BEZMAKSAS

CETURTDIENA, 2020. GADA 23. JANVĀRIS NR.3 (645)
VAIRĀK:

/jelgavalv

/jelgavaspilseta

@jelgavaLV

/jelgavas_pilseta

/jelgavaLV

Metālapstrādes mācību
parkā – jaunas iespējas
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

aktivitātēm, lai paaugstinātu
profesionālās izglītības kvalitāti.
Uzlabojot profesionālās izglītības kvalitāti Jelgavas
ZRKAC Metālapstrādes mācīAmatu vidusskolā un modernizējot mācību aprīkojubu parka vadītājs Māris Ernstmu izglītības programmā «Metālapstrāde», Zemgales
sons stāsta, ka lokšņapstrādes
reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Metāl
zāle aprīkota ar jaunākās paapstrādes mācību parkā, kas ir praktiskā mācību bāze
audzes iekārtām, kas piemēroskolas audzēkņiem, izveidota lokšņapstrādes zāle,
tas viedajai ražošanai atbilstoši
kurā varēs apgūt specifiskas kompetences lokšņap«Industry 4.0». Projekta gaitā
strādes ciparvadības darbgaldu lietošanai. 30. janvārī
iegādāts lāzers metāla lokšņu
Metālapstrādes mācību parkā norisināsies Mašīnbūgriešanai, automātiskā materiālu
ves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas biedru
noliktavas sistēma, atjaunota
kopsapulce, kuras laikā jaunā zāle tiks atklāta.
tehnika desmit parka metināšanas posteņos, nodrošinot iespēju
Lokšņapstrādes zāles izveide ir Amatu vidusskolas infrastruktū- mācīties uz jaunākās paaudzes
viena no Eiropas Reģionālās at- ras uzlabošana un mācību aprī- metināšanas iekārtām, iegādāts
tīstības fonda projekta «Jelgavas kojuma modernizācija, 2. kārta» metāla locīšanas darbgalds ar

CNC vadības sistēmu, metināšanas CNC robotroka/manipulators, kas var strādāt arī kā 3D
plazmas griezējs. «Tas nozīmē,
ka pie mums turpmāk varēs
apgūt specifiskas kompetences
lokšņapstrādes ciparvadības
darbgaldu lietošanai, piemēram,
optiskās šķiedras lāzergriešanas
iekārtas iestatīšanu metāla lokšņu griešanai, lokšņu materiālu
noliktavas sistēmas darbību,»
tā M.Ernstsons, uzsverot, ka tik
modernas mācību bāzes citur
Latvijā un, cik zināms, arī Baltijā
šobrīd nav.
Turpinājums 4.lpp.

Pašvaldība pārtrauc līgumu par elektroautobusu piegādi
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas pilsētas pašvaldība AS «Ferrus» nosūtījusi
paziņojumu, kurā informē, ka pārtrauc līgumu par
videi draudzīgu autobusu piegādi, jo uzņēmums
nav nodrošinājis līguma izpildi – noteiktajā laikā
nav piegādājis elektroautobusus un uzlādes iekārtas. Pašvaldība uzņēmumam iesniegusi arī rēķinu
par vienreizēja līgumsoda samaksu piecu procentu
apmērā no kopējās līgumcenas. Līgumā paredzētā
naudas soda apmērs ir 95 000 eiro.
Īstenojot Kohēzijas fonda
finansēto projektu «Videi draudzīgas sabiedriskā transporta
infrastruktūras attīstība Jelgavā», pašvaldība veica publisku

iepirkumu par videi draudzīgu
elektroautobusu piegādi.
Iepirkuma rezultātā 2018.
gada 12. novembrī starp Jelgavas
pilsētas domi un AS «Ferrus»

tika noslēgts piegādes līgums par
jaunu, rūpnieciski ražotu, videi
draudzīgu elektroautobusu un to
uzlādes iekārtu piegādi. Saskaņā
ar līgumu iepirkumā uzvarējušais uzņēmums pašvaldības
vajadzībām apņēmās piegādāt
četrus elektroautobusus – divus
elektroautobusus un to uzlādes
iekārtas laika posmā no 2019.
gada 4. līdz 15. novembrim un
divus elektroautobusus un vienu
uzlādes iekārtu laikā no 2020.
gada 7. līdz 28. februārim.
AS «Ferrus» nav izpildījusi
līguma saistības un novembrī
nepiegādāja elektroautobusus

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

un uzlādes iekārtas, informējot
pašvaldību, ka līguma izpildi
varētu veikt līdz 2020. gada 15.
jūnijam. Tā kā līguma darbības termiņa pagarināšanu un
piegādes termiņa pārcelšanu
nepieļauj Publisko iepirkumu
likums un Kohēzijas fonda finansētā projekta nosacījumi,
Jelgavas pilsētas pašvaldība
pieņēmusi lēmumu piemērot
tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Kā informē pašvaldības
izpilddirektore Irēna Škutāne,
pašvaldība paredz sludināt jaunu
iepirkumu par videi draudzīgu
elektroautobusu piegādi.

63048800

Aicina pieteikties
Uzņēmēju dienām Zemgalē
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera sadarbībā ar
Jelgavas pašvaldību
un Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociāciju uzņēmējus un izglītības iestādes aicina
pieteikties Zemgales
reģiona lielākajam
uzņēmējdarbības pasākumam – iespēju
festivālam «Uzņēmēju dienas Zemgalē
2020», kas Zemgales
Olimpiskajā centrā
notiks 24. un 25. aprīlī. Uzņēmējiem, piereģistrējoties līdz 15.
februārim, ir iespēja
saņemt atlaidi dalības
maksai.
Jelgavai 2020. ir nozīmīgs
gads, jo pilsēta svin 755. jubileju, tādēļ arī šis pasākums
plānots vērienīgs, pulcējot aptuveni 200 dalībnieku no visa
Zemgales reģiona. Festivāla
laikā tiks piedāvāta daudzpusīga programma, lai interesanti
būtu kā dalībniekiem, tā apmeklētājiem. «Šobrīd ir sākusies dalībnieku reģistrēšanās
iespēju festivālam «Uzņēmēju
dienas Zemgalē», un pirmo
reizi rīkojam ātro pieteikšanos, proti, dalībniekiem, kuri
reģistrēsies līdz 15. februārim,
ir iespēja saņemt atlaidi dalības
maksai par sava stenda izvietošanu izstādē. No 16. februāra
dalības maksa būs nedaudz
lielāka,» skaidro Uzņēmēju dienu projekta vadītāja Ilze Brice,
norādot, ka pieteikties aicināti
uzņēmēji, ražotāji, amatnieki,
kā arī izglītības iestādes.
Uzņēmējiem pasākumā būs
iespēja piedāvāt savas preces
un pakalpojumus, tāpat varēs
uzzināt par profesionālās izglītības iespējām reģionā, kā

arī darba tirgus aktualitātēm,
karjeras iespējām un citām
tēmām. «Vēl viens jaunums,
lai šis pasākums iegūtu starptautisku dimensiju, – esam uzaicinājuši uzņēmēju delegācijas
no citām ES un NVS valstīm,»
piebilst I.Brice.
Iespēju festivāla «Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2020» pirmā
diena būs veltīta uzņēmumu savstarpējās sadarbības
veicināšanai. Notiks biznesa
forums un diskusijas ar augsta
līmeņa ekspertu piedalīšanos,
piemēram, par darba tirgus
nākotnes tendencēm. Rīta pusē
interesenti varēs arī uzzināt ko
vairāk par sociālo uzņēmējdarbību. Dienas otrajā daļā pirmo
reizi festivāla gaitā norisināsies
Zemgales tūrisma konference,
kurā gan tūrisma nozares
profesionāļi, gan citi varēs gūt
iedvesmu jaunajai tūrisma
sezonai pieredzes stāstu un
paneļdiskusijas formā, izzinot
reģiona izaicinājumus tūristu
piesaistīšanai.
Bet otrajā dienā būs plaša
kultūras programma, kulinārijas meistarklases un degustācijas, kā arī dažādas izklaides,
apgūstot jaunākās tehnoloģijas
un inovācijas. Plānotas arī loterijas ar vērtīgām balvām un
pārsteigumiem.
Papildu informāciju par dalības noteikumiem var iegūt
mājaslapā www.uznemejudienas.lv. Tajā arī notiek dalībnieku elektroniskā pieteikšanās.
Tāpat interesenti neskaidros
jautājumus var precizēt un
savu dalību pieteikt pa tālruni
29141693 vai e-pastu ilze.brice@chamber.lv.
Jāpiebilst, ka pasākums «Uzņēmēju dienas Zemgalē 2020»
notiks jau septīto reizi, bet otro
gadu tas tiek veidots kā iespēju
festivāls. 2019. gadā tas pulcēja
160 dažādu nozaru dalībniekus
un vairākus tūkstošus apmeklētāju.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs
gan slēptā, gan atklātā veidā
vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas svētku logo
Saskaitiet, cik pilsētas svētku
logo publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 24. janvārī
laikā no pulksten 8 līdz 12,
zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005574.
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.

birojs@info.jelgava.lv
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BUDŽETS 2020

JAUNA BĒRNUDĀRZA
BŪVNIECĪBA BRĪVĪBAS
BULVĀRĪ 31A

LOKA MAĢISTRĀLES
PĀRBŪVE

APRĪKOS ZEMGALES
RESTAURĀCIJAS
CENTRU

Šogad
1 800 000 €

Šogad
9 755 809 €

Šogad
1 828 829 €

Projekta «Ēkas pārbūve par pirmsskolas
izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31A,
Jelgavā» mērķis ir izveidot jaunu mūsdienīgu pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādi, jo Jelgavas pilsētā bērnudārzos
joprojām trūkst vietu. Ēkas rekonstrukcijas projekts jau ir gatavs, un darbi objektā varētu sākties pēc pāris mēnešiem.
Pirmsskolas izglītības iestādē paredzētas
150 vietas bērniem pirmsskolas vecumā.
Objektu plānots nodot ekspluatācijā
2021. gada pavasarī.

EKF līdzfinansētajā projektā notiek Loka
maģistrāles pārbūve no Kalnciema ceļa
līdz pilsētas administratīvajai robežai. Ielas rekonstrukcijas gaitā tiek modernizēts
nozīmīgs tranzīta un kravas transporta
maršruts pilsētā, novēršot transporta infrastruktūras nepilnības, uzlabojot transporta plūsmu, veicinot uzņēmējdarbības
attīstību. Šobrīd objektā jau ir paveikta
vairāk nekā puse no paredzētajiem rekonstrukcijas darbiem. Projekts ilgs līdz
2021. gada janvārim.

ERAF projektā «Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma
pilnveidošanai Zemgales reģionā» jau
noslēgušies pārbūves un restaurācijas
darbi ēkā Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa
Barona ielā 50, kā arī apkārtējās teritorijas labiekārtošana, veidojot Zemgales
Restaurācijas centru un attīstot jaunus
pakalpojumus. Šogad projekts turpinās,
lai aprīkotu centra telpas un izveidotu
tūrisma interaktīvo ekspozīciju.

Ceturtdiena, 2020. gada 23. janvāris

NOSLĒGSIES AMATU
VIDUSSKOLAS
MODERNIZĀCIJA

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU
VIDUSSKOLAS
REKONSTRUKCIJA
Šogad
190 675 €

Šogad
640 551 €

ERAF projektā «Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola»
energoefektivitātes paaugstināšana» šogad
tiks uzsākta skolas ēkas pilnīga rekonstrukcija. Projektā paredzēta jumta pārseguma,
ēkas ārsienu siltināšana, logu nomaiņa, apkures sistēmas renovācija, elektroapgādes
un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un
darbības uzlabošana, ventilācijas sistēmas
sakārtošana. Pēc rekonstrukcijas pilsēta
iegūs vēl vienu pilnībā rekonstruētu skolas
ēku ar mūsdienīgu darba vidi.

Noslēgumam tuvojas ERAF projekts «Jelgavas
Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.
kārta», kura gaitā būvdarbi notiek skolas ēkā
Akadēmijas ielā 25, 25B un Elektrības ielā 8,
labiekārtojot arī skolas teritoriju. Būtiski, ka
skolai tiek iegādāts mūsdienīgs aprīkojums
un iekārtas izglītības programmu «Šūto
izstrādājumu ražošanas tehnoloģija», «Ēdināšanas pakalpojumi», «Restorānu pakalpojumi» un «Metālapstrāde» modernizēšanai.
Projekts noslēgsies šogad.

