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Māca droši braukt ziemā
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle

Aizvadītajā nedēļā
jelgavniekiem bija iespēja apmeklēt Ceļu
satiksmes drošības direkcijas (CSDD) rīkotās bezmaksas drošas
braukšanas nodarbības, kas mūsu pilsētā
notika pirmoreiz. Šo
iespēju izmantoja 81
autovadītājs.
«Lielākā daļa Latvijas autovadītāju ziemā neprot pareizi
braukt un reaģēt situācijās uz
ceļa, un jelgavnieki šajā ziņā nav
izņēmums,» norāda 333 drošas
braukšanas poligona instruktors
Renārs Vinokurovs, uzsverot: šīs
prasmes nepieciešamas katram
autovadītājam un vispareizāk
būtu, iestājoties ziemai, tās atsvaidzināt.
CSDD drošas braukšanas nodarbības rīko jau piekto gadu,
bet Jelgavā tās notika pirmo reizi.
Pirmkārt, šeit ir piemērota infrastruktūra – sporta un atpūtas
komplekss «Rullītis». Otrkārt, jel-

gavniekiem ir interese par drošu
braukšanu ziemā – Jelgavā vietas
tika aizpildītas divu stundu laikā.
Nodarbības notika no trešdienas līdz sestdienai trīs dažādos
laikos, nodrošinot iespēju piedalīties arī strādājošajiem. Lielāku
interesi Jelgavā izrādījušas
sievietes – nodarbības apmeklēja 44 sievietes un 37 vīrieši.
Aktīvākie bijuši autovadītāji
ar stāžu no diviem līdz pieciem
gadiem un no 10 līdz 15 gadiem.
Jaunie šoferīši – ar stāžu zem
diviem gadiem – bija deviņi,
savukārt autovadītāji ar vairāk
nekā 25 gadu pieredzi – pieci.
Šoferi nodarbībā piedalījās ar
savu automašīnu, un, tā kā ir
ziema, uzmanība tika pievērsta
arī riepu protektoram, kas ir būtisks drošas braukšanas aspekts.
Ziemas riepu minimālais protektora dziļums ir četri milimetri,
un no visām pārbaudītajām
automašīnām tikai četrām tas
bija zem normas. Tiesa, pārbaudīts arī viens spēkrats, kura
riepām protektors bija gandrīz
nulle. «Braucot ziemā ar šādu
automašīnu, tiek apdraudēts

gan pats autovadītājs, gan citi,»
uzsver CSDD eksperts Normunds Lagzdiņš.
Katra nodarbība ilga pusotru
stundu, un autovadītāji slīpēja
vissvarīgākās braukšanas iemaņas ziemā – pareizu bremzēšanu
un pareizu stūrēšanu. «Šoferiem ir tikai trīs iespējas – gāze,
bremze un stūre. Ja ar gāzi
rīkoties mēs visi mākam, tad ar
stūri un bremzi neiet tik gludi,»
vērtē N.Lagzdiņš. Viņš skaidro,
ka ziemā problēmas visbiežāk
rada pārāk liels ātrums. «Drošas
braukšanas nodarbībās mācām
pareizi nobremzēt pirms šķēršļa
un, ņemot vērā, ka ziemā bremzēšanas ceļš ir garāks, izvairīties
no sadursmes, apbraucot šķērsli,»
stāsta eksperts, atgādinot, ka
tāpēc būtiski ir ievērot arī pietiekamu distanci. Lai šoferiem uz
ceļa nebūtu panikas, kad auto
sāk slīdēt, CSDD drošas braukšanas nodarbībās viņiem ļauj
izdzīvot šīs situācijas, tādējādi
iemācot reaģēt un rīkoties. «Pats
svarīgākais autovadītājam ziemā
ir pārslēgt domāšanu no vasaras
un ziemas braukšanu,» rezumē

CSDD eksperts, papildinot, ka
ziemā ceļā pavadām vairāk laika
nekā vasarā. Nereti autovadītāji
to piemirst, bet, saprotot, ka kavē,
sāk skriet. «Tā ir viena no tipiskākajām kļūdām, kas nereti noved
pie avārijas,» tā N.Lagzdiņš.
Braukšanas instruktors R.Vinokurovs uzsver, ka autovadītāja
stāžs neietekmē to, cik droši
viņš jūtas uz ceļa – visi baidās
no nezināmā, un izteiktāk tas ir
sievietēm, kam, mašīnai sākot
slīdēt, iestājas panika. «Šī nodarbība bija vērtīga un turpmāk
ziemā uz ceļa ļaus justies drošāk
– iemācījos pareizi bremzēt un
apbraukt šķēršļus. Uzzināju
arī, ka nepareizi turu stūri un
sēžu – izrādās, arī tas ietekmē
šofera spēju vadīt un kontrolēt
automašīnu,» norāda Raimonds,
kuram ir vairāk nekā 20 gadu
autovadītāja stāžs.
Bezmaksas drošas braukšanas ziemā konsultācijas CSDD
organizēja sadarbībā ar Latvijas
Transportlīdzekļu apdrošinātāju
biroju. Plānots, ka arī nākamgad Jelgavā tiks rīkotas šādas
nodarbības.

Garantija mājokļa iegādei piešķirta 334 Jelgavas ģimenēm
 Anastasija Miteniece

Attīstības finanšu institūcijas «Altum» mājokļu
garantiju atbalsta programma, kuras mērķis ir palīdzēt ģimenēm ar bērniem tikt pie savām mājām,
atvieglojot iespēju veikt pirmo iemaksu kredītam
mājokļa iegādei vai būvniecībai, tika uzsākta 2014.
gadā. Līdz šim programmā Jelgavā iesaistījušās
334 ģimenes – tās saņēmušas «Altum» garantijas
kopumā 1,9 miljonu eiro apmērā.

2018. gadā Jelgavas ģimenēm
izsniegtas 98 garantijas, kuru
kopējā summa ir 670 tūkstoši
eiro. «Altum» pārstāve Sandra Eglīte stāsta, ka jelgavnieku
hipotekāro aizdevumu apmērs
mājokļa iegādei un būvniecībai
pērn komercbankās bijis no 12 līdz
pat 171 tūkstotim eiro, savukārt
iedzīvotāju izvēle pielīdzināma

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

Seko
līdzi
fotogalerijā
un video!

tendencēm visā Latvijā – visbiežāk ģimenes iegādājās vidēji lielus
mājokļus daudzdzīvokļu namos.
Arī jelgavnieku vidējais garantiju
apmērs un vidējais aizdevuma
apmērs programmā pielīdzināms
Latvijas rādītājiem. Proti, vidējā
garantija, kas līdz šim saņemta
mājokļa iegādei valstī, ir 7,1 tūkstotis eiro.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Pirmklasnieku reģistrācija
mācībām sāksies 1. februārī
 Ritma Gaidamoviča

Bērnu reģistrācija
2019./2020. mācību
gadā 1. klasē Jelgavas
pilsētas izglītības iestādēs sāksies 1. februārī pulksten 8. Jaunajā
mācību gadā pilsētas
skolās 1. klasē plānots
uzņemt 671 bērnu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza skaidro, ka
vecāki bērnus reģistrēt mācībām
1. klasē no 1. februāra pulksten
8 varēs gan klātienē izglītības
iestādē, gan elektroniski. Iesniegumu iesniedzot personīgi, bērna
likumiskajam pārstāvim jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments un
bērna dzimšanas apliecība. Savukārt, veicot reģistrāciju elektroniski, bērna likumiskajam pārstāvim
pa izglītības iestādes e-pastu,
kas norādīts tabulā, jānosūta
iesniegums ar drošu elektronisko
parakstu un laika zīmogu, pievienojot bērna dzimšanas apliecības
kopiju. Skola vienas dienas laikā
elektroniski informēs vecākus par
pieteikuma saņemšanu.
Iesniegumus izglītības iestādes
šogad pieņems līdz 29. martam,
kad tiks uzsākta 1. klašu komplektēšana, ievērojot prioritāro
secību. Proti, kā pirmie konkrētajā
izglītības iestādē tiks uzņemti tie
topošie pirmklasnieki, kuru māsa
vai brālis jau mācās šajā skolā;
bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavā; ja konkrētajā iestādē
bērns apgūst obligāto pirmsskolas
izglītības programmu vai ja bērna
vecāks vai likumiskais pārstāvis
strādā šajā iestādē. Pārējie bērni
tiks uzņemti iesniegumu reģistrēšanas secībā.
G.Auza skaidro, ka šogad
izņēmums ir Jelgavas 4.
vidusskola, kurā jau no 2. janvāra
vecāki var reģistrēt bērnus mācībām mūzikas un sporta novirziena

klasē. Pēc pārvaldes rīcībā esošās
informācijas, skola mācībām
kādā no šīm klasēm saņēmusi 79
pieteikumus, taču uzņemti tiks
60 skolēni. Bērniem, kuri pieteikti
mūzikas novirziena klasei, šodien,
17. janvārī, notiek muzikālo spēju
pārbaudes tests, pēc kura, ja paliks
vakantas vietas, 28. janvārī tiks
rīkots papildu muzikālo spēju
pārbaudes tests. Savukārt sporta
novirziena fizisko spēju pārbaudes
tests noritēs 23. un 24. janvārī; ja
būs brīvas vietas – atkārtoti 31.
janvārī. «Tiem skolēniem, kuri netiks uzņemti 4. vidusskolas pamat
izglītības profesionāli orientētā
virziena programmās jeb mūzikas
un sporta klasē, no 1. februāra
būs iespēja reģistrēties vispārējās
pamatizglītības programmā šajā
skolā vai kādā no piedāvātajām
programmām citās pilsētas skolās,» norāda G.Auza.
Izglītības pārvaldes vadītāja
vērtē, ka vecāku interese par bērnu reģistrēšanu mācībām 1. klasē
šobrīd ir liela, tāpat ļoti aktuāls ir
jautājums par pagarinātās dienas
grupām un individuālajiem atbalsta pasākumiem skolēniem. «Tas,
vai skolā tiks organizēta pagarinātās dienas grupa, būs atkarīgs
no vecāku iesniegumu skaita,»
saka G.Auza. Viņa vecākus aicina
atbildīgi pieņemt lēmumu par
to, kādu izglītības programmu
pirmklasnieks apgūs. «Ja bērns no
ģimenes, kurā runā krievu valodā,
pirmsskolā ir mācījies latviešu
valodā, iesakām 1. klasē turpināt
izglītoties latviešu valodā. Turklāt
no jaunā mācību gada arī Jelgavas
6. vidusskolā tiek uzņemta 1. klase
ar latviešu mācību valodu,» norāda
G.Auza.
2019./2020. mācību gadā izglītības iestāžu 1. klasēs plānots
uzņemt 671 bērnu: 3. sākumskolā
– 112; 4. sākumskolā – 165; 2. pamatskolā – 56; Tehnoloģiju vidusskolā – 84; 4. vidusskolā – 120; 5.
vidusskolā – 56, 6. vidusskolā – 78.

Skolu e-pasta adreses,
iesniegumu iesniedzot elektroniski
Izglītības
iestāde

Adrese,
tālrunis

E-pasts

3. sākumskola

Uzvaras iela 10;
63021073
Pulkveža
O.Kalpaka iela 34;
63022236
Sarmas iela 2;
63013197
Meiju ceļš 9;
63045548
Akmeņu iela 1;
63029555
Aspazijas iela 20;
63026073
Loka maģistrāle
29; 63027467
Institūta iela 4;
63029514

pieteikums.3ssk@izglitiba.jelgava.lv

4. sākumskola
2. pamatskola
Tehnoloģiju
vidusskola
4. vidusskola
5. vidusskola
6. vidusskola

pieteikums.4ssk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.2psk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.4vsk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.6vsk@izglitiba.jelgava.lv

1. internātpapieteikums.1intpsk@izglitiba.jelgava.lv
matskola –
attīstības centrs
2. internātpa- Filozofu iela 50; pieteikums.2intpsk@izglitiba.jelgava.lv
matskola
63021773

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

Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris

Izgaismotā Jelgava
Šonedēļ Jelgavas pilsētas pašvaldība sveica konkursa «Spožākais pilsētvides objekts» uzvarētājus, pateicoties par ieguldījumu un radošumu tiem
jelgavniekiem, kuri gada nogales svētkos bija izrotājuši savus namus,
pagalmus, lodžijas un darbavietas. Šis konkurss izcēlās ar rekordlielu
apbalvoto skaitu privātmāju konkurencē – sveikti 32 privātmāju īpašnieki –, pateicību no pašvaldības saņēma arī desmit dzīvokļu saimnieki,
kuri svētkos izdekorējuši balkonu vai logu, un četri uzņēmumi.
«Jelgavas Vēstnesis» fotogrāfijās ļauj ielūkoties, kā izskatījās dažos
konkursa laureātu pagalmos.

Pērn pirmo reizi sava uzņēmuma teritoriju izrotāja SIA «AKG Thermotechnik
Lettland» Aviācijas ielā 34 un 42. «Pamudinājums bija valsts nozīmīgā jubileja
– vēlējāmies Latvijai simtgadē sagādāt dāvanu, tāpēc uz valsts svētkiem novembrī teritorijā izvietojām vides objektus ar latvju spēka un sargājošām zīmēm.
Izskatījās ļoti labi, un nolēmām tos papildināt ar gaismām, koku zaros sakārtām
lampiņu virtenēm. Pietika tikai ar vienu reizi, un mums jau ir azarts. Šogad AKG
grupa svin simtgadi un šobrīd apspriežam idejas, kā teritoriju dekorēt uz saviem
svētkiem, kā arī ir idejas par dekoriem uz Lieldienām un Līgo,» stāsta uzņēmuma personāla vadītāja Dina Blūma, sakot paldies māksliniecei Laurai Vizbulei,
kura palīdzēja ieceri īstenot. D.Blūma atklāj, ka pirms vides objektu veidošanas
uzņēmumā pētījuši spēka zīmju nozīmi un izvēlējušies sešas – auseklīti, saules
zīmi, laimes skujiņu, zalkti, Austras koku un dzīvības zīmi.