Jelgavas budžets šogad – 104,9 miljoni eiro
 Kristīne Langenfelde

Šonedēļ Jelgavas domes komiteju sēdēs tiek skatīts pašvaldības sagatavotais Jelgavas
šā gada budžeta projekts, kur
kopējie budžeta ieņēmumi un
izdevumi plānoti 104,9 miljonu eiro apmērā. 28. janvārī
sagatavoto budžeta projektu
skatīs Jelgavas dome.
«Paldies visiem Jelgavas iedzīvotājiem
un uzņēmējiem, kuri pagājušajā gadā ir
godprātīgi maksājuši nodokļus valstij.
2019. gada nogalē pašvaldības budžetā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)
prognoze tika būtiski pārpildīta – tik liels
nodokļa ieņēmuma pieaugums nav bijis
pēdējo desmit gadu laikā. Tas ir visu jelgavnieku nopelns, kas sniedz būtisku devumu pilsētas budžetam. IIN ieņēmumi
palielinājušies par 0,5 miljoniem eiro, ko
pašvaldība var plānot, lai attīstītu pilsētas
infrastruktūru, uzlabotu pakalpojumu
kvalitāti. Piemēram, šā gada budžetā
nebūtu iespējams ieplānot tik nozīmīgu
darbu kā Satiksmes ielas rekonstrukcija,
kuras īstenošanai šobrīd nav iespējams
piesaistīt nedz Valsts kases aizņēmuma
līdzekļus, nedz ES finansējumu. Taču
pašvaldība to šogad realizēs par budžeta
līdzekļiem, pateicoties nodokļu ieņēmumiem,» uzsver Jelgavas pašvaldības
izpilddirektore Irēna Škutāne.

Kopumā budžeta ieņēmumi šogad ir
par astoņiem miljoniem eiro lielāki nekā
2019. gada plānotais budžets. Taču,
neskatoties uz IIN palielinājumu, citu
nodokļu ieņēmumu prognozes ir nemainīgas vai samazinājušās. Tā nekustamā
īpašuma nodoklis tiek prognozēts 2019.
gada līmenī, bet ieņēmumi no azartspēļu
nodokļa sarūk par 324 000 eiro, jo valsts
ir samazinājusi šī nodokļa pašvaldības
daļu no 25 uz pieciem procentiem,
tāpat procentuāli samazināta dabas
resursu nodokļa daļa, kas tiek ieskaitīta
pašvaldībām. Ievērojamu ieņēmumu
daļu veido valsts budžeta pārskaitījumi pašvaldībai, kur darba samaksa
pedagogiem gada pirmajiem astoņiem
mēnešiem vien veido deviņus miljonus
eiro. Savukārt kopējais finansējums
dažādu projektu realizācijai budžetā ir
25 miljoni eiro, taču jau šobrīd ir skaidrs,
ka gada laikā šī summa augs.
Viena no svarīgākajām Jelgavas prioritātēm nemainīgi ir atbalsts uzņēmējdarbībai, kas ir pamats pilsētas attīstībai,
un arī šogad pašvaldība īsteno vairākus
tiešām vērienīgus projektus, kas vērsti
uz uzņēmējdarbības attīstību. Piemēram, Loka maģistrāles rekonstrukcija,
Neretas, Prohorova un Garozas ielas
pārbūve, jaunas ielas – Rubeņu ceļa turpinājuma – izbūve, lidlauka poldera dambja
pārbūve, pašvaldības īres nama Stacijas
ielā 13 rekonstrukcija, izveidojot tur arī
plašu sociālo pakalpojumu piedāvājumu,

Restaurācijas centra izveide vecpilsētā.
«Zīmīgi, ka visi šie projekti tiek realizēti
ārpus pilsētas centra, attālākajos Jelgavas
rajonos, kas pilnībā pārmainīs šo pilsētas
daļu infrastruktūru, radot to daudz pievilcīgāku ne tikai uzņēmējdarbībai, bet arī
iedzīvotājiem,» uzsver I.Škutāne.
Pašvaldība pilsētā realizēs arī citus
nozīmīgus projektus. Jau šogad Uzvaras
parkā sadarbībā ar «Latvijas valsts mežiem» tiks uzbūvēta bērnu pilsētiņa, kur
dažādās zonās tiks izvietoti galvenokārt
no koka būvēti aktivitāšu centri. Jau
drīzumā uz savām jaunajām mājām
Zemgales prospektā pārcelsies «Junda».
Tiks iegādāti arī četri elektroautobusi un
ierīkotas divas uzlādes stacijas, lai sāktu
nodrošināt videi draudzīga sabiedriskā
transporta ieviešanu pilsētā.
Šis valstī ir pārmaiņu gads izglītības
nozarē, sākot kompetencēs balstītu izglītības programmu realizāciju, taču, lai to
nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāk, ir
nepieciešama mūsdienīga izglītības vide.
«Vēl tikai pagājušajā gadā pašvaldība pabeidza Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukciju, bet, jau noslēdzoties šim mācību
gadam, tiks uzsākta Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas ēkas pilnīga rekonstrukcija.
Kopumā šī projekta izmaksas būs apmēram seši miljoni eiro, un pēc rekonstrukcijas skolēni ēkā varēs atgriezties 2022.
gadā,» skaidro I.Škutāne, piebilstot, ka
būvdarbu laikā vecāko klašu audzēkņi
mācības turpinās Jelgavas pilī, bet ma-

2020. GADA PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA

104 876 692 €

zāko klašu skolēni – ēkā Mātera ielā 30
(bijušajā Spīdolas Valsts ģimnāzijas ēkā).
Otrs nozīmīgākais projekts izglītības
jomā šogad būs jauna bērnudārza būvniecība, rekonstruējot ēku Brīvības bulvārī
31A. «Tas šobrīd ir viens no ātrākajiem
risinājumiem, ko pašvaldība var īstenot, jo
valsts šim mērķim ir ļāvusi pašvaldībām
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 12 000 eiro
apmērā uz vienu bērna vietu topošajā
bērnudārzā. Tas ļaus pašvaldībai gada
laikā rekonstruēt esošo ēku un uzcelt tai
arī piebūvi, lai jaunajā izglītības iestādē
jau nākamgad varētu uzņemt 150 mazos
jelgavniekus,» stāsta izpilddirektore.
Vienlaikus pašvaldība turpina realizēt
ieceri par jauna bērnudārza būvniecību
Nameja ielā. Šobrīd notiek būvprojekta
izstrāde un objekta apkārtējās infrastruktūras sakārtošana.
Valsts no šā gada ir atteikusies no savas iniciatīvas nodrošināt brīvpusdienas
visiem 1.–4. klašu skolēniem, turpmāk
sedzot tikai pusi no nepieciešamā finansējuma. Tāpēc pašvaldība šogad budžetā
paredzējusi ap 0,6 miljoniem eiro, lai
visiem 1.–4. klašu skolēniem turpinātu
nodrošināt brīvpusdienas.
Vasarā 1260 Jelgavas skolēni dosies
uz Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem, un, lai nodrošinātu mūsu
kolektīvu dalību svētkos – tautastērpi,
mēģinājumi, transporta izdevumi, dzīvošana, ēdināšana –, pašvaldībai tas kopumā
izmaksās 245 000 eiro.

2020. GADA PAMATBUDŽETA
IZDEVUMU STRUKTŪRA
Izglītība

Ieņēmumi kopā

31,2%

Nodokļu ieņēmumi

32 789 859 €

43 909 571 €

Nodokļi, kas veido
pašvaldības budžetu
• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
40 040 183 €
• Nekustamā īpašuma nodoklis
3 720 000 €
• Azartspēļu nodoklis 109 388 €
• Dabas resursu nodoklis 40 000 €

Ekonomiskā
darbība

7,7%

8 032 981 €

Maksas
pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi

7 678 091 €
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

Saņemto ilgtermiņa
aizņēmumu atmaksa

4,9%

5 150 781 €

1 638 673 €

* aizņēmuma līdzekļi un naudas atlikums uz gada sākumu
** ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts un citu pašvaldību budžetiem

5 047 550 €
Akcijas un cita
līdzdalība komersantu
pašu kapitālā

Sabiedriskā
kārtība un drošība

3 522 804 €

Vides
aizsardzība

4,8%

6 845 149 €
3,4%

Sociālā
aizsardzība

7,3%

6,5%

Nenodokļu
ieņēmumi

324 935 €

Vispārējie
valdības dienesti

Atpūta, kultūra
un reliģija

6 904 940 €

29 512 461 €

104 876 692 €

26 205 954 €
6,6%

Finansēšana*

KOPĀ

25%

Transferti**

29 491 052 €

Atbilstoši valdības apstiprinātajam no
šā mācību gada ir palielināta arī minimālā
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu
darba algas likme, par slodzi saņemot 860
eiro. Vienlaikus pašvaldība paredz šogad
visiem ap 2000 pašvaldības darbinieku
darba samaksas pieaugumu par pieciem
procentiem.
«Sagatavotais pilsētas budžeta projekts, par ko vēl jālemj domes deputātiem,
ir apjomīgs skaitļos un realizējamos
projektos, taču būtiskākais ir tas, ka
katra skaitļa un katra projekta mērķis ir
tikai viens: nodrošināt vēl kvalitatīvākus
pakalpojumus jelgavniekiem ikvienā no
jomām – vai tas būtu sociālais atbalsts,
kultūra, sports, izglītība, infrastruktūra,
drošība, atpūta, veselība, vai vides aizsardzība,» uzsver I.Škutāne.

Naudas līdzekļu atlikums
uz perioda beigām

1,7%

1 774 288 €

0,7%

698 055 €

Veselība

0,2%

226 240 €

NOSLĒDZAS LIDLAUKA
POLDERA DAMBJA
PĀRBŪVE
Šogad
323 343 €

ERAF projekta «Jelgavas lidlauka
poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai» mērķis ir samazināt
augstu plūdu risku pilsētas teritorijā.
Projekts šogad noslēdzas, un tā laikā
pārbūvētas Jelgavas lidlauka poldera
dambja slūžas; sakārtota virszemes
ūdens novadīšanas sistēma 1. līnijas
rajonā; pārbūvēts Slokas ielas novadgrāvis; izbūvēts Lapskalna ielas
lietusūdens kolektors no Kazarmes
ielas līdz Slokas ielai, tajā skaitā lietus
kanalizācijas attīrīšanas ietaišu izbūve; pārbūvēti sadzīves kanalizācijas
tīkli Lapskalna ielā. Līdz ar projekta
realizāciju būs uzlabota iedzīvotāju
dzīves kvalitāte šajā pilsētas daļā, kā
arī paaugstināta saimnieciskās darbības konkurētspēja pilsētā. Projekts
noslēgsies 2020. gada 9. aprīlī.

Jaunu projektu
sagatavošanai 2020. gadā –

703 281 eiro

•Jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes Nameja ielā 30
būvprojekta izstrādei –

299 161 eiro

•

Būvprojekta izstrādei ēkas
Brīvības bulvārī 31A pārbūvei par
pirmsskolas izglītības iestādi –

23 716 eiro

•Būvprojekta izstrādei Pilssalas
ielai, ūdens tūrismam un sporta
bāzei –

150 000 eiro

•Būvprojekta izstrādei Pašvaldības
policijas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanai, būvprojekta
ekspertīzei un energoauditam –

25 923 eiro

•

Būvprojekta izstrādei
Graudu ielas pārbūvei –

12 094 eiro

•Būvprojekta izstrādei ēkas
Pasta ielā 32 pārbūvei –

26 609 eiro

•

Būvprojekta ekspertīzēm
(Nameja iela 30, Brīvības bulvāris
31A, Zirgu iela 47a, Pasta iela 32,
airēšanas bāze) –

80 000 eiro

•Būvprojekta izstrādei ēkas
Zirgu ielā 47a pārbūvei –

33 508 eiro

•Citu būvprojektu izstrādei un
ekspertīzēm –

52 270 eiro
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REKONSTRUĒ ĒKU
STACIJAS IELĀ 13

MAZINA PLŪDU
DRAUDUS

NERETAS, PROHOROVA
UN GAROZAS IELAS
PĀRBŪVE

«JUNDA» PĀRCELSIES
UZ ZEMGALES
PROSPEKTU 7

Šogad
2 599 692 €

Šogad
1 040 402 €

Šogad
6 878 076 €

Šogad
1 019 649 €

Projekta «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā»
laikā tiek rekonstruēta ēka Stacijas ielā 13,
lai īstenotu valstī ierosināto deinstitucionalizācijas procesu. Jelgavā dzīvo 730 iedzīvotāji ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem
nepieciešami grupu dzīvokļi, dienas aprūpes
centra un specializēto darbnīcu pakalpojums,
savukārt 235 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nepieciešams sociālās rehabilitācijas un dienas centra pakalpojums, bet bērnu
vecākiem – «atelpas brīža» pakalpojums.
Lai to nodrošinātu, uzsākta Stacijas ielas 13
rekonstrukcija, lai kopmītņu tipa mājokļu
vietā veidotu servisa dzīvokļus, kas pielāgoti
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, un
grupu dzīvokļus, kuros, palīdzot asistentam,
dzīvotu personas ar īpašām vajadzībām. Taču
tāpat kā līdz šim arī pēc rekonstrukcijas ēkas
lielāko daļu aizņems pašvaldības īres dzīvokļi.

ERAF projekta «Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai
un plūdu apdraudējuma samazināšanai
piegulošajās teritorijās» mērķis ir samazināt
augstu plūdu risku Svētes upei piegulošajās
teritorijās. Nozīmīgākie darbi projektā: jauna
tilta būvniecība pār Svētes upi Būriņu ceļā –
veco koka tiltu nomainījis jauns dzelzsbetona
tilts ar lielāku nestspēju, tāpat ir demontēts
tilts Vītolu ceļā, bet tā vietā izbūvēta caurteka
regulators, kā arī uzbērts Vītolu ceļa posms
no caurtekas līdz Miezītes ceļam. Projektā
notiek arī virkne citu darbu – tiek tīrīti un
veidoti jauni grāvji un caurtekas, notiek koka
laipu būvniecība Sniega ielai piegulošajās
applūstošajās pļavās, kur top jauna atpūtas
zona ar koka laipu celiņu tīklu, kuru kopgarums Svētes palienes pļavās būs aptuveni
1,6 kilometri. Projekta realizācijas laiks – līdz
2020. gada 10. jūnijam.

Projekta «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai
degradētajā teritorijā» 1. un 2. kārtas laikā
turpinās Neretas, Prohorova un Garozas ielas pārbūve. Tāpat, lai sakārtotu degradēto
vidi Lielupes krastā un radītu priekšnosacījumus loģistikas attīstībai, tiek nostiprināti upes krasti un izbūvēti cietā seguma
laukumi upes krastā specializētu kravas
plūsmu apstrādei. Attīstot nepieciešamo
infrastruktūru, tiks radīti būtiski priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai.
Projekta 2. kārtā šogad paredzēts izbūvēt
Garozas un Neretas ielu savienojošu ielu
– Rubeņu ceļa turpinājumu – un inženierkomunikāciju pieslēgumus, nodrošinot
piekļūšanu industriālajai teritorijai, veicinot
uzņēmējdarbības aktivitāti un nodarbinātības iespējas šajā pilsētas daļā. Projektu
plānots pabeigt šogad.

Tuvākajā laikā ERAF projektā «Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7
pārbūve un jaunais būvapjoms (piebūve)»
tiks pabeigti remontdarbi, lai uz jauno mājvietu varētu pārcelties pašvaldības interešu
izglītības iestāde «Jelgavas bērnu un jauniešu
centrs «Junda»» un Jelgavas pilsētas bērnu
bibliotēka «Zinītis». Būvdarbu laikā tika
veikta bēniņu pārseguma siltināšana, ārsienu
tehniskā stāvokļa uzlabošana, ārsienu siltināšana ēkas sētas fasādes daļai un jaunajai
ēkas daļai, grīdu atjaunošana, logu nomaiņa,
veco koka durvju nomaiņa un ieejas durvju
atjaunošana, apkures sistēmas renovācija,
karstā ūdens sistēmas atjaunošana, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas
nomaiņa, dabiskās ventilācijas sistēmas
sakārtošana, ēkas telpu iekšējo un ārējo inženiertīklu pārbūve, teritorijas labiekārtošana,
kā arī jaunas piebūves celtniecība.

ASFALTĒS SATIKSMES IELU
Šogad
600 000 €

CEĻI UN IELAS;
INVESTĪCIJAS – 1 544 700 €

Ielu kapitālais remonts:
• 600 000 € – vienlaidus asfaltbetona ieklāšana
Satiksmes ielas posmā no Ganību ielas līdz Meiju ceļam;
• 500 000 € – Romas ielas asfalta seguma izbūve no
Turaidas ielas līdz pilsētas robežai.
Asfaltbetona seguma atjaunošana
pēc kanalizācijas un ūdensvada izbūves:
• 100 000 € – Ruļļu ielā no Platones līdz Viskaļu ielai;
• 42 000 € – Rīgas ielas posmā no Garozas ielas līdz
P.Lejiņa ielai;
• 42 862 € – Tērvetes ielā un Baložu ielā;
• 15 000 € – Kalnciema ceļa posmā no Rīgas ielas līdz
Loka maģistrālei.
Ielu seguma atjaunošana:
• 60 000 € – pilsētas grantēto ielu dubultajai virsmas
apstrādei;
• 40 000 € – Elektrības ielas cietā seguma izbūvei uz
Jelgavas Amatu vidusskolu;
• 19 800 € – seguma atjaunošanai ar dubulto virsmas
apstrādi (no Platones ielas 75 līdz Sila ielai).
Būvprojektu izstrāde:
• 87 138 € – piebraucamajiem ceļiem pie topošās
pirmsskolas izglītības iestādes Nameja ielā 30;
• 15 000 € – auto stāvlaukuma labiekārtošanai Meiju ceļā 4a;
• 11 011 € – Lielās ielas 9C, Katoļu ielas 2D brauktuves
un ietves izbūvei;
• 11 889 € – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei – teritorijas labiekārtošanai un auto stāvlaukuma
izbūvei Dobeles ielā 9, Pasta ielā 27/29.
Autoceļu fonda izdevumi – 1 440 568 €
• ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai – 977 880 €, no tiem
ielu bedrīšu remontam – 195 880 €; luksoforu ikdienas
uzturēšanai – 205 000 €;
• ielu būvniecībai un rekonstrukcijai – 267 000 €;
• ietvju būvniecībai un rekonstrukcijai – 129 325 €.

IELU APGAISMOŠANA –
693 609 €

• 438 237 € – elektroenerģijas izdevumu apmaksai
• 123 618 € – elektrotīklu uzturēšanai
• 131 554 € – kapitālajam remontam, no tiem 80 000 € – ielu
apgaismojuma izbūvei Baložu ielas posmā no Plostu ielas
līdz pilsētas robežai gar Baložu kapsētu; 23 755 € – elektrotīklu pārbūvei Uzvaras ielas posmā no Ausekļa ielas
līdz Uzvaras ielai 66; 17 799 € – elektrotīklu pārbūvei
posmā no Miezītes ceļa līdz Bāra ceļam 7; 10 000 € –
gājēju pāreju apgaismojuma uzlabošanai.

PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS
APSAIMNIEKOŠANA –
1 271 561 €

• 308 006 € – pašvaldības teritoriju appļaušanai
• 234 224 € – pašvaldības teritoriju uzturēšanas

Jelgavas pašvaldība šogad
par pilsētas budžeta līdzekļiem paredz pilnībā atjaunot ceļa segumu Satiksmes
ielas posmā no Ganību ielas
līdz Meiju ceļam, ieklājot
vienlaidus asfaltbetona
segumu. Šim mērķim pašvaldības budžetā paredzēti
600 000 eiro.
darbu apmaksai (Lielupes labā krasta promenāde, Jāņa
Čakstes bulvāra promenāde, Pasta sala, aktīvās atpūtas
zonas, puķu podu un stādījumu uzturēšana, vides objektu
uzturēšana)
• 50 000 € – velo novietņu uzstādīšanai un seguma
izbūvei pie izglītības iestādēm
• 100 000 € – pašvaldības līdzmaksājums iedzīvotājiem
saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem iekšpagalmu teritoriju sakārtošanai
• 81 810 € – koku un mežu apsaimniekošanai (bīstamu
koku izzāģēšana, koku vainagošana, stigu kopšana, krājas
kopšana, meliorācijas pasākumi)
• 137 078 € – pilsētas kapsētu uzturēšanai, tajā skaitā
10 000 € – būvniecības ieceres izstrādei Meža kapsētā
(4. kārta)
• 360 277 € – pilsētas pasākumu, ko organizē citas
pašvaldības iestādes, tehniskajam nodrošinājumam

SPORTS –
3 612 263 €

Dotācija sporta pasākumiem – 674 400 €:
• 108 900 € – pilsētas sporta pasākumiem;
• 87 500 € – augsta sasnieguma sportistu atbalstam
individuālajos sporta veidos;
• 309 000 € – sporta spēļu komandu atbalstam;
• 65 000 € – Jelgavas sporta klubu atbalstam sporta
sacensību rīkošanai un dalībai;
• 37 000 € – dalībai Latvijas čempionātos, meistarsacīkstēs, starptautiska līmeņa sacensībās un
57. Latvijas Sporta veterānu (senioru) sporta spēlēs;
• 27 000 € – finansējums vispārizglītojošo skolu
sporta programmu īstenošanai, dažādu pilsētas
sporta pasākumu popularizēšanai, projektiem.
• 2 322 177 € – Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas, Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas un
Jelgavas Ledus sporta skolas izdevumiem.
Infrastruktūra:
• 7000 € – dušu telpu kosmētiskajam remontam
ģērbtuvēs sporta hallē;
• 6000 € – vieglatlētikas sektora skrejceļa remontam
sporta hallē;
• 25 000 € – četru basketbola grozu konstrukciju
nomaiņai;
• 6000 € – trauksmes signalizācijas sistēmas
pārprojektēšanai un tās kapitālajam remontam
sporta hallē;
• 3000 € – videonovērošanas kameru iegādei;
• 21 000 € – sporta inventāra un aprīkojuma iegādei.

KULTŪRA –
3 156 072 €

• 769 013 € – pilsētas pasākumu rīkošanai. Lielākie
no tiem – Starptautiskais ledus skulptūru festivāls,
Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls, Latvijas
Piena paku regate un Vispārējie piena, maizes un medus svētki, Pilsētas svētki, valsts svētku un atceres
dienu pasākumi, brīvdabas koncertzāles «Mītava»
koncertprogrammas, mākslas festivāls «Balti» un citi

UZVARAS PARKĀ BŪS ROTAĻU PILSĒTIŅA
Šogad
550 000 €

• 458 706 € – 23 Jelgavas amatiermākslas kolektīvu
darbības nodrošināšanai
• 45 000 € – tautastērpu iegādei, gatavojoties 2020. gada
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
• 16 000 € – kultūras nama ugunsdrošības signalizācijas sistēmas rekonstrukcijai
• 18 000 € – tumšotāju sistēmas un papildu barošanas līniju uzstādīšanai brīvdabas koncertzālē
«Mītava»
• 15 000 € – vienota dizaina tirdzniecības paviljonu
iegādei (10 gb.)
• 13 068 € – pārvietojamo kasu iegādei (2 gb.)
• 11 956 € – norobežojošās sienas uzstādīšanai
brīvdabas koncertzālē «Mītava»
• 8500 € – videonovērošanas sistēmas ierīkošanai
brīvdabas koncertzālē «Mītava»
• 30 000 € – ēkas J.Čakstes bulvārī 17 jumta
nomaiņai

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA –
7 678 091 €

Nozīmīgākie sociālā atbalsta veidi:
• 129 224 € – mājas aprūpei;
• 137 000 € – pabalstam pensionāriem pilsētas
sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai
50 procentu apmērā, nepārsniedzot 20 braucienus
mēnesī;
• 11 000 € – pabalstam politiski represētām personām pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai 100 procentu apmērā, nepārsniedzot
20 braucienus mēnesī;
• 148 104 € – atbalstam audžuģimenēm un bāreņiem:
pabalstam audžuģimenēm mīkstā inventāra iegādei
– 7900 €, pabalstam audžuģimenēm uzturam – 115
584 €, pabalstam bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību, –
23 200 €, dzīvokļa pabalstam bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, – 1420 €,
• 134 660 € – pabalstam daudzbērnu ģimenēm
skolēnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs;
• 300 000 € – pabalstam daudzbērnu ģimenēm bērnu
ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;
• 57 000 € – pabalstam bērna piedzimšanas
gadījumā;
• 222 240 € – mājokļa pabalstam;
• 86 800 € – pabalstam individuālās apkures
nodrošināšanai;
• 635 763 € – izdevumiem par pilngadīgu personu
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs;
• 64 900 € – ārstniecības līdzekļu iegādei maznodrošinātiem (trūcīgiem);
• 460 677 € – invalīdu rehabilitācijai un transporta
nodrošināšanai, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācija invalīdu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai
220 personām – 325 421 €;
• 117 176 € – grupu dzīvokļu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem,
tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācija 59 941 €;
• 35 100 € – garantētā minimālā ienākuma līmeņa
(GMI) nodrošināšanai.