«Mēs nedrīkstam palaisties, jo lampiņas mūsu mājas pagalmā gaida ne tikai pašu bērni, bet arī kaimiņi! Šoreiz mazliet aizkavējās uzlikšana, tāpēc saņēmām ne vienu vien uztraukuma pilnu jautājumu: vai tad šogad
nebūs?!» stāsta Miezītes ceļa 22. nama saimnieki Jekaterina un Viktors Ļevdanski. Viņi atklāj, ka dekorēšana
aizņem vairākas dienas, taču ieguldītais darbs nav samērojams ar pašu un apkārtējo cilvēku prieku. «Šoreiz
novitāte bija zvaigzne skursteņa galā, kas atrasta pēc ilgiem meklējumiem. Vīrs bija izdomājis, ka tā vajag,
un neatkāpās. Tā pirms Ziemassvētkiem viņš šo ideju īstenoja,» saka Jekaterina. Viņa novērojusi, ka nereti pie
mājas piestāj kaimiņi, aplūko un pēc kāda laika jau arī viņu sētā parādījies kāds gaismeklis. «Radi un draugi
atzīst, ka pie mums ir kā pasaku namiņā, tāpēc gada nogales svētkus vienmēr svinam pie mums,» tā Jekaterina.

«Tas ir dots pret dotu! Vienu vasaru uz palodzēm bijām izvietojuši
krāšņas puķes un saņēmām balvu
pašvaldības konkursā «Sakoptākais
pilsētvides objekts». Nolēmām,
ka saņemtā dāvanu karte jāiztērē,
sarūpējot dekorus Ziemassvētkiem.
Dzīvoklis mums ir mazs, egli mājās
nenesam, tāpēc pieņēmām lēmumu
rotājumus izvietot ārpusē, lai gaišāks
top mūsu logs un visa pilsēta,» stāsta
Lielās ielas 5 – 2 saimnieki Linda un
Māris, aicinot arī citus pilsētniekus
izdekorēt sava mājokļa logus. «Mēs
paši gada nogalē apbraukājām pilsēPagalms Pūra ceļā 23 piesaistīja
tu, lai paskatītos, cik skaisti sapostas
ne tikai ar spoži izrotātu māju
mājas, un smeltos kādu ideju. Maun kociņiem ap to, bet arī ar
nuprāt, šoziem visa pilsēta spīd – tik daudz māju izrotātas!» secina Linda. siltumnīcu – saimnieks, ievietojot
tajā disko gaismas, padarīja to par
Pagalma Ošu ceļā
interesantu vides objektu. «Vīrs
11A centrālie obizdomāja, ka arī siltumnīcai jāiejekti gada nogakļaujas kopējā kompozīcijā, tāpēc
les svētkos bija
tā jāizgaismo,» saka Dana Kolosova,
saimnieka Raivja
norādot, ka māju un pagalmu gada
Mētras veidotie
nogalē izgaismo, lai radītu svētku
koka briedīši. «Tas
noskaņu. «Nekad nevar zināt – būs
– iedvesmojoties
sniegs vai nebūs, tāpēc šādā veidā
no dabas! Te katru
cenšamies notvert svētku sajūtu
vakaru uz ielas var
jebkurā gadījumā. Šķiet, mums rotāsastapt kādu bucijumi izdodas diezgan gaumīgi, taču
ņu – kad mājai apdažas mājas pilsētā kļuvušas par
kārt nebija žoga,
vienu lielu lampiņu,» vērtē Dana.
tie bieži pagalmā
viesojās,» stāsta Raivis, piebilstot, ka kokmateriālu dekoriem sagādājis no kaimiņa,
lai briedīši izceltos, tiem piestiprinājis gaismas virtenes, bet degunam izmantojis
pudeļu korķus. «Laternu mūsu ielā nav, un to šajā tumšajā laikā kompensējam
ar lampiņām. Man šķiet, ka, sakārtojot un izgreznojot vidi ap sevi, mēs padarām
skaistāku pilsētu. Ja to varam, kāpēc nedarīt?!» tā Raivis.
«Tos, kuri vēl
svārstās – izkārt
lampiņas vai ne –,
aicinām uzdrošināties. Tas sagādā
neizsakāmu prieku pašiem un citiem un aizrauj,»
saka Miezītes ceļa
30 saimniece Diāna Janukoviča.
Šī māja gada nogales svētkiem
tiek saposta jau
vairākus gadus, un tās īpašais simbols ir saimnieka Vladimira veidotā Bētleme
vārtu priekšā. «Vīrs to izveidoja pirms kādiem pieciem gadiem, un ik gadu pie
tās piestāj cilvēki, nofotografējas,» stāsta Diāna, norādot, ka reiz šajā konkursā
jau saņēmuši balvu un iegūtā dāvanu karte lieti noderējusi darba instrumentu
iegādei. «Pirms šiem svētkiem izrotāt savu pagalmu pamudinājām arī kaimiņus
– kaimiņiene atnesa lampiņas, sakot: ja izdodas kaut ko salabot, lai ņemam ciet.
No tām lampiņām sanāca dekori gan viņas pagalmam, gan mūsu!» stāsta Diāna.

«To nenogurstoši darām jau vairāk nekā 20
gadu, un tagad, šķiet, būtu dīvaini, ja gada nogales svētkos neizgaismotu savu pagalmu,» saka
Veco Strēlnieku ielas 6 saimniece Rudīte Kļaviņa,
piebilstot, ka viņa par pagalma izdaiļošanu ir
atbildīga vasarā, bet par izgaismošanu ziemā
– vīrs. «Tas ir viņa hobijs. Pie manis atnāk tikai
pakonsultēties,» nosaka saimniece, stāstot, ka
katru gadu koncepcijā kaut kas tiek pamainīts,
taču vienmēr cenšas, lai rezultāts būtu ieturēts
un gaumīgs. «Dekorēt sākam līdz ar Pirmo
adventi, lai līdz Ziemassvētkiem viss pabeigts,
un tad lampiņas pagalmā visu diennakti deg līdz
janvāra otrajai nedēļai,» stāsta Rudīte, piebilstot,
ka dekorus mēdz gatavot arī pats saimnieks.
Piemēram, pirms šiem svētkiem pagalmā tapusi
gaismas bumba, kuru viņš pats izlocījis un izrotājis ar lampiņām. «Veikalā tādām bumbām ir
neadekvāta cena, bet, ja rokas īstajā vietā, daudz
ko var izdarīt pats,» nosaka saimniece.

Konkursā «Spožākais
pilsētvides objekts» apbalvotie
Nominācijā «Privātmājas»: uzvarētāji – Dambja iela 34,
Meiju ceļš 45, Ganību iela 15, Ganību iela 39, Miezītes ceļš
22, Miezītes ceļš 30.
Laureāti – 5. līnija 1, Dzirnavu iela 3A, Emiļa Melngaiļa iela 7,
Egļu iela 3, Gundegas iela 3, Jēkaba iela 5, Lāčplēša iela 24,
Lielupes iela 4, Mazais ceļš 5B, Mazais ceļš 7, Ošu ceļš 11A,
Platones iela 39B, Pūra ceļš 23, Riekstu ceļš 3B, Rīgas iela 36,
Saldus iela 14, Stārķu iela 33, Tērvetes iela 55, Vasarnieku iela
8, Veco Strēlnieku iela 4, Veco Strēlnieku iela 6, Zvanu iela 30.
Nominācijā «Spožākā iela»: laureāti – Viktorijas iela
25, 27, 29, 30.

Eglē – 4000 diožu lampiņu, ķirsī – 90 metru lampiņu
virtene, pa perimetru izrotāta māja un pirts – tik
spoža aizvadītajos svētkos bija privātmājas Dambja ielā 34 teritorija, kurā jau
trīs gadus saimnieko Siliņu ģimene. «Viss sākās pirms trim gadiem, kad uz sētas
izvietojām pirmo krāsaino gaismas virteni. Nu lampiņas ieguvusi arī māja, pirts,
koki pagalmā, un šoreiz izgaismojām arī bērnu rotaļu laukumu. Draugi par mūsu
māju saka: staro Jelgava!» stāsta saimniece Guna. Ģimene sevi uzskata par Latvijas
patriotiem, tāpēc Latvijas simtās dzimšanas dienas gadā uz vārtiem izveidojuši
gaismas objektu ar simtgades simbolu. «Tas ir vīra projekts. Viņš izveidoja rāmi,
paziņa izfrēzēja simtgades simbolu, un jau kopš Lāčplēša dienas pie mūsu vārtiem
tas priecē pašus un piesaista garāmgājēju uzmanību,» tā Guna.

Nominācijā «Daudzdzīvokļu māju balkoni (lodžijas, logi)»:
uzvarētāji – Lielā iela 5 – 2, Sudrabu Edžus iela 7 – 4, Pērnavas
iela 10 – 41, Pasta iela 36 – 48.
Laureāti – Katoļu iela 17 – 19, Mātera iela 55 – 17, Neretas iela 18
– 8, Pasta iela 38 – 50, Tērvetes iela 88 – 25, Uzvaras iela 6 – 14.
Nominācijā «Uzņēmumi»: uzvarētājs – SIA «AKG Thermotechnik Lettland».
Laureāti – frizētava «Edītes Nams» (Vecpilsētas iela 7),
aizkaru salons «Ardeko» (Pasta iela 33), SIA «Baltic Security
Service» (Elektrības iela 10).
*Apbalvotie, kuri neieradās uz pasākumu, balvas var saņemt
Jelgavas pilsētas domē, iepriekš sazinoties pa tālruni 63005556.

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris

Garantija mājokļa iegādei
piešķirta 334 Jelgavas ģimenēm
No 1.lpp.

Savukārt vidējais aizdevums,
ko piešķīrusi banka, ir 63 tūkstoši eiro.
Jelgavā vidējā garantijas
summa pērn bijusi 6,8 tūkstoši
eiro, savukārt vidējais aizdevums – ap 60 tūkstošiem eiro.
Jāpiebilst, ka pilsētā nedaudz
pieaugusi aktivitāte arī būvniecībā, lai gan rādītāji vēl jo
projām ir zemi, – programmas
gaitā reģistrēti 13 gadījumi,
kad «Altum» garantija Jelgavā
piesaistīta mājokļa celtniecībai.
«Nemainīgi augstais pieprasījums pēc mājokļu garantijām
apliecina, ka šis finanšu instruments labi palīdz risināt
aktuālo hipotekārā aizdevuma
pirmās iemaksas nodrošināšanas problēmu un paplašina
mājokļu pieejamību ģimenēm ar bērniem visā Latvijā,
vienlaikus sekmīgi piesaistot
finansējumu no privātā tirgus.
Kopš 2015. gada kopējais valsts
finansējums šai programmai
ir 19 miljoni eiro, kas ļāvis
mums izsniegt garantijas par

 Anastasija Miteniece

23. un 24. janvārī
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas gaitā
Jelgavā divas dienas
notiks bezmaksas semināri uzņēmējiem
– interesenti varēs
apgūt un papildināt
zināšanas produktu un pakalpojumu
pārdošanā, tostarp
digitālajā vidē. Semināriem iepriekš
jāpiesakās, norāda
Zemgales Plānošanas
reģiona sabiedrisko
attiecību speciālists
Juris Kālis.
Seminārs trešdien, 23. janvārī, sāksies pulksten 9.30,
un uzņēmējus uzrunās Pārdošanas skolas dibinātājs un
vadītājs Jānis Veiliņš. Pirmajā
daļā viņš stāstīs par ķermeņa
valodu, sarunas ritmu, tempu
un tonalitāti, dažādām komunikācijas tehnikām un prezentācijas prasmēm saskarsmē ar
klientu produkta pārdošanas
laikā, bet semināra otrajā daļā
varēs uzzināt par cenas noturēšanas un kaulēšanās mākslu,
jauniem klientu piesaistes
kanāliem un metodēm, laika
un darba plānošanas veidiem,
pārdošanas un klientu apkalpošanas atšķirībām un citām
tēmām.

Izvesti jau vairāk nekā
1500 kubikmetri sniega

70,6 miljoniem eiro. Vēl teju
desmitkārt lielāka ir summa,
ko komercbankas izsniegušas
hipotekārajos aizdevumos –
vairāk nekā 630 miljoni eiro.
Novērtējam valsts sniegto
finansējumu šai programmai
un mūsu sadarbības partneru
aktivitāti, piedaloties šīs valsts
atbalsta programmas īstenošanā,» norāda «Altum» valdes
locekle Inese Zīle.
Jāpiebilst, ka garantijas
apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē, variējot
10–20 procentu apmērā no
aizdevuma pamatsummas, ar
nosacījumu, ka viena bērna
ģimenē summa nepārsniedz
10 tūkstošus eiro, divu bērnu
ģimenē – 15 tūkstošus eiro,
savukārt trīs un vairāk bērnu
ģimenē – 20 tūkstošus eiro.
«Altum» mājokļu garantiju
programmā piedalās sešas
komercbankas – «Citadele»,  Ritma Gaidamoviča
«SEB banka», «Swedbank»,
«Luminor», «BlueOrange» un
Attīrot automašīnu
kopš 2018. gada novembra –
stāvvietas jeb tā sauca«Privatbank».
mās kabatas, stāvlauku-

Stāstīs par pārdošanas
mākslu klātienē un
digitālajā vidē
Savukārt ceturtdien, 24. janvārī, no pulksten 9.30 interesentus izglītos par pārdošanu
digitālajā vidē. Uzņēmumu
«Trip This» un «Urban Food
Latvia» līdzdibinātāja Evita
Mežezera pievērsīsies jautājumiem par pārdošanas kanāliem digitālajā vidē, sociālo mediju komunikāciju un reklāmu,
datu analītiku, produkta vai
pakalpojuma mērķauditorijas
definēšanu, klientu vēlmju
noteikšanu un sludinājumu
portālu pienesumu. Semināra
izskaņā dalībniekiem būs arī
praktiskais darbs.
Abas mācību dienas – 23. un
24. janvārī – semināri notiks
Zemgales Plānošanas reģiona
Semināru zālē Katoļu ielā
2b, 2. stāvā. Mācības ilgs no
pulksten 9.30 līdz 16, un tām
iepriekš jāpiesakās, elektroniski aizpildot reģistrācijas formu
mājaslapā www.zemgale.lv, sadaļā «Aktualitātes». Jāpiebilst,
ka pieteikties var gan vienam,
gan abiem semināriem.
Papildu informāciju iespējams saņemt pa tālruni
29736468 vai e-pastu anita.
diebele@zpr.gov.lv.
Jāpiebilst, ka mācības notiek
«Interreg V-A» Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam projekta «Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide
un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā»/«Business support» gaitā.