Jelgavas pašvaldībai sadarbojoties ar akciju sabiedrību «Latvijas valsts
meži», Uzvaras parkā
šogad tiks izveidota rotaļu pilsētiņa. Projekts
paredz, ka galvenokārt
koka rotaļu elementi tiks
izvietoti dažādās zonās
pa visu parku.

IZGLĪTĪBA –
32 789 859 €

Pirmsskolas izglītības iestādes; izdevumi 11 iestāžu
darbības nodrošināšanai – 8 571 210 €:
• atbilstoši valdības apstiprinātajam pedagogu darba
samaksas pieauguma grafikam no šā mācību gada
minimālā pedagogu darba algas likme ir 790 €, savukārt
visi Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi par
40 stundu darba slodzi saņems 860 €, iestāžu vadītāju
un vietnieku atalgojums palielināts par 50 €. Pirmsskolas
skolotāju palīgu algas palielinātas robežās no 495 līdz
506 €, bet pārējiem darbiniekiem – piecu procentu apmērā.
Visu šo pieaugumu kompensācija no pašvaldības budžeta
prasa papildu līdzekļus 150 456 € apmērā;
• 2 369 920 € – līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm: par vienu bērnu vecumā no 1 līdz 4
gadiem – 220 €, par vienu bērnu vecumā no 5 līdz 6
gadiem – 150 €. Budžeta pieaugums salīdzinājumā ar
2019. gadu – 196 472 €;
• 144 000 € – finansējumam auklēm: par vienu bērnu
– 120 €. Budžeta pieaugums salīdzinājumā ar 2019.
gadu – 30 596 €;
• 669 700 € – pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālajam
remontam, tajā skaitā: 350 000 € – PII «Kamolītis» jumta
nomaiņai, 4200 € – PII «Zemenīte» zibens aizsardzības
sistēmas ierīkošanai un 75 000 € – virtuves telpu atjaunošanai un iekārtu iegādei, 3000 € – PPI «Pasaciņa» virtuves
telpu vienkāršotas atjaunošanas projekta dokumentācijas
izstrādei, 105 000 € – PII «Lācītis» bijušās katlumājas
telpu pielāgošanai iestādes vajadzībām un virtuves telpu
atjaunošanas būvdarbiem, 5000 € – PII «Zīļuks» jumta
sniega barjeru uzstādīšanai, 85 000 € – PII «Sprīdītis»
būvprojekta «Pagrabstāva nesošo konstrukciju pastiprināšana» realizācijai, 42 500 € – datortehnikas iegādei PII.
Vispārizglītojošās skolas;
izdevumi 8 iestāžu uzturēšanai – 10 924 039 €:
• 306 369 € – valsts budžeta mērķdotācija 1.–4. klašu
skolēnu brīvpusdienām pusgadam;
• 306 368 € – pašvaldības finasējums 1.–4. klašu
skolēnu brīvpusdienām pusgadam;
• 277 178 € – mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācija 124 630 €;
• 103 117 € – skolēnu nodarbināšanai vasarā;
30 900 € – skolēnu balvām par labām sekmēm;
15 000 € – piemaksa pedagogiem par skolēnu augstajiem sasniegumiem mācībās un darba kvalitāti;
• 190 553 € – skolēnu dalībai 2020. gada XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos;
• 269 250 € – braukšanas maksas atvieglojumiem
skolēniem sabiedriskajā transportā;
• 115 645 € – skolu bibliotēku krājumu (grāmatu) iegādei, tajā skaitā 80 030 € valsts budžeta mērķdotācija;
• 63 000 € – skolu datortehnikas iegādei;
• 37 000 € – Jelgavas 6. vidusskolas ugunsdrošības
signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošanai
un skolas ēkas ieejas kāpņu pakāpienu apdarei, atbalstsienas atjaunošanai no Loka maģistrāles ielas puses;
• 25 000 € – karstā, aukstā ūdens piegādes ierīkošanai
3., 4. stāva telpās Jelgavas Centra pamatskolas ēkā.
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Metālapstrādes mācību
parkā – jaunas iespējas
No 1.lpp.

«Tas nozīmē, ka vismaz turpmākos piecus gadus mēs būsim
konkurētspējīgākie. Jāatzīst gan,
ka Latvijas metālapstrādes uzņēmēji apzinās cilvēkresursu
trūkumu un, domājot par nākotni, pakāpeniski ievieš modernās
iekārtas arī ražošanā. Līdzīgas
iekārtas šobrīd ir Jelgavas un tuvākās apkārtnes uzņēmumos. Pēc
Mašīnbūves un metālapstrādes
rūpniecības asociācijas datiem,
lokšņapstrādes speciālisti šobrīd
Latvijā nemaz netiek gatavoti, bet
aptuveni pusei biedru uzņēmumu
galvenā darbība ir saistīta tieši
ar šo jomu. Tas nozīmē, ka mēs
varēsim sniegt savu ieguldījumu
šādu augsti kvalificētu speciālistu
sagatavošanā,» tā M.Ernstsons.
Metālapstrādes mācību parkā praktiskās iemaņas apgūst
Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi, interešu pulciņu apmeklē
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
skolēni, kā arī jaunas kompetences apgūst pieaugušie, kuri mācās
ZRKAC.
Saskaņā ar pašvaldības izsludinātā iepirkuma rezultātiem
iekārtas un aprīkojumu izglītības
programmas «Metālapstrāde»

materiālās bāzes modernizēšanai
piegādāja SIA «Instro». Iekārtas
iegādātas un uzstādītas par kopējo summu 541 640,77 eiro.
Jāpiebilst, ka, īstenojot projektu
«Jelgavas Amatu vidusskolas
infrastruktūras uzlabošana un
mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta», jau pagājušā gada
rudenī ekspluatācijā tika nodots
sporta laukums pie Jelgavas 4.
sākumskolas un iegādāts aprīkojums mācību priekšmeta «Sports»
modernizēšanai Jelgavas Amatu
vidusskolā. Šobrīd vēl notiek
būvdarbi skolas ēkās Akadēmijas
ielā 25, 25B un Elektrības ielā 8,
tāpat tiks labiekārtota skolas teritorija un iegādāts aprīkojums un
iekārtas arī izglītības programmu
«Šūto izstrādājumu ražošanas
tehnoloģija», «Ēdināšanas pakalpojumi», «Restorānu pakalpojumi» modernizēšanai.
Kopējās projekta plānotās izmaksas ir 5 003 648,97 eiro,
tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 921 183
eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 128 875,72 eiro un pašvaldības finansējums 1 953 590,25
eiro. Projektam jābūt realizētam
līdz šā gada 31. decembrim.

Paplašina atlaides saņēmēju loku
Jelgavas Mūzikas vidusskolā

Asfaltē Loka maģistrāli;
slēgta Aviācijas iela

Īsi
 28. janvārī no pulksten 10
līdz 14 Jelgavas novada domes
ēkā Pasta ielā 37 tiek organizēta Donoru diena. Ziedot
asinis aicināti visu asinsgrupu
donori. Ierodoties nodot asinis,
līdzi jābūt personu apliecinošam
dokumentam (pasei vai ID kartei)
un bankas konta numuram.
 Jelgavas Romas katoļu draudze aicina uz «Alfa» kursa
vakariņām 29. janvārī pulksten
19 Jelgavā, Akadēmijas ielā 14.
Bīskaps Edvards Pavlovskis informē, ka būs mūzika un uzkodas,
savukārt vakara tēmas ir «Vai
dzīvē ir kas vairāk?» un «Dievs ir
mīlestība?». «Alfa» kurss ir iknedēļas nodarbību cikls, kas atraktīvā un praktiskā formā iepazīstina
ar kristīgās ticības pamatiem.
Jelgavas Romas katoļu draudzē
iknedēļas tikšanās paredzētas
katru trešdienu pulksten 19.

8. februārī plkst.10
Jelgavas 6. vidusskolā
(Loka maģistrālē 29)

būs tikšanās ar vecākiem,
Loka maģistrālē turpinās rotācijas apļa izbūve un asfaltēšanas darbi, kuru laikā šonedēļ tika
slēgta satiksme Aviācijas ielā posmā no Loka maģistrāles līdz Paula Lejiņa ielai. Apbraucamais
ceļš visiem transportlīdzekļiem organizēts pa Paula Lejiņa, Pumpura, Rīgas ielu un Loka maģistrāli. Līdz ar to mainīti arī 5., 6., 11., 15., 19. un 25. pilsētas autobusa maršruti – arī sabiedriskais transports slēgto Aviācijas ielas posmu apbrauc pa minētajām ielām. Loka maģistrālē pie
degvielas uzpildes stacijas «Neste» izvietotas pagaidu autobusu pieturas ielas abās pusēs, jo
Loka maģistrālē asfaltēšanas darbu laikā slēgta autobusu pietura «Rīgas iela» abos virzienos.
Satiksmi Aviācijas ielā plānots atjaunot 31. janvārī.
Foto: Ivars Veiliņš

kuru bērni 2020. gada 1. septembrī
uzsāks mācības
Jelgavas 6. vidusskolas 1. klasē.
Sapulces laikā bērniem tiks organizētas
sportiskas aktivitātes.

Mainīta sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma institūcijā piešķiršanas kārtība