PAZIŅOJUMS PAR 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 18. martam (ieskaitot).
Plānotais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2019. gadā ir 100 000 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.
Sanāksme par pieteikumu iesniegšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai notiks
2019. gada 28. janvārī plkst.18 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

mus un ielu malas, no
pilsētas centra izvesti
jau vairāk nekā 1500
kubikmetri sniega, un
darbs turpinās. Autovadītāji aicināti būt vērīgi,
jo, lai savāktu sniegu
no stāvvietām un ielu
malām, pilsētā var būt
noteikti īslaicīgi transportlīdzekļu apstāšanās
ierobežojumi.

«Sniega izvešana no pilsētas
sākta pagājušajā nedēļā un šonedēļ turpinās,» norāda pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs ielu ekspluatācijas inženieris
Imants Auders, atklājot, ka līdz

šim no pilsētas centra izvesti vairāk nekā 1500 kubikmetri sniega.
Pagājušajā nedēļā tas savākts no
kabatām Tērvetes ielā, Raiņa ielā,
Jāņa Čakstes bulvārī, Lielajā ielā,
no Lielupes un Driksas tiltiem,
Brīvības bulvāra un iebrauktuves
uz Jelgavas pilsētas slimnīcu.
Savukārt šonedēļ no sniega atbrīvotas arī Rīgas ielas malas posmā
no Cukura ielas līdz Kalnciema
ceļam, tā aizvešana organizēta arī
Svētes ielā, Tērvetes ielas posmā
no bērnudārza «Sprīdītis» līdz
Rūpniecības ielas krustojumam,
Dobeles ielā pie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jelgavas
daļas, kā arī notīrīta iebrauktuve
uz Pasta salu. «Sniega izvešana
notiek tikai nakts laikā, jo dienā,
kad ir intensīva satiksme, tas nav
iespējams,» tā I.Auders, piebilstot,
ka darbus veic SIA «Kulk».
I.Auders norāda: ja turpinās
snigt, iespējams, sniegs no minē-

tajām vietām būs jāsavāc atkārtoti. Viņš autovadītājus aicina būt
vērīgiem, jo, lai organizētu sniega
izvešanu, «Pilsētsaimniecība»
var izvietot pagaidu apstāšanās
aizlieguma zīmes.
Līdz šim pilsētā savāktais sniegs
nogādāts laukumā Kārklu ielā
(starp Tērvetes un Putnu ielu gar
dzelzceļa uzbērumu) un Lapskalna ielas galā (pretī SIA «Jelgavas
ūdens» notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām). Jāpiebilst, ka pilsētā
kopumā noteiktas četras vietas,
kur nepieciešamības gadījumā
tiks izvests no Jelgavas ielām
nošķūrētais sniegs: Kārklu ielā,
Lapskalna ielas galā, Slokas ielā
7 un Uzvaras ielas galā. Šīs vietas
saskaņotas ar Valsts vides dienesta
Jelgavas reģionālo Vides pārvaldi.
Tur sniegu var nogādāt arī jelgavnieki, taču tas iepriekš jāsaskaņo
ar I.Auderu, sazinoties pa tālruni
63084479.

Notiks publiskās apspriešanas sapulce par
teritorijas pie dzelzceļa stacijas attīstību
 Anastasija Miteniece

21. janvārī pulksten
18 Jelgavas pilsētas
domes telpās Lielajā
ielā 11 notiks publiskās
apspriešanas sapulce
par trīs zemesgabalu
– Zemgales prospektā
19A, Sporta ielā 2B un
Sporta ielā 2C – lokālplānojumu, kurā atspoguļoti transporta
infrastruktūras un apbūves attīstības plāni
jeb veids, kādā konkrētā teritorija turpmāk
varētu tikt izmantota.
Jelgavas pilsētas pašvaldība iedzīvotājus aicina iepazīties ar ieceri
un iesniegt savu vērtējumu un priekšlikumus
klātienē vai elektroniski
līdz 3. februārim.
Jelgavas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
teritorijas plānotāja Dace Stūre
skaidro, ka teritorijā Zemgales
prospektā 19A, Sporta ielā 2B un

2C saskaņā ar Jelgavas pilsētas
attīstības plānošanas dokumentiem tuvāko gadu laikā paredzēts
attīstīt infrastruktūru, izbūvējot ne vien tirgus paviljona ēku,
bet arī multimodālu sabiedriskā
transporta terminālu, tirdzniecības un pakalpojumu centra
ēku, kurā atradīsies arī autoostas
funkcionēšanai nepieciešamās
telpas, kā arī blakus jau esošajam
stāvlaukumam Sporta ielā 2C vēl
vienu stāvlaukumu Sporta ielā 2B.
Jāpiebilst, ka tirgus ēkas un teritorijas apbūves iecere jau publiski
apspriesta un šobrīd iedzīvotāji
aicināti izteikt vērtējumu par teritorijas attīstības ieceri kopumā.
Publiskās apspriešanas laikā
tiks izskatītas teritorijas attīstības
ieceres, kā arī izmaiņas un precizējumi, kurus nepieciešams veikt
teritoriju apbūves parametros.
Viena no būtiskākajām izmaiņām
saistīta ar apbūves parametru
maiņu Zemgales prospektā 19A,
lai šajā zemes vienībā varētu
palielināt apbūves augstumu no
šobrīd maksimāli pieļaujamajiem
15 līdz 30 metriem – tas būs nepieciešams, ja tiks realizēta ideja

par kinoteātra izbūvi.
Publiskās apspriešanas sapulces laikā iedzīvotāji varēs
iepazīties ar visiem plānotajiem
risinājumiem, izteikt savu vērtējumu vai priekšlikumus, kā arī
uzdot jautājumus.
Ar trīs zemesgabalu lokālplānojuma risinājumiem, kā arī to
ietekmes uz vidi novērtējuma
vides pārskata projektu līdz 3.
februārim iedzīvotāji var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv, valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā
arī Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131.
kabinetā, pirmdienās no pulksten
8 līdz 19, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās no pulksten 8 līdz
17 un piektdienās no pulksten 8
līdz 14.
Rakstiskus priekšlikumus līdz
3. februārim var nosūtīt pa pastu,
iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski
pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv
vai portālā www.geolatvija.lv.

«Jundā» – Atvērto durvju vakars
 Jana Bahmane
Janvāra nogalē bērnu un
jauniešu centrā «Junda» Skolas
ielā 2 tradicionāli notiks Atvērto
durvju vakariņš – 25. janvārī
no pulksten 16 līdz 18 interesentiem būs iespēja ielūkoties
«Jundas» radošajā mājā, izzināt
pulciņu piedāvājumu un novēr-

tēt centra audzēkņu veikumu.
«Jundas» direktores vietnieks
izglītības jomā Māris Kalniņš
stāsta, ka pasākuma dalībnieki
varēs paviesoties centra nodarbību telpās, kā arī radošo darbu izstādēs apskatīt pulciņu audzēkņu aizvadītā semestra veikumu.
«Tāpat Atvērto durvju vakariņā
būs iespēja sastapt nodarbību

vadītājus un noskaidrot par
brīvajām vietām interesējošajos
pulciņos,» papildina M.Kalniņš.
Pasākumu 25. janvārī no pulksten 16 līdz 18 aicināts apmeklēt
ikviens – gan potenciālie «Jundas» pulciņu dalībnieki, gan arī
centra šābrīža audzēkņi un viņu
vecāki. Iepriekš pieteikties nav
nepieciešams.
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Īsi
 Saistībā ar kanalizācijas spiedvada izbūvi līdz 29. martam Zvejnieku
un Lapskalna ielas posmos būs
ierobežota satiksme, informē pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». SIA
«Jelgavas ūdens» tehniskais direktors
Viktors Juhna skaidro, ka, realizējot
ūdenssaimniecības attīstības projekta
5. kārtu, no kanalizācijas sūkņu stacijas
Strautu ceļā 42 līdz attīrīšanas iekārtām
Lapskalna ielā paredzēts pārbūvēt
kanalizācijas spiedvadu, kurš ilgstoši
bijis avārijas stāvoklī. Kopumā plānota
spiedvada rekonstrukcija 2,277 kilometru garumā, un šobrīd uzsākts pirmais
būvdarbu posms – no Zvejnieku ielas
līdz attīrīšanas iekārtām Lapskalna ielā.
Darbu laikā līdz 29. martam iedzīvotājiem jārēķinās ar ierobežotu satiksmi
Zvejnieku ielas posmā no Satiksmes līdz
Lapskalna ielai, kā arī Lapskalna ielas
posmā no Zvejnieku līdz Slokas ielai. Ielu
posmos, kur būvdarbi notiek ne vien
uz brauktuves, bet arī ietvju tuvumā,
gājējiem nodrošināts pagaidu ceļš.
 Reaģējot uz iedzīvotāju interesi
par jaunajiem dabasgāzes sadales
sistēmas pakalpojuma tarifiem un to
piemērošanas kārtību, dabasgāzes
sadales operators AS «Gaso» piedāvā iespēju saņemt konsultāciju pa
jauno informatīvo tālruni 67369938.
Uzņēmuma pārstāvis Miks Lūsis norāda, ka iedzīvotāju lielās intereses
dēļ AS «Gaso» Klientu apkalpošanas
centra informatīvā tālruņa 155 jaudas
ir pārslogotas, tādēļ savienojums ilgi jāgaida, turklāt maksu par zvanu nosaka
klienta izvēlētais sakaru operators, un
uzņēmums šīs klienta izmaksas ietekmēt nevar. Lai samazinātu neērtības
telefoniski noskaidrot aktuālos jautājumus par dabasgāzes sadales tarifiem,
atklāts jauns informatīvais tālrunis
67369938, kas izmaksu ziņā atbilst
parastam analogās sistēmas tālrunim.
Jāpiebilst, ka patērētājiem aktuālākie
ir jautājumi par jaunajiem dabasgāzes
sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem,
to piemērošanas kārtību un skaitītāju
rādījumu nodošanu. Gan šo, gan citu
gāzes lietotājiem svarīgu informāciju
iespējams atrast arī AS «Gaso» mājaslapā www.gaso.lv. Jāatgādina, ka
2019. gada 1. janvārī spēkā stājās
jaunie divpakāpju dabasgāzes sadales
sistēmas pakalpojuma tarifi, ieviešot
fiksētu maksu par pieslēgumu atbilstoši
pieslēguma atļautajai slodzei neatkarīgi
no dabasgāzes patēriņa apjoma. Tagad
maksājumu par dabasgāzes sadales
pakalpojumu veido divas daļas – fiksētā
daļa un mainīgā daļa, kas atkarīga no
patērētā dabasgāzes apmēra. Mājsaimniecībām fiksētā komponente ar PVN
izmaksā 2,14 eiro mēnesī.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu
pārvalde» (reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

PSIHOLOGU(-ĢI)

Sociālo pakalpojumu centrā bērniem
(Zirgu ielā 47a, Jelgavā).
Prasības:
• maģistra grāds psiholoģijā;
• jābūt reģistrētam psihologu reģistrā, sertificētam;
• vēlama trīs gadu darba pieredze specialitātē;
• C līmeņa 2. pakāpes valsts valodas prasme;
• zināšanas «Word», «Excel», «Outlook»,
pamatzināšanas «Internet Explorer» lietošanā;
• spēja strādāt komandā.
Galvenie pienākumi:
• veikt psiholoģisko konsultēšanu individuāli
vai grupā;
• veikt klientu psiholoģisko izpēti, sniegt atzinumu;
• sniegt psiholoģisko atbalstu.
Plānotais atalgojums –
no 672 līdz 840 eiro (bruto).
Motivētu pieteikuma vēstuli un
CV sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63026313.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kas tiks aicināti uz pārrunām.
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Atspēriens biznesam ar valsts atbalstu
 Anastasija Miteniece
Atvērta fitnesa studija, aprīkots skaistumkopšanas salons, iegādāta būvtehnika, izveidots bērnudārzs – tik dažādas ir jelgavnieku biznesa idejas,
ko aizvadītajā gadā izdevies realizēt pilsētas jaunajiem uzņēmējiem, kā
atspērienu izmantojot finanšu institūcijas «Altum» Starta programmu. «Šai
programmai ir virkne priekšrocību – iespēja saņemt atbalstu bez pieredzes
uzņēmējdarbībā, izvēlēties garākus atmaksas termiņus ar atliktiem pamatsummas maksājumiem līdz projekta ieviešanai, zemas nodrošinājuma prasības, kā arī atmaksas grafiks atbilstoši darbības specifikai. Galvenā prasība
– biznesa ideja, kuras potenciālu pretendents mums var pierādīt,» stāsta
«Altum» Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa. 2018. gadā 10 biznesa
uzsācējiem Jelgavā investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem programmā
piešķirti 238 tūkstoši eiro.
Investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem Starta programmā var piesaistīt
aizdevumu no diviem līdz 150 tūkstošiem eiro ar gada likmi no trīs līdz septiņiem procentiem atkarībā no aizņēmuma summas. Ir cilvēki, kuri uzreiz
nāk ar biznesa plānu un pārliecību par savu ideju, – mums ir skaidra vīzija,
ticība biznesa dzīvotspējai, un virzām to atbalsta piešķiršanai. Ir gadījumi,
kad cilvēks ieskicē biznesa ideju, bet mūsu konsultantam vēl nav skaidrības
par atsevišķiem biznesa aspektiem. Šādā gadījumā uzdodam mājasdarbu
– izpētīt, salīdzināt, pamainīt. Ņemot vērā, ka bieži vien Starta programma
interesē cilvēkus ar nelielu pieredzi uzņēmējdarbībā, viņiem jāpalīdz kritiski
un reālistiski izvērtēt situāciju. Vairumā gadījumu pretendenti veic nepieciešamos labojumus un viss izdodas,» atzīst M.Lazdiņa, lēšot, ka finansējums
šajā programmā tiek piešķirts vidēji septiņiem no desmit interesentiem.

«ALTUM» STARTA PROGRAMMAS NOSACĪJUMI*
Par aizdevumu

Izmaksas

Iespēja aizņemties investīcijām
un apgrozāmajiem līdzekļiem.