Ozolnieku novada pašvaldības

vairākām izglītojamo grupām.
100 procentu atlaide mācību
No janvāra mācību
maksai ir bez vecāku gādības pamaksas atlaidi Jelgavas
likušiem bērniem, kas nozīmē, ka  Ritma Gaidamoviča
Mūzikas vidusskolā var
izglītojamajam par mācībām nav
saņemt ne tikai bez vejāmaksā. Savukārt 50 procentu
Šogad spēkā stājušies jauni Ministru kabineta (MK)
cāku gādības palikuši,
atlaide mācību maksai noteikta
noteikumi Nr.578, kas nosaka sociālās rehabilitācijas
daudzbērnu un trūcīgu
trīs grupām: izglītojamiem no ģipakalpojuma piešķiršanas un sniegšanas kārtību
ģimeņu bērni, bet arī
menēm, kurām piešķirts trūcīgas
par valsts budžeta līdzekļiem. Būtiskākās izmaiņas
bērni ar invaliditāti un
vai maznodrošinātas ģimenes sta– personām ar funkcionēšanas traucējumiem un perizglītojamie no maznotuss; izglītojamiem ar invaliditāti
sonām ar prognozējamo invaliditāti ir samazināts sodrošinātām ģimenēm.
un izglītojamiem no daudzbērnu
ciālās rehabilitācijas ilgums; pēc ārstēšanās stacionārā
ģimenēm. Šajos gadījumos par iziedzīvotāji ar funkcionēšanas traucējumiem valsts
2019. gada 17. decembrī glītojamo jāmaksā mācību maksa
apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pasākumiem
pieņemtie Ministru kabineta 10 eiro mēnesī.
var pieteikties divu mēnešu laikā; lēmumu par rehanoteikumi Nr.663 «Kultūras
Trūcīgas vai maznodrošinātas
bilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu
ministrijas padotībā esošo profe- ģimenes (personas) statusa nopieņem Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA),
sionālās izglītības iestāžu maksas teikšanu, tajā skaitā ienākumu
nevis Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē.
pakalpojumu cenrādis» paredz, un materiālā stāvokļa izvērtēka Jelgavas Mūzikas vidusskola šanu, veic Jelgavas Sociālo lietu
Jelgavas Sociālo lietu pārval- rezultātā cietušās personas, bet
piemēro mācību maksas atlaidi pārvalde.
des vadītājas vietniece Jeļena atkārtoti ne agrāk kā gadu pēc
Laškova skaidro, ka MK no- iepriekšējā pakalpojuma beigām.
Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) teikumi «Noteikumi par soci- Politiski represētajām personām,
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības ālās rehabilitācijas pakalpojuma Černobiļas atomelektrostacijas
saņemšanu no valsts budžeta avārijas seku likvidēšanas dalībadministrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes līdzekļiem sociālās rehabilitācijas niekiem un cietušām personām
Ekonomikas sektora ekonomista amata vietu institūcijā» izstrādāti ar mērķi SIVA vai Jelgavas Sociālo lietu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku). sniegt pēctecīgu un savlaicīgu pārvaldē ir jāiesniedz attiecīgās
rehabilitācijas pakalpojumu apliecības kopija, iesniegums,
Galvenie pienākumi:
1. veikt pašvaldības kapitālsabiedrību katra ceturkšņa saimnieciskās darbības ekono- personas darbspēju uzlabošanai, ģimenes (vispārējās prakses) ārsta
tāpat no šā gada Jelgavas Sociālo izraksts no ambulatorā pacienta
misko rezultātu analīzi;
2. sagatavot pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai lietu pārvalde vairs nepieņems medicīniskās kartes par personas
pieder kapitāla daļas vai akcijas, gada pārskatu ekonomisko rādītāju analīzi, izvērtēt lēmumu, vai personai ir nepie- vispārējo veselības stāvokli, kurā
kapitālsabiedrību finanšu darbības efektivitātes un vidējā termiņa darbības stratēģijās ciešams sociālās rehabilitācijas norādīta informācija par saslimpakalpojums par valsts budžeta šanām, kuru dēļ jāvērš īpaša
noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu;
3. veikt pašvaldības piešķirtā finansējuma pamatkapitāla palielināšanai un dotāciju līdzekļiem. To veiks viena insti- uzmanība pakalpojuma saņemšanai un atsevišķu rehabilitācijas
līdzekļu izlietojuma uzraudzību pašvaldības kapitālsabiedrībās un kapitālsabiedrībās, tūcija visā valstī – SIVA.
MK noteikumos mainīti nosa- tehnoloģiju lietošanai.
kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas vai akcijas;
Jaunajos noteikumos arī pare4. piedalīties Jelgavas pilsētas ekonomikas attīstības koncepcijas aktualizācijā un cījumi sociālās rehabilitācijas papašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanā.
kalpojuma saņemšanai personām dzēts, ka personai ar funkcionēar funkcionēšanas traucējumiem šanas traucējumiem tiesības prePrasības:
1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds) grā- un personām ar prognozējamu tendēt uz sociālās rehabilitācijas
invaliditāti darbspējīgā vecumā saņemšanu par valsts līdzekļiem
matvedībā, ekonomikā vai finanšu menedžmentā;
2. vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze grāmatveža amatā (par priekšrocību tiks uzskatīts un pēc darbspējīgā vecuma. Proti, ir divu mēnešu laikā pēc valsts
no janvāra šīm personu grupām ir apmaksātas multiprofesionālās
darbs pašvaldību vai valsts kapitālsabiedrību darbības uzraudzībā);
samazināts sociālās rehabilitācijas medicīniskās rehabilitācijas pa3. prasme izteikt un aizstāvēt viedokli.
kursa ilgums no 21 dienas uz 14 beigšanas. «Tas nozīmē, ka valsts
Pieteikuma dokumenti:
dienām. J.Laškova uzsver, ka tas apmaksātiem rehabilitācijas pa1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
attiecas arī uz personām, kurām kalpojumiem persona var pieteik2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
piešķirts pakalpojums vai tās ties ne vēlāk kā divu mēnešu laikā
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
uzņemtas rindā pakalpojuma pēc izrakstīšanās no ārstniecības
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. saņemšanai līdz 2019. gada 31. iestādes vai stacionāra, kur sakabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas decembrim. Uz rehabilitācijas ņēmusi rekomendāciju turpināt
Pašvaldības īpašumu pārvaldes Ekonomikas sektora ekonomista amata konkursam» pakalpojuma kursu līdz 21 die- rehabilitāciju,» skaidro J.Laškova.
nai var pretendēt vien politiski Lai pieteiktos pakalpojumam,
vai pa e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv līdz 2020. gada 24. janvārim (ieskaitot).
represētās personas, bet atkārtoti personām Jelgavas Sociālo lietu
Tālrunis uzziņām: 63005518, 63005528, e-pasts: lija.golubeva@dome.jelgava.lv.
ne agrāk kā divus gadus pēc ie- pārvaldē ir jāiesniedz iesniegums
Amats klasificēts 12.1. amata saimes IIC līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgas priekšējā pakalpojuma beigām (ie- par pakalpojuma piešķiršanu,
amplitūdu no 1134 līdz 1287 EUR.
priekš tie bija 2,6 gadi), Černobiļas personas funkcionēšanas spēju
atomelektrostacijas avārijas seku pašnovērtējuma anketa, ārstPiesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases
konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas
likvidēšanas dalībnieki un Černo- niecības iestādes izraksts no
pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.
biļas atomelektrostacijas avārijas stacionārā pacienta medicīniskās

 Emīls Rotgalvis
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kartes ar rekomendāciju saņemt
pakalpojumu.
Būtiska izmaiņa ir arī tā, ka
lēmumu par to, vai personas
ar prognozējamo invaliditāti ir
tiesīgas saņemt valsts apmaksātu rehabilitācijas pakalpojumu,
vairs nepieņem Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes speciālisti, bet gan
pakalpojuma sniedzējs – SIVA,»
skaidro J.Laškova, papildinot, ka
personām ir jāvēršas tieši SIVA ar
iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijas
(VDEĀVK) apstiprinātu personas
individuālo rehabilitācijas plānu
un atzinuma par prognozējamas
invaliditātes statusa piešķiršanu
kopiju.
Persona ar prognozējamo invaliditāti pakalpojumu saņem
prioritāri VDEĀVK noteiktajā
prognozējamās invaliditātes termiņā, bet atkārtoti, ja VDEĀVK
ir atkārtoti noteikusi prognozējamās invaliditātes termiņu un
atkārtoti ieteikusi pakalpojumu
iekļaut individuālajā sociālās
rehabilitācijas plānā.
Sociālo lietu pārvaldei nav arī
jāpieņem lēmums par sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu personām
ar funkcionēšanas traucējumiem,
bet ir jāveic šo personu dokumentu pieņemšana, mēneša laikā
pašaprūpes un mobilitātes spēju
novērtēšana, izmantojot Bartela
indeksa metodi, un dokumentu
nosūtīšana SIVA. Jāpiebilst, ka
pārvalde neveic personas paš
aprūpes un mobilitātes spēju
novērtējumu, ja novērtējums ir
veikts ne agrāk kā sešus mēnešus pirms personas iesnieguma
saņemšanas. SIVA mēneša laikā
pēc dokumentu saņemšanas
pieņem un nosūta personai un
Sociālo lietu pārvaldei lēmumu
par pakalpojuma piešķiršanu vai
atteikumu.
Sīkāku informāciju par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
institūcijā saņemšanu var iegūt
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē,
127. kabinetā, pie sociālās darbinieces Aivas Dementjevas,
tālrunis 63048917.

Ar piedāvātajām izglītības programmām
var iepazīties skolas mājaslapā
https://www.j6vsk.lv.

SAC «Zemgale»
(reģ.Nr.50900002551)
piedāvā darbu

APRŪPĒTĀJIEM(-ĀM).
Atalgojums – 550 EUR/mēn. par slodzi
(pirms nodokļu nomaksas).
CV ar norādi «Aprūpētājs(-a)» iesniegt
SAC «Zemgale» sekretārei Skolas ielā 9,
Ozolniekos, vai sūtīt pa e-pastu
zemgale@ozolnieki.lv.
Uzziņas pa tālruni 63050449, 63022863.
Darbavietas adrese:
Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.

SIA «Steel Pro»
(reģ.Nr.40203155061)

ir mūsdienīga vietējā kapitāla metālapstrādes
kompānija, kas nodarbojas ar enerģētikas
projektu realizāciju.

Aicinām pievienoties mūsu komandai
jomas profesionāļus –

ATSLĒDZNIEKUS(-CES) un
METINĀTĀJUS(-AS)
ar pieredzi metālapstrādē.

Ko mēs piedāvājam?
• Interesantu darbu un labu atalgojumu
(6–10 EUR/st. (bruto))
• Godīgi samaksātus nodokļus
un sociālās garantijas
• Nelaimes gadījumu apdrošināšanu
(stājoties darbā) un veselības
apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
• Kompānijas apmaksātu ceļojumu divām
personām, nostrādājot kompānijā divus
gadus nepārtraukti
• Kompānijas apmaksātas pusdienas,
kafiju, tēju, ūdeni
• Piemaksu pie ikmēneša algas
par 100% apmeklētību
Tālrunis 29196595 (Guna).
Adrese: Langervaldes iela 2,
Raubēni, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3002.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Jauns personīgais rekords

10. janvārī Liepājā
aizvadīts «Sportland»
kausa izcīņas 1. posms
vieglatlētikā. Tajā 1.
vietu 200 metru skrējienā izcīnīja Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
(BJSS) vieglatlēte Māra Anna Zīverte
ar rezultātu 24,97 sekundes, kas ir
atkārtots sportistes personīgais rekords
telpās. Sacensībās piedalījās arī citi
BJSS sportisti. Bet 18. janvārī Kuldīgā
notika Kuldīgas Katrīnas kausa izcīņa
vieglatlētikā, kur M.A.Zīverte izcīnīja
2. vietu 400 m skrējienā ar rezultātu
56,96 sekundes, kas ir jauns personīgais rekords telpās.
Foto: Latvijas Vieglatlētikas savienība/
Valters Pelns

ZOC notiks EČ telpu futbolā
kvalifikācijas turnīrs

No 30. janvāra līdz 1. februārim ZOC
notiks UEFA Eiropas telpu futbola
čempionāta kvalifikācijas turnīrs.
Tajā startēs triju valstu vīriešu izlases
– Latvijas, Igaunijas un Dānijas. 30.
janvārī pulksten 19 spēli aizvadīs
Igaunijas un Latvijas komandas, 31.
janvārī pulksten 19 – Dānijas un
Igaunijas valstsvienības, bet 1. februārī pulksten 20 spēlēs Latvija un
Dānija. Biļešu tirdzniecība uz turnīra
spēlēm tiks izsludināta šonedēļ, un
biļetes būs nopērkamas e-kase.lv un
spēļu dienā pirms spēles ZOC kasē.
Pieaugušajiem biļetes cena uz spēli
– 3 eiro, skolēniem, pensionāriem
un invalīdiem, uzrādot apliecību,
bez maksas.

Jelgavnieks kļūst par Latvijas Pilsētas sporta notikumu
čempionu džudo
decembra video
Rīgā aizvadītas Latvijas
meistarsacīkstes džudo
U-18 vecuma grupā un
Latvijas atklātais džudo
čempionāts pieaugušajiem. Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas audzēkņi
izcīnīja septiņas medaļas. Zelta medaļu
un čempiona titulu pieaugušo konkurencē ieguva Vladimirs Ščerbakovs
(attēlā). Latvijas meistarsacīkstēs džudo
U-18 vecuma grupā sudraba medaļu
izcīnīja Annija Strupā, bronzu – Elizabete
Muntjana un Artūrs Gorniks. Pieaugušo
čempionātā sudraba medaļu ieguva
Juris Putins un Edgars Dukaļskis, bet
bronzas medaļu izcīnīja Marks Sutika.
Foto: no treneru arhīva

Jelgavā notiks meiteņu
Baltijas Basketbola līgas
sabraukums
 Ritma Gaidamoviča

Šajā nedēļas nogalē, no 24.
līdz 26. janvārim, Jelgavā
notiks Baltijas Basketbola
līgas U-12 grupas meiteņu
sabraukums. Spēles aizvadīs 12 komandas no Latvijas, tajā skaitā no Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS), Baltkrievijas,
Krievijas, Igaunijas un Somijas.
Iepriekš Baltijas Basketbola līgā
sacentās tikai zēni, bet šosezon pievienojušās arī meiteņu komandas, kuras
cīnās četrās vecuma grupās: U-11,
U-12, U-13 un U-14. Jelgavas BJSS
šajā līgā startē ar divām komandām –
U-12 un U-14 grupā, informē Jelgavas
Sporta servisa centrs.
Katrai vecuma grupai paredzēti trīs
sabraukumi, no kuriem viens jau aizvadīts, un janvārī notiks otrais. U-12
grupas sabraukums no 24. līdz 26.
janvārim būs Jelgavā. Piektdien spēles būs Zemgales Olimpiskajā centrā,
bet sestdien un svētdien – Jelgavas
sporta hallē, un tās katru dienu sāksies pulksten 9. Jelgavas meitenes trīs
dienās aizvadīs piecas spēles, laukumā
tiekoties ar Minskas, Rīgas, Tallinas,
Ogres un Tukuma komandām. Skatītājiem ieeja ir bez maksas.
Jāpiebilst, ka gan Jelgavas meiteņu U-12, gan U-14 komanda startē
arī Latvijas Jaunatnes basketbola
līgā. «To, ka šogad arī meitenēm ir
iespēja startēt Baltijas Basketbola
līgā, vērtēju ļoti pozitīvi, jo, nebraucot pārāk tālu, var gūt nozīmīgu

Pirmo reizi šosezon Baltijas Basketbola līgā sacenšas arī meiteņu komandas. Mūsu pilsētu tajā pārstāv Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
U-12 (attēlā) un U-14 komandas. Tieši šajā nedēļas nogalē Jelgavā notiks
U-12 grupas otrais sabraukuma turnīrs, kurā sacentīsies 12 komandas
Foto: Ivars Veiliņš
no piecām valstīm.
spēļu pieredzi. Tā ir arī vērtīga
Jelgavas U-12 meiteņu
skola. Latvijas čempionātā meitekomandas spēļu laiks
nēm rezultāti ir labi, bet šeit tiek
24.
janvārī
spēlēts citādāks basketbols – daudz
asāks –, un tā ir pieredze, kas lieti • Pulksten 9 – «Jelgava Girls 2008»–«Tsmoki
noder Latvijas čempionātā. To jau Minsk Girls 2008» (Baltkrievija) (ZOC)
• Pulksten 12.45 – «TTP Girls 2008»–«Jelpēc pirmā Baltijas Basketbola līgas gava Girls 2008» (ZOC)
sabraukuma jūtam praksē,» atzīst
meiteņu komandu trenere Gundega 25. janvārī
• Pulksten 9 – «Jelgava Girls 2008»–SK
Vaščenko, piebilstot, ka pirmajā sa- «Nord Girls 2008» (Igaunija) (Jelgavas
braukumā Jelgavas U-12 meitenēm sporta hallē)
negāja spoži, taču viņas ir cīņasspara • Pulksten 12.45 – «Ogre Girls 2008»–«Jelpilnas labi nospēlēt savās mājās.
gava Girls 2008» (Jelgavas sporta hallē)
Jāpiebilst, ka Latvijas Jaunatnes 26. janvārī
basketbola līgā pavisam startē piecas • Pulksten 15.15 – «Jelgava Girls
Jelgavas BJSS meiteņu komandas: 2008»–«Tukums Girls 2008» (Jelgavas
U-12, U-13, U-14, U-16 un U-19 grupā. sporta hallē)

Līdz 6. februārim var pieteikties
pilsētas basketbola čempionātam
 Ritma Gaidamoviča

15. februārī sāksies Jelgavas pilsētas 2020. gada
basketbola čempionāts
vīriešiem. Tā mērķis ir popularizēt un attīstīt amatieru basketbolu Jelgavā,
kā arī veicināt iedzīvotāju
iesaistīšanos aktīvās un regulārās sporta nodarbībās.
Komandām pieteikums
dalībai čempionātā jāiesniedz līdz 6. februārim.
Jelgavas Sporta servisa centrā
informē, ka čempionātā var piedalīties spēlētāji, kuri dzimuši 2004.
gadā, un vecāki. Tas ir amatieru
čempionāts, tādēļ noteikti arī ierobežojumi attiecībā uz spēlētāju
meistarības līmeni, proti, dalība

liegta spēlētājiem, kuri 2019./2020.
gada sezonā pieteikti dalībai FIBA,
Latvijas–Igaunijas līgas vai kādas
citas valsts augstākajā līgā. Tāpat
komandas pieteikumā var būt ne
vairāk kā viens spēlētājs, kurš
2019./2020. gada sezonā piedalās
Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas
čempionātā. Maksimālais spēlētāju
skaits komandā ir 16.
Pieteikums līdz 6. februāra pulksten 17 jānosūta pa e-pastu info@bkjelgava.lv vai d.bluma@hotmail.com.
Komandas vārdiskais pieteikums
jāiesniedz līdz 12. februāra pulksten
17. Dalības maksa čempionātā ir 220
eiro no komandas. Pieteikuma forma
un Jelgavas pilsētas basketbola čempionāta nolikums pieejams Jelgavas
pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Ziņas», «Sports».
Čempionāts notiks saskaņā ar
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FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem un godīgas spēles principiem. Gan regulārajā čempionātā,
gan izslēgšanas spēļu kārtā viena
ceturtdaļa ilgs 10 minūtes.
Čempionāts norisināsies līdz maijam. Spēles tiks aizvadītas Jelgavas
sporta hallē Mātera ielā 44a, bet atsevišķos gadījumos tās var notikt arī
citās pilsētas sporta bāzēs atbilstoši
spēļu kalendāram. Izspēles kārtība
un kalendārs tiks izveidots pēc
komandu pieteikumu saņemšanas
atkarībā no komandu skaita.
Sacensības organizē Sporta servisa
centrs un biedrība «Basketbola klubs
«Jelgava»».
Pērn Jelgavas pilsētas basketbola
čempionātā piedalījās desmit komandas. Čempionu titulu izcīnīja komanda
«Ķepas», 2. vieta – komandai «Doks»,
bronzas medaļa – komandai «NĪP».

Publicēts jaunais Jelgavas pilsētas sporta
notikumu apskats par decembra notikumiem. Raidījuma galvenā tēma ir
pasākums «Sporta laureāts 2019», kurā
izvērtēts sportistu sniegums aizvadītajā
gadā un apbalvoti Jelgavas labākie
sportisti. Raidījumā iekļauta arī intervija
ar Jelgavas 2019. gada labāko olimpisko
sporta veidu sportistu 3x3 basketbolistu
Edgaru Krūmiņu, neolimpisko sporta
veidu pārstāvi motosportistu Andri Grīnfeldu un Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkni Jevgeņiju Boicovu,
kuram aizvadītais ir bijis ļoti veiksmīgs
gads. Jaunāko sporta notikumu apskata
video var skatīt portāla www.jelgava.
lv sadaļā «Sports» un Jelgavas Sporta
servisa centra sociālajos tīklos.

Aicina uz atlasi
daiļslidošanā

Jelgavas Ledus sporta skolas Daiļslidošanas nodaļa šomēnes rīko ziemas
uzņemšanu. Uz atlasi tiek aicināti
2014. un 2015. gadā dzimuši bērni,
un nodarbības notiks 28. janvārī
pulksten 18.10, 29. janvārī pulksten
16.30, 30. janvārī pulksten 11.30 un
31. janvārī pulksten 14.10. Potenciālie audzēkņi četrās nodarbībās
apgūs pamatlietas, kas saistītas ar
slidošanu. Būtiski ir pārbaudīt arī bērnu izjūtas uz slidām un ledus, kā arī
vispārīgo fizisko sagatavotību. Slidas
uz nodarbību laiku tiks nodrošinātas.
Bērnus pieteikt atlasei, kā arī uzzināt
vairāk par tās procesu var pa tālruni
26740030. Atlase notiek divas reizes
gadā – septembrī un janvārī.

Vanesa Buldinska – gada
labākā Latvijas riteņbraucēja
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Riteņbraukšanas
federācija 25. janvārī suminās aizvadītā gada labākos
riteņbraucējus trīs kategorijās. Latvijas 2019. gada
labākās riteņbraucējas tituls
ticis Jelgavas BMX braucējai
Vanesai Buldinskai, kura to
saņem pirmo reizi. «Tas man
nebija pārsteigums, un jāatzīst, ka savā 12 gadu BMX
karjerā cerēju reiz iegūt šo
titulu. Vissvarīgākā sezona
man gan būs šī, jo cīnīšos
par tikšanu uz olimpiskajām
spēlēm Tokijā. Izšķirošais būs
pasaules čempionāts ASV
maija beigās, bet pirmās
sezonas sacensības man gaidāmas jau 1. februārī,» stāsta
sportiste.
V.Buldinska 2019. gadā izcīnīja 12.
vietu Eiropas čempionātā un 13. vietu
Pasaules kausa posmā BMX superkrosā.
Viņai arī 3. vieta Eiropas kausa posmā.
«Aizvadītais gads nebija viegls, jo vasaras
sākumā guvu traumu – ielauzu atslēgas
kaulu, taču es vienalga nostartēju gan
Latvijas, gan Eiropas čempionātā. Tiesa, trauma liedza sasniegt vēl labākus
rezultātus, uz kuriem es kā fiziski, tā
emocionāli biju gatava,» norāda viņa.
Šogad sportistes galvenais mērķis ir
cīnīties par iespēju startēt Tokijas olimpiskajās spēlēs, un uz to pretendē divas
BMX braucējas – Vineta Pētersone un
V.Buldinska. «Viegli nebūs, jo Vineta jau
pagājušajā sezonā ir iekrājusi punktus,
bet es traumas dēļ paliku pa nullēm. Līdz
ar to viņai ir labāks starta kapitāls, taču
visās sacensībās, kurās piedalījāmies
kopā, tomēr biju viņai priekšā, tāpēc
turpināšu cīņu. Es gan esmu reāla un

Foto:
Raivo
Sarelainens

uz trijnieku Tokijā neceru, taču gribu uzkrāt pieredzi, lai 2024. gada olimpiskajās
spēlēs Parīzē jau pacīnītos par vietu uz
pjedestāla,» stāsta Vanesa, norādot, ka
svarīgākais starts, lai nokļūtu Tokijā,
viņai ir pasaules čempionāts, kas ASV
pilsētā Hjūstonā notiks 31. maijā.
Taču šīs sezonas pirmās sacensības
sportistei gaidāmas jau pēc nedēļas – 1.
un 2. februārī. Austrālijā ar pirmajiem
diviem posmiem sāksies Pasaules kausa sezona BMX superkrosā, bet 8. un
9. februārī turpat plānots arī 3. un 4.
kausa posms. Vanesa jau šobrīd atrodas
Austrālijā, lai gatavotos sezonas pirmajām sacensībām, tāpēc gada labākās
Latvijas riteņbraucējas balvu klātienē
nevarēs saņemt. «Mans mērķis Pasaules
kausa posmos ir trenēt spēku un izturību, ātrumu pielikšu mazliet vēlāk,» tā
V.Buldinska, kura šobrīd trenējas Valmierā pie trenera Ivo Lakuča.
Jāpiebilst, ka par trešo labāko aizvadītā gada riteņbraucēju Latvijā atzīts
Jelgavas BMX braucējs Kristens Krīgers,
kurš pērn Eiropas čempionātā izcīnīja
9. vietu.
Tokijas olimpiskās spēles Japānā
notiks no 14. līdz 31. jūlijam.

Izaicini sevi, orientējoties telpās!
 Ritma Gaidamoviča

Februārī notiks otrais Jelgavas Telpu orientēšanās
kauss. Sacensību 1. posms
tiks aizvadīts Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā 1.
februārī, bet kopumā dažādās ēkās būs pieci posmi
– februāra brīvdienās. Dalībnieki katram posmam var
reģistrēties ne vēlāk kā trīs
dienas pirms sacensībām.
Telpu orientēšanās kausa organizators Jelgavas skolēnu mācību uzņēmuma «GarEvents» pārstāvis Ralfs Jānis
Eižvertiņš stāsta, ka pavisam paredzēti
pieci posmi: pirmais notiks Spīdolas
Valsts ģimnāzijā 1. februārī, otrais
– Ozolnieku vidusskolā 8. februārī,
trešais – Zemgales Olimpiskajā centrā
15. februārī, ceturtais – Mātera ielā 30
(bijušajā Spīdolas Valsts ģimnāzijas
ēkā) 16. februārī, bet pēdējais posms
un fināls – 22. februārī LLU Vides un
būvzinātņu fakultātē Akadēmijas ielā

19. Sacensības notiks sešās meistarības
grupās, un piedalīties aicināti jaunieši
un pieaugušie.
Visos posmos, izņemot pēdējo, dalībniekiem ir brīvā starta laiks no pulksten 12 līdz 14.30. Tas nozīmē, ka šajā
laikā var ierasties noteiktajā vietā un
izskriet divas distances, telpās meklējot
kontrolpunktus. 5. posmā, kas notiks
22. februārī LLU Vides un būvzinātņu
fakultātē, kvalifikācijas starts ir no
pulksten 12 līdz 13.30, bet pēc tam
būs fināla skrējieni. Katrā posmā tiks
apbalvoti grupu 1. vietas ieguvēji, bet
divi labākie iegūs vietu finālā.
Pieteikties sacensībām var mājaslapā
www.telpuorientesanas.lv/jelgava/, kur
pieejams arī sacensību nolikums. Pieteikšanās termiņš beidzas trīs dienas
pirms katra posma pulksten 12. Dalības
maksa atkarībā no sacensību grupas ir
3 vai 5,50 eiro, taču jāņem vērā, ka, piesakoties sacensību norises vietā, dalības
maksa būs par 1 eiro dārgāka. Tāpat
katram dalībniekam nepieciešams savs
«Sportident» čips – ja tāda nav, to par 1
eiro varēs izīrēt.
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BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ
DEJU NODARBĪBU CIKLI
IEDZĪVOTĀJIEM VIRS 54 GADU VECUMA
Iespēja izvēlēties dalību 10 nodarbību
veselības deju vai balles deju ciklos
• No 08.01.2020. plkst.17 – balles dejas
(vēl ir brīvas vietas)
• No 27.01.2020. plkst.18 – veselības dejas
Nodarbības notiek deju studijā
«Dejo visi» Raiņa ielā 28. Iepriekš
obligāti jāpiesakās pa tālruni 25758333
vai e-pastu info@dejovisi.lv.