Gada likme par aizdevumu –
no 3 līdz 7 procentiem.

Aizņemties var pirms uzņēmuma
dibināšanas, līdz pieciem gadiem
jauni uzņēmumi, kā arī pašnodarbinātas personas.

Līdzdalības maksājums projektā ar aizdevumu
līdz 7000 eiro – 0 procenti, virs 7000 eiro – 10
procenti no projekta summas.

Aizdevuma apmērs –
no 2000 līdz 150 000 eiro.
Aizņēmuma termiņš – līdz 10
gadiem. Nekustamā īpašuma
iegādes, būvniecības un renovācijas projektiem – līdz 15 gadiem.

Nodrošinājums
Aizdevums līdz 25 000 eiro tiek izsniegts bez
papildu ķīlas, piesaistot uzņēmuma īpašnieka
privāto galvojumu.
Aizdevumam virs 25 000 eiro kā ķīla kalpo par
aizdevuma līdzekļiem iegādātais nekustamais
vai kustamais īpašums.

* Katra aizdevuma pieteikums tiek izskatīts un vērtēts individuāli.

JELGAVAS JAUNO UZŅĒMĒJU PIEREDZE
«Kad esi zaļš uzņēmējdarbībā,
««Altum» izmantojām kā krājkasi»
SIA «Forgaminnt» valdes locekle visbeidzot – apģērba izstrādātājs.
nevari izvērtēt riskus»
Zita Bauze; ar valsts atbalstu ie-

SIA «RS Fitness» īpašniece Rita
Saltuma; ar valsts atbalstu atvēra
fitnesa studiju Dobeles šosejā 2

Aizdevuma apjoms: 14 589 eiro
«Manā gadījumā valsts atbalstam
biznesa uzsākšanai bija ļoti liela loma,
turklāt ne tikai finansiāli. Kad esi zaļš
uzņēmējdarbības jautājumos, nevari
objektīvi izvērtēt visus riskus, tāpēc
«Altum» programmas konsultants, kurš
rosina domāt plašāk un spriest kritiski, ir
vērtīgs ieguvums.
Vairākus gadus strādājot par TRX treneri, nobriedu tam, lai turpinātu darbu
neatkarīgi no darba devēja. Gribēju pati
kontrolēt savu darba laiku, noslodzi un
atalgojumu. Protams, tas nebija divu
dienu jautājums, jo man pašai bija jāno
drošina gan telpas, gan inventārs, gan
arī reklāma klientu piesaistei. Parēķināju
izmaksas un sapratu – sakrāt starta
kapitālu vairāk nekā 10 tūkstošu eiro
apmērā dažos mēnešos neizdosies, tāpēc
vērsos «Altum». Uz bankām pat negāju, jo
tur man jau bijusi pieredze ar aizcirstām
durvīm – viss apstājās pie jautājuma par
atalgojumu, ķīlu un darba stāžu.
Jau pirmā konsultācija, kad «Altum»
pārstāvjiem tikai ieskicēju biznesa ideju,
vainagojās panākumiem – konsultants

mani iedrošināja, un pēc laika pie viņa
atgriezos jau ar fitnesa studijas biznesa
plānu trīs gadiem. Šajā mirklī arī nāca
būtiskākais programmas atbalsts –
konsultants norādīja uz trūkumiem un
aspektiem, ko vajadzētu pārdomāt, lai
nebūtu jāpiedzīvo bankrots jau pirmajos
mēnešos. Manā gadījumā īrei bija izvēlētas pārāk dārgas telpas. Piedāvājums 90
kvadrātmetru plašām telpām Jelgavas
centrā bija ap 900–1000 eiro, un tā ir
kosmiska summa, kas pielīdzināma telpu
īres cenai Rīgas centrā. Kad atradu lētāku
piedāvājumu ar labu infrastruktūru,
ideju apstiprināja un drīz vien piešķīra
arī aizdevumu.
Studija darbojas jau astoņus mēnešus,
un esmu ieguvusi savu klientu loku. Esmu
ļoti pateicīga par atbalstu, jo, izdarot tikai
vienu nepareizu soli par telpu izvēli, ideja
varēja ciest neveiksmi. Tagad pieņemu
jaunu izaicinājumu – šajā pašā ēkā par
iekrāto peļņu remontēju nu jau 300 kvadrātmetru plašas studijas telpas.»

«Atbalsta instrumentus jāmāk salāgot»
SIA «Barboleta» valdes priekšsēdētāja Baiba Blomniece-Jurāne; ar
valsts atbalstu izveidoja pirmsskolas
izglītības iestādi Atmodas ielā 9

Aizņēmuma apjoms: 13 000 eiro
«Valstī ir ļoti daudzveidīgi atbalsta
instrumenti – tos tikai jāmāk prasmīgi
salāgot. Jau ilgus gadus darbojos kā klīniskā psiholoģe un strādāju ar bērniem,
kuriem ir mācīšanās grūtības vai kavēta
valodas attīstība. Ar iedvesmu palīdzēt
saviem klientiem pirms diviem gadiem
izveidoju īpašu līdzsvara platformu. Tas
ir rīks, ar kura palīdzību patiesībā jebkuram bērnam var palīdzēt attīstīt mācīšanās spējas – viņš ātrāk var iemācīties
dzejolīti, vārdiņus angļu valodā vai jebko
citu. Toreiz ar šo ideju iesaistījos Jelgavas
Biznesa inkubatorā un aizdomājos par to,
ka varētu iet sociālās uzņēmējdarbības
ceļu – ražot un pārdot savu līdzsvara
platformu, kā arī apmācīt speciālistus
ar to strādāt, bet peļņu novirzīt ģimeņu
atbalsta programmām. Jau inkubatorā
uz šo biznesa ideju paskatījos plašāk un
atskārtu, ka varu veidot ģimenēm aktuālu
pirmsskolas izglītības iestādi, kur savu
rīku varēšu izmantot arī ikdienas darbā.

Kad iecere teorētiski bija pārdomāta,
vajadzēja sākt darīt. Atradu idejai piemērotas telpas par adekvātu īres maksu, un
vienojāmies par līdzfinansējumu inkubatorā, bet pamatlīdzekļu iegādei piesaistīju
«Altum» atbalstu. Saņemot aizdevumu,
iegādājāmies skapjus, plauktus, galdus
un krēsliņus bērniem, attīstošos materiālus. Tāpat labiekārtojām bērnudārza
vidi – ierīkojām drošības kodu, uzlabojām
kāpnes, apgaismojumu un iekārtojām
rotaļu laukumu.
Šobrīd uzņemam jau otro grupiņu un
jūtam, ka pirmais solis ir izdevies. Ar to
gan mums nav gana – kā sociālais uzņēmums vēlamies turpināt piesaistīt valsts
atbalstu – šoreiz sociālās uzņēmējdarbības
grantu – un mūsu telpās veidot arī sociālās
attīstības centru, piedāvājot plaša spektra
pakalpojumus ģimenēm.»

Katrā no posmiem, veidojot sadarguva apgrozāmos līdzekļus bērnu bību, man nācās pasūtīt testa partijas
tekstilizstrādājumu ražošanai ar un, protams, par tām maksāt. Turklāt
dzintara diegu
neviens jau nevēlas pieņemt mazus
pasūtījumus – jāiekļaujas apjomā, kas ir
Aizdevuma apjoms: 20 000 eiro
izdevīgs ražotājam. Šajā posmā tad arī
««Altum» atbalsta programmā uz- bija noderīgs valsts atbalsts. Izmantoju
ņēmējiem iesaistījos ar skaidru vīziju uzreiz divus kanālus – Latvijas Inves– saņemt finansējumu apgrozāmajiem tīciju un attīstības aģentūras Jelgavas
līdzekļiem, lai sāktu bērnu apģērbu Biznesa inkubatoru un «Altum». Inkubaražošanu ar dzintara diegu. Jau sākot- torā papildus informatīvajam atbalstam
nēji tēmēju uz eksportspējīgu biznesu, uzņēmējam pieejams līdzfinansējums
jo zināju, ka ar inovatīvu produktu, dažādiem pakalpojumiem, bet sākotnēji
kuram ir sava odziņa, var un vajag maksājumi jāsedz pašam. Ņēmu to vērā
mēģināt konkurēt starptautiskā tirgū. un izmantoju «Altum» līdzekļus kā
Manā gadījumā, lai sāktu izstrādāt krājkasi, piemēram, auduma ražošanas
apģērbu, vispirms bija jāatrod dzintara pakalpojuma izmaksas sedzu ar «Altum»
diega piegādātājs, tad – ražotājs, kurš naudu, bet vēlāk saņēmu inkubatora
no šī diega spētu uzadīt audumu, un līdzfinansējumu un novirzīju to atpakaļ

«Altum» krājkasē.
Papildu ieguvums šajā programmā
ir ražotājam draudzīgi nosacījumi –
sākumā es maksāju tikai procentus,
nevis aizdevuma pamatsummu, un tas
ievērojami atviegloja uzņēmuma finansiālo slogu. Naudu mēs taču ņēmām
un izmantojām, bet ražošana un preces
pārdošana fiziski vēl nenotika. «Altum»
šo aspektu ņem vērā un ļoti lojāli izturas
pret situācijām, kad neiet tik ātri un tik
labi, kā bija cerēts. Nedomāju, ka šādas
atlaides uzņēmējiem pieejamas bankās.»

«Bankā aizcirta durvis, bet valsts deva iespēju»
SIA «Mičer group» valdes loceklis
Vsevolods Čerņenko; ar valsts atbalstu iegādājās būvtehniku

Aizdevuma apjoms: 25 000 eiro
«Mans darbības lauks ir būvniecība,
un šajā nozarē galvenais ir mācēt ātri reaģēt. Pirms astoņiem mēnešiem nopirku
būvniecības uzņēmumu, jo saskatīju tam
potenciālu – nozarē uzplaukums, darba
piedāvājumi visapkārt, vajag tikai paņemt!
Jau pirmajā darba mēnesī sapratu, ka
vajadzētu iegādāties ekskavatoru – nodarbojamies ar inženierkomunikāciju izbūvi,
un tā ir primārā tehnika, ko izmantojam,
bet īrējot tā izmaksā 90–120 eiro dienā.
Būvniecības sezonā sanāk maksāt ap 3000
eiro mēnesī, un tā ir ievērojama summa.
No uzņēmuma budžeta nopirkt nebija
iespēju – tad uz sitiena būtu jāatdod 25

tūkstoši eiro. Ņemot vērā, ka vairumā
gadījumu pasūtījumu apmaksa notiek
tikai pēc darbu pabeigšanas un vēl ar
nokavēšanos, tādas investīcijas būtu bīstamas. Vērsos bankā, bet tur man atteica,
jo uzņēmumam esot nepietiekams apgrozījums un pērnā gada peļņa. Protams! Tas
bija 2016. un 2017. gads, kad nozarē bija
krīze un arī rādītāji attiecīgi. Tagad esam
maksātspējīgi un noslogoti ar darbu, bet

bankai interesē tikai skaitļi. Pa gadu mēs
būtu uzaudzējuši apgrozījumu, bet kurš
tad vēlas ņemt kredītu ziemā, kad būvniecības sezona beigusies? To būtu divtik
grūti atmaksāt!
Skaidrojot situāciju kolēģiem, izskanēja
ieteikums par «Altum» programmu.
Izlasīju nosacījumus, parēķināju un
pieteicos. Šīs programmas priekšrocība
bija iespēja operatīvi saņemt aizdevumu
un samazināt tā apmaksu būvniecības
klusajā sezonā. Izvērtējot uzņēmuma
potenciālu, mums deva zaļo gaismu,
un jau vairākus mēnešus strādājam ar
savu tehniku. Mums tas nozīmē lielākas
iespējas – sezonā, kad tirgū notiek cīņa par
izdevīgiem objektiem, spējam operatīvi
reaģēt, bet klusajos ziemas mēnešos, kad
objekti ir uz izķeršanu, ar savu tehniku
varam piedāvāt krietni labāku cenu.»

«Mums bija izvēle – krāt un iestrēgt vai aizņemties»
SIA «Zeldari» valdes locekle Ieva
Būmerte; ar valsts atbalstu iegādājās ražošanas iekārtas un pasūtīja
produkta iepakojumu un tā dizainu

Aizdevuma apjoms: 5000 eiro
«Mēs ar vīru esam pārtikas tehnologi
un kopā izstrādājām inovatīvu ražošanas
tehnoloģiju dārzeņu čipsiem. Šobrīd populāra ir kaltēšanas metode, bet mūsu pieeja
ir produkta pagatavošana cepeškrāsnī.
Lai biznesa ideja sāktu dzīvot, ieguldījām
savus iekrājumus – noīrējām ražotnes
telpas, iegādājāmies tehniku. Nākamais
etaps bija čipsu iepakojuma izstrāde un
cīņa par iekļūšanu veikalu plauktos, un arī
šis process prasīja investīcijas. Mums bija
finanses, lai pasūtītu papīra iepakojumu,

bet tādu jau lielveikalā neņems pretī, tāpēc
vajadzēja iegādāties dārgāku konkrēta
veida iepakojumu, kuru neviens pa 100
paciņām neražo – minimums ir 10 tūkstoši paciņu, kas maksā ap 3000 eiro, turklāt
vēl jāizstrādā dizains. Šajā brīdī mums
bija izvēle – turpināt krāt vai aizņemties.
Lēmām par labu valsts atbalstam, jo citādi
process būtu iestrēdzis uz nezināmu laiku,
bet par ražotnes telpām taču jāmaksā.
Par aizņēmumu 5000 eiro apmērā
pasūtījām iepakojumu un nopirkām
papildu krāsni, lai varētu kāpināt ražošanas apjomus. Liels ieguvums bija veikt
pirmos maksājumus par aizdevumu tikai
pēc projekta realizācijas, jo ražošana ir
viens, bet līdz veikala plauktam vēl bija
jātiek – izrādījās, vairums lielveikalu

Foto: Ivars Veiliņš

jaunus produktus apstiprina vien divreiz
gadā. Šobrīd mums gandrīz ir apritējis
darba gads – ražojam aptuveni 200 čipsu
paciņu nedēļā un ar savu produktu esam
iekļuvuši arī vairākos veikalos Latvijā.
Esam atmaksājuši vairāk nekā pusi no
saņemtā atbalsta un jau sākam plānot
nākamo aizdevumu.»
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Aizvada divas spēles

BK «Jelgava/LLU»
aizvadījis divas
Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas
spēles. 11. janvārī
jelgavnieki mājās
uzņēma turnīra
tabulas līderus BK
«Kandava/Compor» un spraigā spēlē ar rezultātu 76:82
atzina viesu pārākumu. Rezultatīvākais
ar 30 punktiem komandā bija Jānis
Bērziņš (attēlā). Savukārt 15. janvārī
izbraukumā izcīnīta uzvara ar rezultātu
106:73 pret «Bauskas BJSS/SC Mēmele».
Rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Kalvis
Krūmiņš. Nākamā spēle basketbolistiem
būs 22. janvārī pulksten 20 izbraukumā
pret «Ķekavu».

Izcīna 10 medaļas

Aizvadītas daiļslidošanas sacensības «Jelgava Winter cup 2019», kurās piedalījās
ap 80 sportistu no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas. Jelgavu pārstāvēja 27 Jelgavas
Ledus sporta skolas audzēkņi, izcīnot 10
medaļas. Augstvērtīgākais sniegums bija
Anastasijai Kongai – Advance Novice
grupā 2. vieta, saņemot 87,29 punktus,
kas ir viņas šīs sezonas labākais rezultāts. Vēl medaļas izcīnīja Kims Georgs
Pavlovs – 1. vieta junioru grupā, Antons
Trofimovs un Dmitrijs Druzs – 1. un 2.
vieta Intermediate Novice grupā, Emīlija
Ostaševska un Marija Korotkova – 1. un
2. vieta Intermediate Novice grupā, Kirils
Korkačs – 1. vieta Basic Novice grupā, Ieva
Papule – 1. vieta Chicks B grupā, Milana
Voronko – 1. vieta Pre-Chicks B grupā un
Liāna Montvide – 3. vieta Springs grupā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Brīvdienās – volejbols

Pagājušajā nedēļā ZOC notika «Credit24» Meistarlīgas spēle starp Jelgavas
komandu «Biolars/Jelgava» un igauņu
«Saaremaa». Trīs setu spēlē uzvaru izcīnīja
viesi – 25:16, 25:15 un 25:14. Arī šajās
brīvdienās Jelgavas komandai būs divas
mājas spēles ZOC – 19. janvārī pulksten
16 pret «Selver Tallinn» un 20. janvārī
pulksten 16 pret «Rakvere».

«Rullītī» notiks kartinga
sacensības uz ledus

19. janvārī sporta un atpūtas kompleksā
«Rullītis» Aku ceļā 1 notiks Latvijas atklātais ziemas kauss kartingā. Skatītājiem
ieeja – bez maksas. Sacensības norisināsies
četrās klasēs: «Mini Open», «Juniori/Senior
open», «TK Open» un «PRO». Vīrieši un
sievietes tiks vērtēti kopā. Sacensībās var
piedalīties ar savu kartingu vai to izīrēt,
iepriekš rezervējot, dalībniekam jābūt arī
sportista licencei. Par iespēju izīrēt kartingu
un citiem ar sacensību organizāciju saistītiem jautājumiem var vērsties pie Ērika
Gasparoviča, zvanot pa tālruni 29549710.
Dalībnieku reģistrēšanās būs no pulksten
8 līdz 9, pēc tās notiks treniņbraucieni un
priekšbraucieni, kuru ilgums atkarīgs no
dalībnieku skaita, bet pēc tiem sāksies
sacensības.

Šorttrekisti atkārto valsts
augstāko rezultātu stafetē
 Ilze Knusle

No 11. līdz 13. janvārim Nīderlandes pilsētā Dordrehtā
norisinājās Eiropas čempionāts šorttrekā, kurā Latvijas
sportisti stafetē atkārtoja līdz
šim labāko valsts sasniegumu
Eiropas čempionātā – izcīnīja
7. vietu. Izlases sastāvā slidoja
arī divi sportisti, kuri trenējas
Jelgavā, – Reinis Bērziņš un
Endijs Vīgants.
Eiropas čempionāts ir šosezon pirmās
sacensības, kurās startēja Latvijas stafetes
komanda. Tiesības piedalīties čempionātā
tika izcīnītas, aizvadītajā sezonā startējot pasaules kausa sacensībās. Eiropas
čempionātā sacentās 12 komandas, un
Latvijas izlase izcīnīja 7. vietu.
Ja pirms čempionāta izlases trenere
Evita Krievāne-Moiseičenko cerēja, ka
mūsu komandai izdosies pārvarēt vismaz
vienu kārtu, tad tagad, pēc čempionāta,
viņa var justies apmierināta, jo izlase stafetē iekļuva pusfinālā, kurā ieguva tiesības
startēt B finālā, un čempionātu noslēdza
7. pozīcijā. «Mūsu sportistu sniegumu Eiropas čempionātā vērtēju pozitīvi,» norāda
trenere. Stafetē līdztekus jelgavniekiem
startēja arī ventspilnieki Roberts un Kārlis Krūzbergi, kuri pērn trenējās Jelgavā
pie E.Krievānes-Moiseičenko, bet šobrīd
atgriezušies Ventspilī.
22 gadus vecajam E.Vīgantam šis bija
pirmais Eiropas čempionāts un pirmā
stafete Latvijas izlases sastāvā. «Protams,
bija satraukums, bet centos tam pievērsties profesionāli – vienkārši darīt savu
darbu. Ir gods pārstāvēt savu valsti augsta
līmeņa sacensībās un arī prieks, ka daudzi

Jelgavas šorttrekisti Reinis Bērziņš (no kreisās)
un Endijs Vīgants palīdzēja Latvijai Eiropas čempionātā atkārtot augstāko panākumu – izcīnīt
7. vietu stafetē.
Foto: no E.Vīganta personīgā arhīva

cilvēki atbalsta un sūta apsveikumus.
Ņemot vērā, ka pirmo reizi startēju tāda
mēroga sacensībās, uzskatu, ka nostartēju
cienījami,» tā sportists, kurš šorttrekā
trenējas deviņus gadus un šobrīd arī
strādā par Sporta servisa centra sporta pasākumu organizatoru un Jelgavas Ledus
sporta skolas šorttreka treneri.
Pārējie trīs sportisti Eiropas čempionātā startēja arī individuālajās distancēs.
R.Bērziņš 500 metru distancē izcīnīja
19. vietu, 1000 metru distancē – 25.
vietu un 1500 metru distancē – 36. vietu,
kopvērtējumā 44 sportistu konkurencē

ierindojoties 27. pozīcijā. Trenere norāda,
ka Reinis pirmo reizi cīnījās individuālajās
distancēs un, ņemot vērā, ka ir vēl juniors,
viņa uzrādītie rezultāti ir labi.
Šorttreka sezonā vēl atlikuši divi mēneši, kuros gaidāmi vairāki nozīmīgi starti.
Janvāra beigās R.Bērziņš piedalīsies
pasaules čempionātā junioriem Kanādā;
februāra sākumā gan R.Bērziņš, gan
E.Vīgants startēs pasaules kausa posmos
Vācijā un Itālijā, kur svarīgi starti būs tieši
stafetē – komandas cīnīsies par tiesībām
piedalīties 2020. gada Eiropas čempionātā; martā E.Vīgants piedalīsies pasaules

ziemas universiādē Krievijā; martā notiks
arī pasaules čempionāts, uz kuru no Latvijas varēs doties divi sportisti – kuri tie būs,
tiks izlemts pēc uzrādītajiem rezultātiem
pasaules kausa posmos.
Pēc dalības 2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs abi izlases sportisti, kas tajās
pārstāvēja valsti – Roberts Zvejnieks un
Roberto Puķītis –, ir beiguši savas sportiskās gaitas. Savukārt valsts šorttreka
programma, kas tika īstenota Jelgavā,
ir apstājusies, un šobrīd sportisti gatavojas individuāli – divi Jelgavā, bet divi
Ventspilī.

Latvijas sporta deju dejotāji jauno sezonu sāks Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

Jau šajā nedēļas nogalē, 19.
un 20. janvārī, Jelgavā pulcēsies sporta deju dejotāji
no visas Latvijas – sestdien
sporta hallē Mātera ielā 44a
notiks Latvijas čempionāts
standartdejās, kas reizē būs
arī Latvijas kausa 1. posms,
bet svētdien dejotāji jau tradicionāli cīnīsies par Jelgavas domes kausu. Jāpiebilst,
ka 19. janvārī no pulksten
16.30 šīs sporta deju sacensības varēs vērot arī tiešraidē
kanālā sportacentrs.com.
«Šīs būs pirmās sporta deju sacensības Latvijā jaunajā gadā, un sagaidām,
ka Jelgavā ieradīsies ap 160 deju pāru.
Šodien ir pēdējā dalībnieku pieteikšanās diena, kas, pēc pieredzes, parasti
ir aktīvākā,» stāsta sacensību organizatore sporta deju kluba «Lielupe»

vadītāja Ilona Freimane, piebilstot,
ka mūsu pilsētā deju laukumā varēs
redzēt dejotājus, sākot no bērndārzniekiem un līdz pat senioriem cienījamā
vecumā.
Sacensību pirmajā dienā notiks
Latvijas čempionāts standartdejās, kas
reizē būs arī Latvijas kausa 1. posms.
«Jelgavā sabrauks labākie Latvijas
standartdeju dejotāji. Īpaši nozīmīgas
šīs sacensības būs Juniori 2 grupai jeb
2004. un 2005. gadā dzimušajiem, jauniešiem un arī pieaugušo grupas dejotājiem, jo Jelgavā tiks noskaidroti tie divi
pāri katrā vecuma grupā, kuri šogad
valsti pārstāvēs pasaules čempionātā
standartdejās,» norāda I.Freimane,
piebilstot, ka konkurence šajās grupās
ir diezgan liela. Viņa atklāj, ka gada pirmās sacensības vienmēr ir interesantas,
jo daļa pāru pāriet uz jaunu sacensību
grupu, citi ir nomainījuši partneri, tāpēc
valda lielāka intriga. No I.Freimanes
vadītā kluba Latvijas čempionātā bērnu
grupā startēs četri pāri, par iespēju tikt

uz pasaules čempionātu sacentīsies divi
sporta deju kluba «Lielupe» pāri, bet Seniori 3 grupā un jauniešu grupā startēs
pa vienam pārim. I.Freimane norāda,
ka šajās sacensībās plāno piedalīties arī
jelgavnieki, kuri trenējas galvaspilsētā.
Jāpiebilst, ka standartdejas ietver lēno
valsi, tango, fokstrotu, Vīnes valsi un
kvikstepu.
Jau tradicionāli Latvijas čempionātā deju pāru sniegumu vērtēs tikai
starptautiska žūrija – deviņi tiesneši
no dažādām valstīm, kurus Latvijas
Sporta deju federācija pirms pasākuma neatklāj, lai izvairītos no interešu
konflikta.
Sacensības sestdien sāksies pulksten
11.30, bet pusfināli gaidāmi pulksten
16.30, kad tiešraidē deju sacensības
no sporta halles varēs vērot arī kanālā
sportacentrs.com. Fināli, kuros tiks
noskaidroti 2019. gada Latvijas čempioni standartdejās, sāksies pulksten
19. «Padarot interesantāku pasākuma
programmu, finālu starplaikos ar īpašu

programmu uzstāsies deju grupa «Riga
City Jazz dance»,» piebilst I.Freimane.
Savukārt svētdien dejotāji sacentīsies
par Jelgavas domes kausu dažādās
vecuma grupās, sākot ar pašiem mazākajiem – pirmsskolas vecuma dejotājiem –, bet Juniori 1 D un Bērni 2 E-4
grupai šajā dienā notiks Latvijas kausa
1. posma sacensības. Starts sacensībām
svētdien tiks dots pulksten 10.30, un
tās ilgs līdz pulksten 19. Šajā dienā
sporta deju klubs «Lielupe» būs ļoti
kupli pārstāvēts – startēs ap 40 «Liel
upes» pāru. Jelgavas kausa sacensībās
tiks izdejotas gan standartdejas, gan
Latīņamerikas dejas – samba, čačača,
rumba, pasodoble un džaivs.
Sacensības aicināts apmeklēt ikviens. Vienas dienas ieejas maksa ir
seši eiro, un biļetes varēs iegādāties
sporta hallē.
Sacensības atbalsta Jelgavas pilsētas
pašvaldība, Sporta servisa centrs, Jelgavas novada pašvaldība un Latvijas
Sporta deju federācija.
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Uzstāda personīgos rekordus
BJSS audzēkne Māra
Anna Zīverte «Sportland» kausa 1. posmā
U-18 vecuma grupā
izcīnīja 2. vietu augstlēkšanā un 300 metru
skrējienā. Trenere Laila
Nagle stāsta, ka 300
metru skrējienā Māras Annas rezultāts ir
41,36 sekundes, kas ir viņas personīgais
rekords. Augstlēkšanā, kurā Māra Anna
trenējusies minimāli, viņai ir pilnīgi vienāds rezultāts ar 1. vietas ieguvēju – 1,65
metri. Uzvarētāja šo augstumu pārlēca ar
pirmajā reizē, bet jelgavniecei tas izdevās
otrajā mēģinājumā, tāpēc arī izcīnīta
sudraba medaļa. Arī šis ir personīgais
rekords.
Foto: Guntis Bērziņš

Ziemas dienā
popularizēs āra
aktivitātes
 Ilze Knusle

Jelgavā jau ceturto gadu notiks Ziemas diena – pasākums,
kura mērķis ir jelgavniekus iepazīstināt ar dažādām āra aktivitātēm un mudināt sportot
arī ziemā. Šogad Ziemas diena
būs 19. janvārī no pulksten 12
līdz 14 Pasta salā.
Sporta servisa centra vadītāja vietniece Maija Actiņa stāsta, ka pasākuma
apmeklētājiem būs iespēja slēpot, slidot,
braukt ar ragaviņām, bet «tā nebūs
vienkārši slēpošana vai slidošana, bet gan
ar uzdevumiem». «Lai būtu jautrāk un
arī neliels izaicinājums, gaidāmi dažādi
uzdevumi. Piemēram, slidošana apkārt
šķērslim, slēpošana ar nūjām un bez nūjām, slēpošana ar biatlona elementiem,»
ieskicē M.Actiņa. Organizatori inventāru
nodrošinās, bet dalībnieki var ņemt līdzi
arī savas slēpes, ragaviņas, slidas. Dalība
Ziemas dienā ir bez maksas.
Ziemas diena Jelgavā tiek organizēta
ar mērķi iedzīvotājiem ļaut iepazīt un
izmēģināt dažādas āra aktivitātes, kopā
baudot ziemas priekus un lietderīgi pavadot brīvo laiku. «Gribam parādīt, ka
sportošana svaigā gaisā arī ziemas sezonā
norūda un uzlabo veselību, turklāt viss,
kas nepieciešams, – atbilstoši saģērbties
un izvēlēties sporta aktivitāti, kas sagādā
prieku un jautrus brīžus visai ģimenei,»
norāda Sporta servisa centra pārstāve.
Jāpiebilst, ka plānotais aktivitāšu klāsts
var mainīties atkarībā no laikapstākļiem.
Katrs pasākuma dalībnieks saņems
apliecinājumu par dalību Ziemas dienā
un pārsteiguma dāvaniņu.
Ziemas dienu organizē Sporta servisa
centrs, īstenojot Eiropas Sociālā fonda
projektu «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta».