VINGROŠANAS NODARBĪBU CIKLI
PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Nodarbības notiek ciklos.
Grupu sākuma datumi – 03.02.2020.,
03.03.2020. un 16.03.2020. plkst.9
Nodarbības notiek deju studijā «Dejo
visi» Raiņa ielā 28. Iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 63048913.

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 (no
Pasta salas stāvlaukuma)
• Svētdienās no plkst.10 līdz 11.30 (no
Jelgavas pamatskolas «Valdeka»- attīstības
centra pagalma Institūta ielā 4)
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama; uz nodarbības laiku tiek izsniegts
inventārs. Nodarbības vada nūjošanas
instruktore Zane Grava.

IZGLĪTOJOŠU NODARBĪBU
PROGRAMMA VECĀKIEM PAR
DAŽĀDA VECUMPOSMA BĒRNU
AUDZINĀŠANU
• 27.01.2020. plkst.17.30 – «Bērnu (0–7
gadu vecumam) emocionālā audzināšana
un veselība»
• 29.01.2020. plkst.17.30 – «Pusaudžu
emocionālā audzināšana un veselība»
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33. Iepriekš obligāti jāpiesakās
pa tālruni 29222737, 63082101 vai e-pastu
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

VESELĪBAS STUDIJA ĢIMENES
LABSAJŪTAI «SARUNAS PAR
PIEAUGŠANU» (NODARBĪBAS
VECĀKIEM KOPĀ AR BĒRNIEM)
• 12.02.2020. kopā ar Katrīnu Puriņu-Liberti
plkst.16 uz sarunu aicinātas meitenes;
plkst.17.30 uz sarunu aicināti meitu vecāki
• 20.02.2020. kopā ar Karlīnu Elksni
plkst.16 uz sarunu aicināti zēni;
plkst.17.30 uz sarunu aicināti zēnu vecāki
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33. Iepriekš obligāti jāpiesakās
pa tālruni 29222737, 63082101 vai e-pastu
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

SEMINĀRU CIKLS «APZINĀTA
ĒŠANA – VESELĪGAS ĒŠANAS
STŪRAKMENS!»
• No 20.01.2020. līdz 10.02.2020. no
plkst.17.30 līdz 20.30
• No 18.02.2020. līdz 10.03.2020. no
plkst.17.30 līdz 20.30
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33. Iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 29222737, 63082101
vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

VESELĪBU VEICINOŠAS
VINGROŠANAS CIKLI
AR FIZIOTERAPEITU
Bērniem (7–12 g.v. un 13–17 g.v.):
• no 03.03.2020. otrdienās plkst.16 un
piektdienās plkst.15 (13–17 gadi);
• no 16.03.2020. pirmdienās un ceturtdienās plkst.16 (7–12 gadi)
Grūtniecēm:
• no 03.03.2020. otrdienās un piektdienās plkst.15;
• no 10.03.2020. otrdienās un piektdienās plkst.12
Nodarbības notiek Jelgavas poliklīnikā
un Zemgales Veselības centrā; iepriekš
obligāti jāpiesakās pa tālruni 63048913.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS
ZEMGALES OLIMPISKAJĀ CENTRĀ
• Pirmdienās, trešdienās no plkst.19
līdz 20 – «Kardio/Spēks»
• Otrdienās no plkst.19 līdz 20 –
«BodyART»
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 –
«Māmiņām ar mazuļiem»
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Vesela mugura»
Iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama; uz nodarbības laiku
tiek izsniegts inventārs. Treneres –
T.Gorbatko un E.Troščenko.

GAISA JOGA BĒRNIEM (7–15 G.V.)
• Trešdienās no plkst.19 līdz 20 (13–15 gadi)
• Sestdienās no plkst.10.30 līdz 11.30
(7–9 gadi)
• Sestdienās no plkst.11.30 līdz 12.30
(10–12 gadi)
Deju studijā «Cukurfabrika» Cukura ielā
22. Iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni
27795685. Treneres – Annika un Ilona.

GUDRO VECĀKU SKOLA
• 05.02.2020. plkst.18 – «Vecāku klātbūtne un ģimenes sistēmas iekšējā
mijiedarbība»
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33. Iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 29222737, 63082101
vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

TOPOŠO VECĀKU SKOLA
Nodarbības paredzētas topošajiem vecākiem. Katrai grupai ir iespēja apmeklēt 6
nodarbības: pirmsdzemdību laiks; sagatavošanās dzemdībām (2 nodarbības);
zīdīšana; jaundzimušā aprūpe un pēcdzemdību laiks. Grupu sākuma datumi
– 29.01.2020., 19.02.2020., 11.03.2020.
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33. Iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 29222737, 63082101
vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

PROGRAMMA «STRĀDĀ VESELS!»
• No 26.02.2020. līdz 09.04.2020. (grupā
tiek nodrošinātas 10 vingrošanas nodarbības un 2 izglītojošas lekcijas)
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33. Iepriekš
obligāti jāpiesakās pa tālruni 29222737,
63082101 vai e-pastu astra.vanaga@
zrkac.jelgava.lv.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt
pa tālruni 63048913.
Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.
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«Citā bazārā» – inovatīvas un
praktiskas skolēnu idejas
 Emīls Rotgalvis

20. janvārī tirdzniecības centra «Pilsētas
pasāža» 2. stāvs kļuva
par jaunu ideju un produktu gadatirgu, kur
«Junior Achievement
Latvia» skolēnu mācību uzņēmumu (SMU)
reģionālajā pasākumā
«Cits bazārs» skolēni
no Jelgavas un citām
pilsētām prezentēja
un tirgoja pašu radītus
produktus. Noslēgumā labākie SMU tika
apbalvoti dažādās nominācijās.
Gadatirgū piedalījās 87 SMU,
no kuriem 38 pārstāvēja Jelgavas skolas. Katru no tiem
vērtēja žūrijas komisija, labākos
virzot apbalvojumiem vairākās
nominācijās, kā arī piešķirot
žūrijas simpātiju balvas, tostarp
Jelgavas domes simpātiju balvu.
Tā dod iespēju SMU pārstāvēt
pilsētu Ziemassvētku tirdziņā
Ruelmalmezonā. Šoreiz domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
balvu pasniedza uzņēmuma
«Kuba kustība» komandai – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
9.kom klases audzēknēm Agatei
Seržantei un Annikai Koklītei,
kuru produkts ir īpašs koka spēļu
kubs, kuru var atvērt bezgalīgi
daudz reižu. Jaunietes izgatavo
gan kubus ar fotogrāfijām, gan
tādus, kas paredzēti bērniem,
kuri apgūst vārdus, gan arī
kubus kalendārus. Jaunās uzņēmējas darbojas jau divus gadus,
un, kaut arī komerciāli viņām
līdz šim veicies labi, simpātiju
balva, viņuprāt, ir pirmais lielais

Jelgavas domes simpātiju balvu
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš pasniedza SMU «Kuba
kustība».
Foto:
Ivars Veiliņš
ieguldītā darba novērtējums.
«Mēs esam ļoti pārsteigtas. Līdz
šim nebija pārliecības, ka uzņēmums būtu atmaksājies. Tagad
jūtam, ka mūsu darbs ir novērtēts! Izmantosim laiku līdz
Ziemassvētkiem, lai pārdomātu
savu produkciju un plānotu, kā
strādāt tirdziņā Francijā,» saka
A.Seržante.
Pagājušajā gadā Jelgavas domes simpātiju balvu un iespēju
piedalīties Ziemassvētku tirdziņā
Ruelmalmezonā saņēma SMU
«Latvian Dream» no Jelgavas
4. vidusskolas, kas ražo dabīgas
izcelsmes kosmētiku. «Brauciens
uz Franciju deva pirmo pieredzi
darboties starptautiski. Tā kā
gatavošanās process ilga gandrīz
gadu, tas ļāva kārtīgi pārdomāt,
kā vislabāk prezentēt mūsu preci
Francijā, tajā skaitā sagatavot informāciju franciski. Pārdošanas
ziņā mums braucienā veicās ļoti
labi, pat krietni veiksmīgāk nekā
Latvijā. Iespējams, panākumi
skaidrojami ar to, ka bijām teju
vienīgās, kas tirgoja kosmētiku.
Francijā arī testējām savu jauno

produktu – speciāli šim braucienam izgatavojām kastaņu skrubi,
kas izrādījās ļoti veiksmīgs,» stāsta uzņēmuma pārstāve Daniela
Gelvere.
Šogad skolēniem savas simpātiju balvas pasniedza arī desmit
Jelgavas uzņēmēji un organizācijas, savukārt žūrijas komisija
SMU novērtēja septiņās nominācijās, no kurām divas piešķirtas
Jelgavas SMU, proti, par videi
draudzīgāko produktu atzītas
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas SMU «Bon Style» ražotās
lina auduma kabatiņas galda
piederumiem, bet nominācijā
«Uz zināšanām balstīts produkts
vai pakalpojums» balva pasniegta
«Frosy» no Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas. «Mūsu produkts ir triecienizturīgas ūdens
viedpudeles. Izstrādājam sensorus, kuri ir pievienoti pudelei ar
iebūvētu taimeri un gaismiņu,
kas atgādina, kad jāpadzeras.
Klāt katrai pudelei ir arī auduma maisiņš, ko šujam no otrreiz izmantota auduma, radot
pievienoto vērtību, jo katram

maisiņam norādīts svars, ļaujot
to ērti izmantot beziepakojuma
veikalos,» skaidro uzņēmuma
pārstāvis Uģis Pumpurs.
Daudzi no žūrijas pārstāvjiem
uzsvēra, ka SMU piedāvātajos
produktos ievērotas gan aktuālas vides problēmas, gan veidi, kā risināt dažādas ikdienas
problēmas. Arī Jelgavas domes
priekšsēdētājs A.Rāviņš norādīja,
ka jaunieši šādos pasākumos
pierāda: Latvijā atgriežas tas
uzņēmēja gars, kas, iespējams, ticis pazaudēts pirms neatkarības
atjaunošanas. «Mums jākļūst par
vieniem no stiprākajiem Baltijā,
Eiropas Savienībā un pasaulē.
To var izdarīt tikai ar uzņēmēja
garu, parādot, ka mēs protam
likt lietā savas zināšanas un
prasmes,» tā A.Rāviņš.
Reģionālais SMU gadatirgus
«Cits bazārs» Jelgavā tika rīkots
jau devīto reizi. Šādi reģionāla
un nacionāla mēroga pasākumi
ir daļa no sabiedriskā labuma organizācijas «Junior Achievement
Latvia» programmas SMU atbalstam, kurā tiek piedāvātas arī
konsultācijas un padomi biznesa
idejas attīstībā, dalība izglītojošos
pasākumos, semināros, izstādēs
un citās aktivitātēs.