Sporta pasākumi
19. janvārī pulksten 11 – Jelgavas
telpu orientēšanās kauss 2019, 2. posms
(LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē Svētes ielā 18).
19. janvārī pulksten 15 – bērnu un
jaunatnes čempionāts hokejā: «JLSS
U13» – «Valmieras HK/BSS» (ledus hallē).
19. janvārī pulksten 17.15 – «Optibet» hokeja līga: HK «Zemgale/LLU» – HK
«Prizma» (ledus hallē).
19. janvārī pulksten 19.30 – bērnu
un jaunatnes čempionāts hokejā: «JLSS
U17» – «LSSS» (ledus hallē).
20. janvārī pulksten 12.45 – bērnu
un jaunatnes čempionāts hokejā: «JLSS
U15» – «Kauno BTA/Saulys» (ledus
hallē).
20. janvārī pulksten 14.45 – Junioru
attīstības hokeja līga: «Zemgale Juniors»
– «Mārupe/AKO» (ledus hallē).
20. janvārī pulksten 16 – «Credit
24» Meistarlīga volejbolā vīriešiem: VK
«Biolars/Jelgava» – VK «Rakvere» (ZOC).
23. janvārī pulksten 18.30 – Latvijas
Basketbola līgas 3. divīzijas čempionāts:
BK «Jelgava/BJSS» – «Jēkabpils lūši/Sporta centrs» (sporta hallē).
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Rīko Donoru dienu
 Ritma Gaidamoviča

Valsts asinsdonoru
centrs 28. janvārī
no pulksten 10 līdz
14 Jelgavas novada
domē Pasta ielā 37
organizē Donoru dienu. Ziedot asinis tiek
aicināti visu asinsgrupu donori.
Kā uzsver Valsts asinsdonoru centrs, iesaistoties asinsdonoru kustībā, katram ir
iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kam nepieciešamas
asinis. Katrs donors, nododot
asinis, saņem izziņu par asins
testēšanas rezultātiem (pēc

Jelgavas pilsētas vispār
izglītojošo skolu 5.–12.
klases skolēni un profesionālo izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi
aicināti piedalīties Jāņa
Bisenieka fonda biznesa ideju konkursā, kura
mērķis ir motivēt jauniešus veidot savu biznesu, radot inovatīvus
produktus un pakalpojumus. Pieteikums jāiesniedz līdz 12. aprīlim.
Lai pieteiktos biznesa ideju
konkursam, pretendentam līdz
12. aprīlim jāiesniedz pieteikums,
biznesa skice un paša izgatavotā
prototipa foto. Pieteikums jānosūta pa e-pastu inita.mazudre@
izglitiba.jelgava.lv ar norādi «Biznesa ideju konkursam». Konkursa nolikumā teikts, ka pirmajā
kārtā tiks vērtētas šādas biznesa
skices sadaļas: galvenie partneri,
galvenie uzdevumi, galvenie resursi, radītā vērtība, attiecības ar
klientu, realizācijas kanāli, klientu
segmenti, izdevumu struktūra, ie-

ņēmumu plūsmas. 10.–12. klases
un 1.–4. kursa audzēkņiem līdz ar
biznesa skici elektroniskā formātā
jānosūta arī videointervija ar potenciālo klientu.
Biznesa ideju konkurss norisināsies divās kārtās – pirmajā jeb
atlases kārtā vērtēšanas komisija
izvērtēs jauniešu iesūtītos darbus
un desmit labākos katrā vecuma
grupā izvirzīs konkursa finālam.
Otrās kārtas dalībnieki – finālisti
– būs aicināti sagatavot prezentāciju par savu biznesa skici un
fināla pasākumā prezentēt to komisijai, iepazīstinot ar izgatavoto
prototipu.
Finālā tiks noskaidroti Jelgavas
pilsētas skolu inovatīvāko biznesa
ideju autori trīs klašu grupās: 5.–7.
klase, 8.–9. klase, kā arī 10.–12.
klase un 1.–4. kurss. Trīs labākie
pretendenti katrā klašu grupā
iegūs naudas balvu.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas Izglītības pārvaldes
mājaslapā www.jip.jelgava.lv. Turpat pieejama arī pieteikuma anketas un biznesa skices veidlapa.
Biznesa ideju konkursu organizē nodibinājums «Jāņa Bisenieka
fonds».

Jelgavnieki izvēlas
latviešu literatūru
 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas bibliotēka apkopojusi aizvadītajā gadā lasītāko
grāmatu topu Jelgavas
bibliotēkās – pilsētas
bibliotēkā, Miezītes un
Pārlielupes bibliotēkā,
kā arī bērnu bibliotēkā «Zinītis». 2018.
gadā lasītāko grāmatu
saraksta augšgalā ir
Māras Zālītes romāns
«Paradīzes putni», kas
pērn pilsētas bibliotēku lasītājiem izsniegts
183 reizes.
Bibliotēkas lasītāko grāmatu
tops iedalīts četrās kategorijās:
latviešu autoru darbi, ārzemju
autoru darbi, nozaru literatūra,
kā arī bērnu un jauniešu literatūra. Vērtējot grāmatu izsniegumu
skaitu, pieprasītākie pērn bijuši
latviešu oriģinālliteratūras darbi.
Latviešu autoru darbu vidū
līdzās M.Zālītes «Paradīzes putniem» ir arī Karīnas Račko
romāns «Debesis pelnos», Daces Judinas «Tīrītājs», Maijas
Libertes romāns «Kaimiņiene»
un Andra Akmentiņa darbs
«Skolotāji».
Ārzemju autoru darbu kategorijā populārākā 2018. gadā bija

Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris

Jelgavas poliklīnikā
sveic sirdsmāsiņas

pieprasījuma); uzkodu komplektu; kompensāciju zaudētā
asins apjoma atjaunošanai 4,27
eiro (kompensāciju donoriem
izmaksā bezskaidras naudas
pārskaitījuma formā uz donora
norādīto kontu); izziņu par
asins nodošanu – to iesniedzot  Anastasija Miteniece
darba devējam, var saņemt
apmaksātu brīvdienu; gada
«Jelgavas poliklīnikas
laikā ziedojot asinis trīs vai vaiSieviešu konsultāciju
rāk reižu – Donora privilēģiju
nodaļā strādāju jau 34
karti, kas dod iespēju saņemt
gadus. Tā bija mana
dažādas atlaides.
pirmā darbavieta 19
Dodoties uz Donoru dienu,
gadu vecumā, kad
līdzi jāņem personu apliecinošs
ar lielu entuziasmu
dokuments (pase vai ID karte)
uzsāku darbu medicīun bankas konta numurs. Planas nozarē, un nekas
šāka informācija – mājaslapā
nav mainījies arī šowww.vadc.gov.lv.
brīd. Esmu gandarīta,

Skolēni var pieteikties
biznesa ideju konkursam
 Jana Bahmane

ZIŅAS

Kamillas Grebes grāmata «Ledus
zem viņas kājām» – šis darbs
lasīts 95 reizes. Tāpat pieprasīts
bijis Šarlotes Linkas romāns
«Izvēle», Adeles Pārksas «Svešinieks manās mājās», Diānas
Čemberlenas «Nozagtā laulība»,
bet topa piecnieku noslēdz Jū
Nesbē darbs «Slāpes».
No nozaru literatūras piedāvājuma Jelgavas bibliotēku lasītāji
pērn visvairāk izvēlējušies Inetas
Meimanes grāmatu «Nepalikt
vienai tumsā. Nora Bumbiere»,
kas 2018. gadā izsniegta 57 reizes. Tāpat jelgavnieki lasījuši arī
Initas Silas darbu «100 vēstules
sievietei», Daigas Mazvērsītes
grāmatu «Mans draugs Mārtiņš
Freimanis», Brunhildes Pomselas «Es biju tikai sekretāre», kā
arī Elitas Veidemanes «Zemdegas
gruzd: Eduards Pāvuls».
Bet no bērnu un jauniešu literatūras klāsta populārākā bijusi
Aivara Kļavja grāmata «Melnais
akmens», Katlēnas Ferēkenas un
Evas Mutonas «Mani sauc Jans,
un es neesmu nekas īpašs», Kīras
Kesas «Prinča līgava. Kronis»,
Somana Čainani «Labā un ļaunā
skola», kā arī Ineses Paklones
«Okeāns un tuksnesis».
Jāatgādina, ka 2017. gadā lasītāko grāmatu saraksta augšgalā
bija Noras Ikstenas vēsturiskais
romāns «Mātes piens».

ka daru sirdsdarbu
un tas ir novērtēts,»
saka Jelgavas poli
klīnikas akcijas «Mūsu
sirdsmāsiņa» laureāte
Aļimpiada Gvozdova,
kura saņēma vislielāko pacientu balsu
skaitu.

«Māsiņas jebkurā ārstniecības iestādē ir saikne starp
pacientu un ārstu – viņu iejūtīgā attieksme un palīdzība
veicina pacientu veiksmīgu
atveseļošanos, tomēr ne vienmēr šis darbs ikdienā tiek
pamanīts un pienācīgi novērtēts. Akcijas laikā lūdzām
balsot par sirdsmāsiņām, tā
veidojot atgriezenisko saikni
un pievēršot uzmanību šīs profesijas nozīmīgumam, un tas

Foto: no Jelgavas
poliklīnikas arhīva
ir izdevies – saņēmām vairāk
nekā 100 pieaugušo un bērnu
balsis ar paldies vārdiem un
laba vēlējumiem,» norāda
Jelgavas poliklīnikas galvenā
māsa Baiba Plāse, papildinot:
kopumā pacienti akcijas laikā
bija iesnieguši 109 balsis par
29 poliklīnikas māsiņām, bet
visvairāk balsu un līdz ar to
arī sirdsmāsiņas titulu ieguva
A.Gvozdova, Natālija Kirova
un Egija Barteņeva.
A.Gvozdova, par kuru pacienti balsojuši visvairāk, strā-

dā Sieviešu konsultāciju nodaļā
kopš 1984. gada, un katru gadu
viņas aprūpē ir vidēji 100 grūtnieču. «Mana darba ikdiena ir
ļoti dinamiska, jo katrs cilvēks
nāk ar savu nolūku. Paralēli
darbam ar dokumentiem jāmāk uzklausīt, atrast pieeju
un palīdzēt,» tā māsiņa. Viņa
atklāj, ka lielākais izaicinājums
darbā ir runāt ar izmisušām
pacientēm, kuras uz pieņemšanu ierodas pilnā pārliecībā
par savu diagnozi, kas patstāvīgi noteikta ar interneta

starpniecību, bet patīkamākais
– paldies vārdi no jaunajām
māmiņām, kā arī pacientes,
kuras uz konsultāciju nāk jau
otrajā un trešajā paaudzē pēc
mammas ieteikuma.
Jāpiebilst, ka otrās vietas
ieguvēja N.Kirova poliklīnikā
strādā par māsiņu acu slimību
kabinetā, bet trešās vietas ieguvēja E.Barteņeva – arodārsta kabinetā, kur tiek veiktas
obligātās veselības pārbaudes.
Kopumā Jelgavas poliklīnikā
šobrīd ir 47 medmāsas.

Paplašināts Eiropas palīdzības paku saņēmēju loks
 Ritma Gaidamoviča

No janvāra paplašināts to iedzīvotāju loks, kas var
saņemt ES finansētos bezmaksas pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektus. Atbalsta
pakas tagad var saņemt maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī
nepārsniedz 242 eiro uz vienu cilvēku, savukārt
higiēnas un saimniecības preces reizi ceturksnī
kopš janvāra tiek piešķirtas arī pieaugušajiem.
Jelgavā bezmaksas ES atbalsta komplekti tiek
izsniegti divās vietās – radošo domu un darbu
centrā «Svētelis» Pļavu ielā 2 un Latvijas Sarkanā
Krusta (LSK) Jelgavas komitejas izdales punktā
Pasta ielā 26.
No pagājušā gada aprīļa ES
atbalsta pakas varēja saņemt
ne tikai trūcīgie un krīzes
situācijās nonākušie, bet arī
maznodrošinātie, kuru ienākumi uz vienu personu nepārsniedza 188 eiro mēnesī. Decembrī
pieņemtie Ministru kabineta
grozījumi paredz, ka 2019. gadā
tiek palielināts maznodrošināto ienākumu slieksnis uz vienu
personu – no janvāra atbalsta

pakas var saņemt maznodrošinātas personas vai ģimenes,
kuru vidējie ienākumi mēnesī
vienam cilvēkam nepārsniedz
242 eiro līdzšinējo 188 eiro
vietā, informē Labklājības
ministrijas Komunikācijas
nodaļas sabiedrisko attiecību
speciālists Egils Zariņš.
LSK atbalsta programmas
vadītāja Alla Kruglova skaidro,
ka tāpat Ministru kabineta

noteikumu grozījumi nosaka
to, ka turpmāk pilngadīgas
personas var saņemt ne tikai
bezmaksas pārtikas pakas, bet
arī higiēnas un saimniecības
preču komplektus. «Līdz šim
higiēnas un saimniecības preču
pakas tika izsniegtas tikai tām
ģimenēm, kurās aug bērni līdz
18 gadu vecumam, – katram
bērnam viena paka reizi trijos mēnešos. Taču grozījumi
paredz, ka reizi ceturksnī šo
paku tagad var saņemt visi, arī
pieaugušie, kuri atbilst ES atbalsta paku saņemšanas nosacījumiem,» skaidro A.Kruglova.
Viņa gan uzsver – lai saņemtu ES atbalsta pakas,
nepieciešama Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes izsniegta izziņa. «Tikai uzrādot šo izziņu,
persona kādā no divām vietām
pilsētā var saņemt bezmaksas
pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu,» tā
A.Kruglova.
LSK Jelgavas komitejas iz-

pilddirektore Ingrīda Grīnberga stāsta, ka ES atbalsta
pakas iedzīvotājiem Jelgavā
tiek izsniegtas divās vietās:
pirmdienās un otrdienās no
pulksten 12 līdz 16 – LSK
Jelgavas komitejas izdales
punktā Pasta ielā 26, savukārt
trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 12 līdz 16 – «Svētelī»
Pļavu ielā 2. «Vidēji mēnesī
abos izdales punktos līdz šim
esam izsnieguši aptuveni 500
pārtikas paku un 100 higiēnas
un saimniecības preču paku.
Atzinīgi vērtēju to, ka šobrīd
arī pieaugušie var saņemt
bezmaksas higiēnas preces
– daudziem mūsu klientiem
tas ir neatsverams atbalsts,»
atzīst I.Grīnberga, piebilstot,
ka Jelgavā pēc bezmaksas ES
atbalsta pakām reti ierodas
maznodrošinātās ģimenes.
«Pieļauju, ka daļa šo statusu
saņēmušo ģimeņu nemaz nav
informētas par šādu iespēju,»
tā I.Grīnberga.

Reizi mēnesī Svētās Trīsvienības baznīcas torni
bez papildu maksas varēs apmeklēt gida pavadībā
 Jana Bahmane

Turpmāk katra mēneša trešajā sestdienā,
iegādājoties Jelgavas
Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa apmeklējuma biļeti, būs
iespēja torņa ekspozīcijas apskatīt gida
pavadībā. Pirmā šā
gada ekskursija kopā
ar gidu notiks jau šo
sestdien, 19. janvārī,
pulksten 11.
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve Sandra
Grigorjeva stāsta, ka torņa
apmeklējumu kopā ar gidu

galvenokārt piesaka grupas,
bet ģimenes un individuālie
interesenti ekspozīcijas lielākoties izzina patstāvīgi. Šīs
iniciatīvas mērķis ir reizi mēnesī ikvienam sniegt iespēju
torņa interaktīvās ekspozīcijas
iepazīt kopā ar gidu, turklāt
bez papildu samaksas – apmeklētājam vien jāiegādājas
ieejas biļete tornī.
«Ekskursijas dalībnieki kopā
ar gidu varēs 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,» norāda S.Grigorjeva. Tāpat apmeklētājiem būs
iespēja kopā ar gidu aplūkot
izstāžu zāli un skatu laukumu
torņa 9. stāvā, uzzinot vairāk
par pilsētas objektiem, kas no
turienes redzami.
Torņa apmeklējums ar gidu
katra mēneša trešajā sestdienā sāksies pulksten 11, tādēļ
interesenti aicināti ierasties
nedaudz agrāk. Lai piedalītos
ekskursijā, jāsedz tikai ieejas
maksa Jelgavas Svētās Trīs-

vienības 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
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.
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Jelgavas
6. vidusskola
1. februārī
uzsāk skolēnu
reģistrēšanu 1. klasē.
Piedāvātās programmas sākumskolā:
1. pamatizglītības programma ar latviešu mācībvalodu
(padziļinātas angļu valodas mācības, ievadītas sarunas
par franču valodas apguvi no 1. klases);
2. pamatizglītības mazākumtautību programma (padziļināti matemātika un dabaszinības);
3. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Kopā mācīsimies dzīvot un sadzīvot, runāt dažādās
valodās, dejot, peldēt un vēl daudz interesantu lietu.
Iesniegumu iesniedzot personīgi, jāuzrāda:
• vecāku/likumiskā pārstāvja pase vai personas
identifikācijas karte;
• bērna dzimšanas apliecība.
Iesniegumu iesniedzot elektroniski, pa e-pastu
pieteikums.6vsk@izglitiba.jelgava.lv jānosūta:
• iesniegums ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
• bērna dzimšanas apliecības kopija.
Ja iesniedzējs nav bērna vecāks, līdzi jāņem pilnvara,
kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā
no plkst.8 līdz 16. Tālrunis 63027467.
Jelgavas 6. vidusskolas administrācija
SIA «Amateks» (reģ.Nr.40003576806)
aicina darbā:
• IEKĀRTU MEHĀNIĶI;
• INSTRUMENTU ATSLĒDZNIEKU(-CI);
• CNC VIRPOTĀJU;
• CNC FRĒZĒTĀJU;
• METĀLA LĀZERGRIEŠANAS OPERATORU(-I);
• METĀLA LIEKŠANAS OPERATORU(-I).
Piedāvājam:
• darbu stabilā un ātri augošā uzņēmumā;
• pilnas slodzes darbu (maiņu darbs darbdienās);
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• draudzīgu kolektīvu.
Plānotais atalgojums – no 1200 EUR (bruto).
Darbavieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Lūdzam pieteikties, CV sūtot pa e-pastu
office@amateks.lv, norādot amatu.

Meklē darbu

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Pilnas pašizmaksas,
cenu,
bezzaudējuma
Lietuviešu
valoda
Angļu
valoda
punkta
aprēķināšana
ikdienas saziņai
ikdienas
saziņai
22.janvārī pl. 1000

Vadības psiholoģijas
praktiskie aspekti
30. janvārī pl. 1715

Publiskā runa
un uzstāšanās
20. februārī pl. 1800

facebook.com

SIA «Nuvalo Latvia» (reģ.Nr.40103758739)
aicina darbā plaša spektra speciālistus(-es), nodrošinot stabilu un labi atalgotu darbu.
METINĀTĀJUS(-AS) (MIG/MAG/TIG/MMA) • spēja strādāt patstāvīgi;
Prasības:
• pieredze metināšanā vismaz 3 gadi;
• angļu valodas zināšanas vismaz A1 līmenī;
• spēja lasīt, saprast un strādāt ar metināšanas un
montēšanas rasējumiem;
• atbildība, nopietna attieksme pret darbu.

pre - intermediate
22. janvārī pl. 1800

24. janvārī pl. 1000

CNC OPERATORUS(-ES) METĀLAPSTRĀDĒ
(«Fanuc» un «Heidenhain»)
Prasības:
• pieredze darbā ar CNC darbagaldiem «Fanuc» un/vai
«Heidenhain»;
• spēja strādāt ar «Mastercam» programmu, rakstīt programmas;
• angļu valodas zināšanas vismaz A1 līmenī;

• atbildība, nopietna attieksme pret darbu.

Piedāvājam:
• oficiālu darbu ar līgumu un sociālajām garantijām;
• bruto darba algu no 2639 līdz 3519 eiro mēnesī (atkarībā no kvalifikācijas, pieredzes, angļu valodas zināšanām,
darba ražīguma un nostrādāto stundu skaita);
• iespēju strādāt virsstundas un brīvdienās;
• prēmijas pēc pārbaudes laika;
• komfortablu dzīvesvietu 10 minūšu attālumā no
darbavietas ar visām ērtībām (1 cilvēks istabā);
• transporta kompensāciju;
• darba apavus, apģērbu un drošības ekipējumu;
• kolēģu atbalstu.
CV sūtīt pa e-pastu gatis@nuvalo.eu.
Tālrunis 25630097.

Atvadoties no gaiša cilvēka – Viļa Azeviča
13. februārī pl. 0915

Tematiskā pārbaude
uzņēmumā
21. februārī pl. 1000

14. februārī pl. 1000

Grāmatvedības
uzskaites pamati
21. februārī pl. 1715

Labais šodienā un nākotnē.
Kā to atpazīt un ieaicināt savā dzīvē
Iedvesmas telpā saruna ar

Andri Raču

4. februārī, plkst. 18:00
Iepriekšēja pieteikšanās
(kuponus var saņemt ZRKAC,
Svētes ielā 33, Jelgavā)

Pasākuma dalības maksa EUR 2.00

Jelgavas Latviešu biedrības ilggadējam valdes priekšsēdētāja vietniekam un valdes loceklim kluba «Sendienas»
(dibināts 1996. gadā) vadītājam Vilim Azevičam šā gada
8. aprīlī būtu 91. dzimšanas diena. Būtu...
Vilis Azevičs savā sabiedriskajā darbībā bija aktīvs,
darbīgs, komunikabls, daudzpusīgs. Pēc rakstura būdams
draudzīgs, saprotošs un sabiedrisks, viņš viegli atrada
kontaktu ar cilvēkiem. Parādīja savas teicamās organizatora spējas sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām, pašvaldībām un pašvaldību iestādēm. Jelgavas
Latviešu biedrībā viņš vadīja Saimniecisko komiteju un
Sporta komiteju, organizēja mūsu biedrības biedrus Pilsētas svētku un Lāčplēša
dienas svinīgajos gājienos, sporta un veselības pasākumus, ikgadējās Lielās talkas
norisi Alunāna parkā pie Māteru Jura pieminekļa, kritušo cīnītāju piemiņas godināšanu Lestenē, tematiskos pasākumus pie Vareļu pieminekļa 1919. gada brīvības
cīnītājiem, ikgadēji līdzdarbojās Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes atceres pasākumu organizēšanā 14. septembrī (dzimšanas diena) un 14. martā (nāves diena).
Vilis Azevičs bija īstens savas dzimtās Jelgavas patriots. Iepriekš lielāko dzīves
daļu viņš strādāja par sporta dzīves organizatoru mūsu pilsētā. Vilis lepojās, ka ir
jelgavnieks, te dzimis, audzis, mācījies, strādājis un pēdējos 25 gadus kā Jelgavas
Latviešu biedrības biedrs piedalījies daudzveidīgās sabiedriskās aktivitātēs. Viņš
bija viens no jelgavnieku saietu, kuros piedalījās jelgavnieki no visas pasaules,
organizētājiem 1993., 1995., 1997., 2000. un 2002. gadā. Vilis Azevičs bija viens
no idejas autoriem par Svētās Trīsvienības baznīcas torņa atjaunošanu un Dziesmu
svētku vainaga – piemiņas akmens – izveidošanu un novietošanu Jelgavas Uzvaras
parkā, līdzdarbojās Vecpilsētas ielas vēsturisko objektu popularizēšanā. Ar interesi
stāstot par Jelgavu, Vilis pats bija kā staigājoša enciklopēdija.
Šā gada 7. janvārī pārtrūka Viļa Azeviča dzīves ceļš.
Aizejot gaišam cilvēkam mūžībā, izsakām visdziļāko līdzjūtību Viļa Azeviča tuviniekiem un visiem, kuri ikdienā pazina Vili.
Jelgavas Latviešu biedrības vārdā – valdes locekle un
valdes priekšsēdētāja vietniece Tamāra Viduce

Aprūpētāja (55) meklē darbu. Ir sertifikāts un
darba pieredze ar cukura diabēta slimniekiem
un staigājošiem cilvēkiem pēc insulta, nav pieredzes ar gulošiem cilvēkiem. Varu gatavot un
uzkopt pēc vajadzības, dzīvot pie klienta mājās
un aprūpēt. Strādāju ar brīvdienām. CV uzrādīšu
darba intervijā. T.20657807 (Inga).
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.

Līdzjūtības
Šī dzīve – tikai mirklis īss
Starp divām mūžībām,
Bez gala garām, neapjaustām.
(A.Balodis)
Atvadoties no ilggadējās skolotājas
Edītes Ritenieces, izsakām
līdzjūtību tuviniekiem.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
Tava mīļa māmulīte
Mūža miegu aizmigusi,
Apklusuši silti vārdi,
Neteiks labu padomiņu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Olgai Jegorovai,
māmiņu mūžībā pavadot.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs
Visdziļākā līdzjūtība Intai Aleksei,
no tēva uz mūžu atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Nadeždai Ivaškevičai,
tēvu aizsaulē aizvadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ANDRIS BERLANDS (1954. g.)
ALEKSANDRS BUŠUNOVS (1951. g.)
AINĀRS TRAUTMANIS (1967. g.)
VILIS AZEVIČS (1928. g.)
JEFROSIŅJA RIŽOVA (1927. g.)
VALENTINA JAZDANOVA (1939. g.)
ANNA MEĻEHINA (1921. g.)
MARIJA JEGOROVA (1928. g.)
JURIS CIELAVA (1941. g.)
MARIJA VASIĻJEVA (1926. g.)
VIKTORS KISELS (1975. g.).
Izvadīšana 17.01. plkst.15 Meža kapsētā.
EDĪTE RITENIECE (1924. g.).
Izvadīšana 19.01. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
19. janvārī pulksten 12 – cikla «Radītprieks» ietvaros nodarbība «Pērļotas piespraudes darināšana». Vada Z.Beitere-Šeļegovska. Dalības maksa – 12 € (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
19. janvārī pulksten 17 – deju kolektīvu koncerts «Sniega saktas vizuļos». Piedalās TDA «Diždancis», TDA «Ritums», TDA «Gatve», TDA «Kalve», JDK «Ūsiņš», VPDK
«Kalve», VPDK «Gatve – otrā iespēja», VPDK «Duvzare», VPDK «Gatve». Koncerta
mākslinieciskā vadītāja – I.Karele. Biļešu cena – 3–4 € (kultūras namā).
23. janvārī pulksten 14 – reģionālais skolēnu mācību uzņēmumu pasākums «Cits
bazārs». Plašāka informācija – mājaslapā www.sip.jelgava.lv (t/c «Pilsētas pasāža» 2.
stāvā).
25. janvārī pulksten 16 – «Atvērto durvju vakariņš». Nāc apskaties, kur radošums
mīt: pulciņu dažādība, radošo darbu izstādes, prezentācijas. Ieeja – bez maksas (BJC
«Junda» Skolas ielā 2).
25. janvārī pulksten 19 un 26. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
PIRMIZRĀDE: R.Kūnijs «Tikai bez skandāla!». Situāciju komēdija 2 cēlienos. Ir trīs dienas
pirms Ziemassvētkiem. Kādā Londonas slimnīcā tūlīt jāsākas neirologu konferencei, bet
vienlaikus norit gatavošanās personāla Ziemassvētku sarīkojumam. Lomās – R.Avots,
L.Baumane, E.Skutele, R.Mediss, R.Balševics, M.Vilnis, N.Samohvala, B.Zaķevica,
J.Bandenieks, A.Jakovelis, E.Majevska un M.Kabaks. Režisore – D.Vilne. Scenogrāfs –
I.Pirvics. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
26. janvārī pulksten 10 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros:
Jelgavas novada vietas un stāsti kopā ar gidi I.Jurģi. Pieteikties pa tālruni 29916889,
63005447.
27. janvārī pulksten 14 – JPPI «Kultūra» senioru vokālā ansambļa «Vīzija» koncerts
Ilzes dienā «Šodien, draugs, atļauj Tev sacīt…». Programmā – latviešu komponistu
dziesmas par mīlestību. Mākslinieciskā vadītāja – L.Gaile. Ieeja – bez maksas (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
27. janvārī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums karnevāls (kultūras namā).
31. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas bērnu
un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – 1 € (kultūras namā).
31. janvārī pulksten 18 – tematisks tūrisma vakars «Atklāsmes ceļš Camino De
Santiago». Vakara viešņa – ceļotāja Līga Liepa. Dalības maksa – 2 € (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
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Tornis aicina uz divsarunu
ar augsto mākslu
Foto: Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs

Izstādes
Līdz 21. janvārim – PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas kvalifikācijas darbu
projektu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 31. janvārim – gruzīnu mākslinieka Nugzara Paksadzes un baltkrievu mākslinieces Natālijas Baidukas (Kluoda) gleznu izstāde «Atspulgi» (kultūras nama 1. stāva
galerijā).
Līdz 31. janvārim – ģimenes izstāde: Alda Feldmaņa karikatūras «Ar smaidu pa
dzīvi» un Aijas Feldmanes «Dimantu gleznas dvēselei» (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 31. janvārim – Andas Dzenītes gleznu izstāde «Imagine» (kultūras nama 2.
stāvā).
18. janvārī pulksten 15 – pastāvīgās un virtuālās ekspozīcijas «Kari un karavīrs
cauri Jelgavas laiku lokiem» un virtuālās ekspozīcijas «Jelgavas novada tautas tērps
un tā valkāšanas tradīcijas» atklāšana (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 28. janvāra līdz 3. martam – ceļojošā izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā 2018»
(Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 28. februārim – I.Blumberga gleznu izstāde «Venēcijas motīvi» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).

Labi darbi jādara visu gadu
 Ilze Knusle

Sestdien Jelgavas kultūras
namā notika tradicionālais
koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki» – uz skatuves
izskanēja dažādi svētku
svinēšanas tradīciju stāsti,
mudinot aizdomāties par
ģimeniskām vērtībām.
Svētkus uz kultūras nama skatuves izspēlēja aktieri Aleksandrs
Gerbutovs, Marina Lazareva un Ilze
Beķere, iepazīstinot ar Ziemassvētku
svinēšanas tradīcijām. Lai gan izskanēja dažādi stāsti, vienojošais bija
tas, ka šie ir svētki, kas tiek svinēti
ģimenes lokā.
Koncerta apmeklētājus ar svētku
uzrunu sveica Jelgavas bīskaps un Rīgas eparhijas vikārs Jānis un Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
«Mēs, kristieši, esam pieraduši pie
dažādiem dzīves pārbaudījumiem,
bet Dievs mūs tādējādi stiprina.
Ziemassvētki ir laiks, kad atveram
sirdi labiem darbiem, tomēr jāatceras,
ka labais jādara visu gadu, ne tikai
svētkos,» tā bīskaps Jānis. Savukārt
Foto: Ivars Veiliņš

pilsētas mērs pateicās par aizvadīto
gadu, kas ļāvis dzīvot mierā, un aicināja jelgavniekus turpināt kopā strādāt
un veidot savu pilsētu un valsti.
Koncertā piedalījās Jelgavas 2.
pamatskolas bērnu un jauniešu koris
«Zvonņica», Jelgavas Svētā Simeona
un Svētās Annas pareizticīgo katedrāles kora diriģente un dziedātāja Jeļena
Kravčenko, Rīgas pareizticīgo kamerkoris «Blagovest» un instrumentālais
ansamblis – Ainis Rudzītis (ģitāra) un
Jānis Lemežis (klavieres). Tradicionāli
koncerta laikā skanēja arī lielie zvani,
ko spēlēja Jelgavas pareizticīgo katedrāles Zvanu skolas vadītāja Jeļena
Ņikiforova. Koncerta režisore – Rita
Barona, scenogrāfe – I.Beķere.
Koncertu «Pareizticīgo Ziemassvētki» organizēja Sabiedrības integrācijas
pārvalde un biedrība «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija».
Līdzekļi, kas tika iegūti par ieejas
biļetēm, tiks novirzīti jelgavnieces
Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra audzēknes veselības
uzlabošanai.
Jāpiebilst, ka pareizticīgo Ziemassvētki tika atzīmēti naktī no 6. uz 7.
janvāri.

 Ilze Knusle

Aizvadītajā piektdienā Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī atklāta scenogrāfa
un mākslinieka Ilmāra Blumberga zīmējumu izstāde «Venēcijas motīvi». «Šī ir pirmā
Ilmāra Blumberga izstāde Jelgavā. Man ļoti gribējās jelgavniekiem parādīt augstvērtīgu
mākslu, un Ilmāra darbi tādi
nenoliedzami ir. Tā nav tikai
skatīšanās uz zīmējumiem
– tā ir katra individuāla un
asociatīva saruna ar mākslas
darbu, un Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis šādai divsarunai, tuvībai ir vispiemērotākā vieta,» norāda Jelgavas
Mākslinieku biedrības vadītājs
Māris Brancis.
Zīmējumu izstādei «Venēcijas motīvi»
iedvesmu I.Blumbergs (1943–2016) guva
Venēcijā, kur 2004. gadā San Ludoviko
baznīcā bija apskatāma viņa personālizstāde «Lūgšana par redzēšanu». Tolaik
mākslinieks dzīvoja netālu no Lielā kanāla un, cik vien atļāva laiks, skicēja un

fotografēja. Daļa Venēcijā gūto iespaidu
apkopoti vērienīgajā izdevumā «Venēcijas
grāmatas», kas nāca klajā 2006. gadā.
Izstādē tornī apskatāmi gan darbi, kas
iekļauti šajā izdevumā, gan darbi, kas
palikuši ārpus tā.
«Ilmārs bija cilvēks, kurš mācēja vilkt
līnijas. Viņam atlika uzvilkt vienu līniju,
un tur jau bija telpa un citi lielumi. Ilmāram tas padevās, bet es nezinu, kas tas ir.
Es varētu vilkt līnijas kaut 55 reizes, bet
man nekas no tā nebūtu,» mākslinieka
unikalitāti ieskicē M.Brancis. Viņš uzsver, ka I.Blumberga darbi ir ļoti smalki,
dziļi un pieprasa no skatītāja pieslēgties
asociatīvā līmenī. «Lai gan šie darbi ir tapuši, iedvesmojoties no Venēcijas, izstādes
tēma ir pavisam cita – par cilvēka lielumu,
cilvēka veidošanos un tuvību ar kaut ko
augstāku,» norāda Jelgavas Mākslinieku
biedrības vadītājs.
Izstādē apskatāmi 30 zīmējumi.
I.Blumbergs savos darbos izmantojis dažādus paņēmienus – tušas līnijas, grafiku,
balto krāsu, pludinājis, berzējis. «Ilmāram
ir ļoti interesanta pieeja – viņš izmērcējis
un izžāvējis papīru, uz kura pēc tam
zīmējis,» papildina Jelgavas keramiķe
Mārīte Djačenko, kura ar I.Blumbergu
kopā mācījusies Rīgas Lietišķās mākslas

vidusskolā. Izstādē «Venēcijas motīvi»
dominē pelēkais, melnais un baltais, ir
nedaudz sarkanā un zelta krāsa. Interesanti ir tas, ka mākslinieks vairākus savus
darbus apzīmogojis – viens no zīmogiem
ir paša mākslinieka ar viņa iniciāļiem.
Jāpiebilst, ka I.Blumbergs daudziem
labāk zināms kā scenogrāfs – viņš 1972.
gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu, iegūstot
scenogrāfa specialitāti. Bijis viens no
ievērojamākajiem novatorisko tendenču
pārstāvjiem 20. gadsimta 70. gadu latviešu scenogrāfijā. «Ilmāram un viņa domubiedriem tolaik bija pavisam citādāks
skatījums uz dekorācijām – viņuprāt, tās
ir kas vairāk nekā tikai telpa,» piebilst
M.Brancis, par I.Blumberga augstāko pilotāžu scenogrāfijā nosaucot operu «Aīda»
Latvijas Nacionālajā operā, kas pirmizrādi piedzīvoja 1998. gadā. I.Blumbergs bijis
arī grafiķis, grāmatu ilustrators, veidojis
skulptūras, monētu dizainu, nodarbojies
ar foto un kino mākslu.
I.Blumberga zīmējumu izstādi «Venēcijas motīvi» rīko Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs sadarbībā ar Blumberga fondu. Izstāde Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī būs apskatāma līdz 28.
februārim.

Pirmizrāde «Tikai bez skandāla!»
 Jana Bahmane

«Sasmīdināt latviešu skatītāju brīžiem ir grūtāk nekā
saraudināt,» uzskata Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra režisore Dace Vilne. 25. janvārī
pulksten 19 un 26. janvārī
pulksten 16 pirmizrādi Jelgavas kultūras namā piedzīvos
situāciju komēdija «Tikai bez
skandāla!» D.Vilnes režijā.
Iestudējuma darbība risinās kādā
Londonas slimnīcā trīs dienas pirms
Ziemassvētkiem. Tūlīt jāsākas starptautiskai neirologu konferencei, bet paralēli
norit gatavošanās slimnīcas personāla
Ziemassvētku pasākumam. «Lugā
apspēlētas situācijas, kas nenoliedzami
varētu atgadīties arī dzīvē. Gatavojoties
gada nogales svētkiem, darba vidē valda
mazliet nenopietns režīms – brīžam
viens otrs slimnīcas darbinieks aizmirst
par saviem tiešajiem pienākumiem. Vārdu sakot, darba pietiek visiem, bet tad
slimnīcā ierodas kāda bijusī medmāsa,
un notikumi uzņem pavisam citus apgriezienus, situācija kļūst nekontrolējama, un šķiet, ka no skandāla neizbēgt,»
lugas darbību ieskicē D.Vilne.
«Situāciju komēdija ir viens no senākajiem dramaturģijas žanriem, un tajā

rakstījis arī Šekspīrs un Moljērs. No
Šekspīra iedvesmojas arī par farsa karali
dēvētais britu dramaturgs un režisors
Rejs Kūnijs. Kūnija komēdijas ir daudz
iestudētas gan Dailes un Daugavpils
teātrī, gan arī pa kādai Nacionālajā un
Liepājas teātrī, bet šī luga latviešu valodā tiek uzvesta pirmoreiz – 2009. gadā
tā iestudēta Daugavpils teātra krievu
trupā,» stāsta režisore. Viņa papildina,
ka R.Kūnija oriģināldarba nosaukums
«It Runs in the Family» burtiskā tulkojumā no angļu valodas varētu būt «Tas
paliek ģimenē», savukārt Daugavpils
teātra izrādei krievu valodā nosaukums
bija «Ģimenes skandāls». «Mums piemērotākais variants šķita «Tikai bez
skandāla!»,» skaidro D.Vilne.
«Dakteris Deivids Mortimers ir
dzīves baudītājs, kurš cenšas izmantot
visas dzīves sniegtās iespējas. Dažkārt
viņam nākas parādīt arī ne tik labas
īpašības, lai spētu tikt ārā no tā, kur
iekūlies,» sava tēla raksturu ieskicē
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieris Roberts Avots. Viņš uzskata, ka
komēdijas žanrā būtiskākais ir ļauties
darbam, iet tajā iekšā un darboties –
nav nepieciešamības kaut ko pārspīlēt
un uzspēlēt. «Ja, lasot tekstu, jau nāk
smiekli, tad šo pirmatnīgumu ir jāspēj
saglabāt arī iestudējumā. Šis ir ļoti
piņķerīgs darbs – domāju, skatītājiem

būs interesanti,» vērtē R.Avots. Viņš
papildina, ka liela nozīme iestudējumā
ir viņa skatuves partnerim Raivim
Medisam, kurš lugā attēlo dakteri Hūbertu Boniju.
«Varētu teikt, ka mans tēls atspoguļo
tipisku latviešu vīrieti, kurš vēl pēc 30
gadiem dzīvo pie mammas. Viņš dzīvē
it kā ir nostabilizējies, taču svarīgie
lēmumi tāpat tiek pieņemti bez viņa
līdzdalības. Hūberts Bonijs ir izpalīdzīgs
pret draugiem,» stāsta R.Mediss. Aktieris uzskata, ka «Tikai bez skandāla!» ir
jautrs, bet atbildīgs darbs.
Lomās: R.Avots, R.Mediss, Linda
Baumane, Elīna Skutele, Raimonds
Balševics, Natālija Samohvala, Baiba
Zaķevica, Elita Majevska, Miks Vilnis,
Juris Bandenieks, Andris Jakovelis, kā
arī Jelgavas 4. pamatskolas 5. klases
skolnieks Markuss Kabaks. «Tas ir
liels izaicinājums gan Markusam, gan
arī mums – pirmais lielais iestudējums,
un uzreiz komēdija, kur zāles reakciju
nevar prognozēt. Šajā žanrā ir svarīgi
nepārtraukti spēt turēt tempu un koncentrēt savu uzmanību uz darbību,»
vērtē D.Vilne.
Biļetes uz Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra izrādi «Tikai bez skandāla!» var
iegādāties Jelgavas kultūras namā un
«Biļešu paradīzes» kasēs un internetā.
Cena – 3–5 eiro.