Audzis Pašvaldības policijas izsaukumu skaits
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā saņemto izsaukumu skaits pērn salīdzinājumā ar gadu iepriekš
pieaudzis par 670, bet sastādīto administratīvo
pārkāpumu protokolu skaits – par 246, liecina Pašvaldības policijas apkopotā statistika. Visvairāk
izsaukumu pagājušajā gadā saņemti par alkohola
lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos publiskā
vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu,
kā arī par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu
pārkāpšanu. Mazāk bijis tādu izsaukumu, kuros
iesaistītas nepilngadīgas personas.
«Pagājušajā gadā kopumā saņēmām 9540 izsaukumus, un
pieaugums ir 7,6 procenti. Pēc to
rakstura un biežuma secināms,
ka viena no aktuālākajām sabiedriskās kārtības problēmām pilsētā
joprojām ir alkohola lietošana
publiskās vietās un atrašanās
sabiedriskā vietā tādā reibuma
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.
Šādu gadījumu skaits audzis par
383, un kopumā saņēmām 2940
šādus izsaukumus,» stāsta Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andris Lakstīgala, norādot,
ka nozīmīga loma šo pārkāpumu
fiksēšanā ir pilsētas videonovērošanas sistēmai. «Alkohola
lietošanu sabiedriskās vietās
nereti pamana videonovērošanas
kamerās, un par šiem gadījumiem
tiek ziņots Pašvaldības policijas
ekipāžām. Taču arvien aktīvāk
par iereibušām personām informē
arī iedzīvotāji,» tā A.Lakstīgala.
Par 313 vairāk izsaukumu
bijis saistībā ar transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu. 2019. gadā
Pašvaldības policijas darbinieki
apstrādājuši 1851 šāda veida

izsaukumu, bet par stāvēšanas
noteikumu neievērošanu pilsētā
kopumā pērn Pašvaldības policija
protokolu lēmumu jeb tā saukto
«plāksteri» izrakstījusi 2357 automašīnu īpašniekiem, uzliekot
naudas sodu par ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpšanu. Pārkāpumi konstatēti arī patruļu
laikā un reaģējot uz iedzīvotāju
ziņojumiem.
Tāpat audzis izsaukumu skaits
par trokšņošanu un apkārtējo
miera traucēšanu – 2018. gadā
saņemti 384, bet pērn jau 425 šādi
izsaukumi. «Tās ir sūdzības par
naktsmiera traucēšanu, regulāru
trokšņošanu, kas vairumā gadījumu ir pamatotas, piemēram, par
kaimiņu ballītēm, skaļas mūzikas
atskaņošanu nakts laikā, trokšņošanu daudzstāvu māju pagalmos,
ģimenes konfliktiem kaimiņos.
Taču ir atsevišķi gadījumi, kad
traucē pat kaimiņu sarunas vai
krēsla pārbīdīšana aiz sienas,»
stāsta A.Lakstīgala.
Arī Medicīniskās atskurbtuves
klientu skaits pērn kāpis – atskurbtuvē ievietotas 3045 personas, bet gadu iepriekš – 2702.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā saņemtie izsaukumi
2019. gadā (kopā – 9540)
• Iereibušie sabiedriskās vietās – 2940
• Transportlīdzekļu apstāšanās/stāvēšanas
noteikumu neievērošana – 1851
• No videonovērošanas inspektoriem saņemtie izsaukumi– 1503
• Ģimenes, kaimiņu vai citi konflikti – 566
• Atsauktie izsaukumi – 562

• Trokšņošana – 425
• No Valsts policijas saņemtie izsaukumi – 296
• Izsaukumi, kuros iesaistīti nepilngadīgie
– 267
• Valsts policijai nodotie izsaukumi – 74
• Kautiņi – 52
• Citi izsaukumi – 1004

Jāpiebilst, ka Pašvaldības policijas Medicīniskajā atskurbtuvē
tiek nogādāti arī iereibušie no
Dobeles, Ozolnieku un Tērvetes
novada, taču A.Lakstīgala norāda, ka klientu skaits palielinājies galvenokārt uz pilsētnieku
rēķina. «Visbiežāk šeit nonāk
iedzīvotāji vecumā no 30 gadiem, kuri neredz dzīvei jēgu
un mierinājumu rod alkoholā.
Gadās, ka šīs personas atskurbtuvē nokļūst pat vairākas reizes
nedēļā. Vairāk bijis arī to klientu,
kurus atskurbtuvē nogādā no
dzīvesvietas, jo tuvinieki uztraucas par savu drošību un dzīvību.
Pagājušajā gadā no dzīvesvietas
atskurbtuvē nogādātas 132 personas,» stāsta viņš. Aptuveni
desmitā daļa klientu ir sievietes,
pārējie – vīrieši.
Lai gan kopējais administratīvo pārkāpumu protokolu skaits
pilsētā ir pieaudzis – no 1632
aizpagājušajā gadā līdz 1878
pērn –, mazāk ir to protokolu,
kas sastādīti par pašvaldības
saistošo noteikumu neievērošanu.
«Preventīvais darbs, skaidrojot
jelgavniekiem pilsētas saistošos
noteikumus un iedzīvotāju pienākumus, kā arī pastiprināta
kontrole dod rezultātu,» pārliecināts A.Lakstīgala, piebilstot,

ka 2019. gadā par saistošo noteikumu neievērošanu sastādīti
140 administratīvā pārkāpuma
protokoli, gadu iepriekš – 152,
bet 2017. gadā – 233. Sarucis
arī to izsaukumu skaits, kuros
iesaistīti nepilngadīgie, proti,
pērn policijai ziņots par 267 gadījumiem, bet vēl gadu iepriekš
– par 284. A.Lakstīgala spriež, ka
arī šīm statistikas izmaiņām liela
nozīme ir preventīvajam darbam
un pārrunām ar jauniešiem un vecākiem. Policijas darbinieki pērn
aizvadījuši 1045 šādas pārrunas
un veikuši 41 reidu, pārbaudot
jauniešu pulcēšanās vietas, veicot
kontrolpirkumus veikalos, pārliecinoties, vai nepilngadīgajiem
netiek tirgots alkohols, cigaretes
un enerģijas dzērieni.
A.Lakstīgala norāda, ka šā gada
lielākais izaicinājums būs sākt
darbu, ievērojot jauno Administratīvās atbildības likumu, kas
spēkā stāsies jūlijā. «Jau pagājušajā gadā šajā ziņā veicām iestrādes, mūsu darbinieki apmeklēja
mācības, lai paaugstinātu savas
kompetences, taču svarīgi būs
tās ieviest praksē. Darbiniekiem
vajadzēs būt kompetentākiem,
kā arī jāspēj ātrāk reaģēt katrā
situācijā. Mēs turpināsim strādāt
atbildīgi,» tā A.Lakstīgala.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs» (reģ.Nr.90010680747)
izsludina konkursu uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)

ir starptautisks metālapstrādes uzņēmums – viens no lielākajiem
ražošanas uzņēmumiem metālapstrādes nozarē Latvijā. Pēc pasūtītāja skicēm vai rasējumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas. SIA «East Metal» galvenā ražotne atrodas Dobelē ar struktūrvienībām Jelgavā un Daugavpilī.

ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera amata vietu

(1 vakance uz nenoteiktu laiku).
• izpratne par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
Darba pienākumi:
• nodrošināt Civilās aizsardzības plāna izstrādi, «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs»
ieviešanu un aktualizāciju;
darbības jomām;
• nodrošināt ugunsdrošības un civilās aizsardzības • labas sadarbības un komunikācijas prasmes,
(UCA) pasākumu uzraudzību;
precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• spēja argumentēti pamatot savu viedokli par kom• apsekot objektus un izvērtēt UCA riskus;
• konsultēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem un petencē esošajiem jautājumiem.
iespējām uzlabot UCA sistēmu;
Motivācijas vēstuli, dzīves gājuma aprakstu (CV)
• koordinēt pašvaldības rīcību un resursus ārkārtējo atbilstoši «Europass» CV standartam, kas pieejams
situāciju notikuma vietā;
tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību
• uzraudzīt un pilnveidot kontaktcentra 8787 dispečeru apliecinošu dokumentu un citu kvalifikāciju apliecinošu
darbu UCA jomā;
dokumentu kopijas līdz 3. februārim lūgums nosūtīt
• nodrošināt darbinieku apmācības UCA jomā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei «Jelgavas pašPamatprasības:
• augstākā profesionālā izglītība UCA jomā vai augstākā
izglītība inženiertehniskajās zinātnēs ar apmācību profesionālajā tālākizglītības programmā par ugunsdrošību
un civilo aizsardzību;
• ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze UCA jomā;
• labas zināšanas un izpratne par UCA regulējošo
likumdošanu, uzraudzības un kontroles pasākumiem;
• angļu valodas zināšanas (šī konkursa izpratnē
– vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs
svešvalodām atbilstoši «Europass» valodu pases
pašnovērtējuma tabulai (http://www.europass.lv/
valodu-pase));

valdības operatīvās informācijas centrs» Sarmas ielā 4,
Jelgavā, LV-3001, slēgtā aploksnē ar norādi «Pieteikums
konkursam uz ugunsdrošības un civilās aizsardzības
inženiera amata vietu».
Amata kods 2149 40, amats klasificēts 20. amata
saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa)
ar mēnešalgu līdz 1272 EUR.
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks
apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai, datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs».
Adrese: Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001.

Seko mums:

29. janvārī pl. 915

Publiskā runa
un uzstāšanās
4. februārī pl. 1715
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facebook.com

Nodokļu
aktualitātes

Angļu valoda

30. janvārī pl. 1000

no 3. februāra

dažādiem apguves
līmeņiem

Gleznošanas
pamati

Daiļdārzniecība un
ainavu plānošana

6. februārī pl. 1730

6. februārī pl. 17

30

Sakarā ar ražošanas apjoma palielināšanos aicinām savam kolektīvam pievienoties

METINĀTĀJUS(-AS).
Ja tev ir iemaņas vai pieredze metināšanā, izpratne par metālapstrādes procesiem un spēja orientēties tehniskajos
rasējumos, mēs tev piedāvājam pastāvīgu un stabilu darbu starptautiskā uzņēmumā – vienā no lielākajiem ražošanas
uzņēmumiem metālapstrādes nozarē Latvijā – ar kopējo atalgojuma vērtību, sākot no 1750 EUR mēnesī.
• Bruto stundas likme – 6–9 EUR atkarībā no prasmēm
un iemaņām
• Piemaksas par labiem darba rezultātiem vidēji 180
EUR mēnesī
• Godīgi apmaksāts virsstundu darbs
• Godīgi nomaksāti nodokļi no visas darba samaksas
un sociālās garantijas
• Garantējam vienmēr laicīgu algas izmaksu divas
reizes mēnesī
• Pilnībā nodrošinām ar visiem individuālajiem darba
aizsarglīdzekļiem
• Darba vieta pilnībā aprīkota ar kolektīvajiem aizsarglīdzekļiem
• Bez maksas nodrošinām metinātāja sertifikāta iegūšanu

• Profesionālā pilnveide un attīstība
• Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
300 EUR vērtībā
• Bezmaksas transports maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava
• Transporta kompensācija citos maršrutos
• Bezmaksas karstie dzērieni (kafija, karstā šokolāde,
buljons u.c.)
• Draudzīgs kolektīvs, pretimnākoša vadība un piedalīšanās visos uzņēmuma rīkotajos korporatīvajos
pasākumos
CV sūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis 28355358, 29875041, 63781704.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs» (reģ.Nr.90010680747)
izsludina konkursu uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas

datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietu

(1 vakance uz nenoteiktu laiku).
Darba pienākumi:
zitāte un augsta atbildības izjūta;
• spēja argumentēti pamatot savu viedokli par kom• datorsistēmu konfigurēšana un uzturēšana;
petencē esošajiem jautājumiem.
• datortīkla konfigurēšana un uzturēšana;
• tehniskā atbalsta sniegšana darbiniekiem;
Motivācijas vēstuli, dzīvesgājuma aprakstu (CV)
• IT aprīkojuma uzskaite;
atbilstoši «Europass» CV standartam, kas pieejams
• dalība IT risinājumu izstrādē un ieviešanā;
tīmekļvietnē www.europass.lv, augstāko izglītību ap• informācijas sistēmu, to platformu darbību nodroši- liecinošu dokumentu un citu kvalifikāciju apliecinošu
nāšana un izmaiņu ieviešanu realizācija;
dokumentu kopijas līdz 3. februārim lūgums nosūtīt
• informācijas sistēmu reglamentējošo dokumentu izstrāde. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei «Jelgavas pašPamatprasības:
• augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju zinātnē;
• ne mazāk kā 1 gada darba pieredze informācijas
tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanā, sistēmu administrēšanā un datortehnikas apkopē;
• zināšanas un prasmes informācijas sistēmu izstrādē
un ieviešanā;
• izpratne par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas
pašvaldības operatīvās informācijas centrs» darbības jomām;
• angļu valodas prasme vismaz B1 līmenī atbilstoši
«Europass» valodu pases pašnovērtējuma tabulai
(http://www.europass.lv/valodu-pase);
• labas sadarbības un komunikācijas prasmes, preci-

valdības operatīvās informācijas centrs» Sarmas ielā 4,
Jelgavā, LV-3001, slēgtā aploksnē ar norādi «Pieteikums
konkursam uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas
datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietu».
Amats klasificēts 19.5. amata saimes
IIB līmenī (9. mēnešalgu grupa)
ar mēnešalgas amplitūdu no 1134 līdz 1190 EUR.
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks
apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai, datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs».
Adrese: Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001.

JPPI «KULTŪRA»
PASĀKUMA PLĀNS
IENĀC kultura.jelgava.lv,
IEVADI SAVU E-PSATA ADRESI UN
PIESAKIES ELEKTRONISKAJAM
PASĀKUMU CEĻVEDIM!
Metālapstrādes uzņēmums SIA «Lykkegaard»
(reģ.Nr.43603019908) aicina savā komandā

METINĀTĀJUS(-AS).
Prasības:
• nav nepieciešama iepriekšēja pieredze;
• vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties;
• precizitāte un atbildības izjūta;
• spēja strādāt individuāli un komandā;
• labas komunikācijas spējas.
Piedāvājam:
• apmācības un izaugsmes iespējas;
• atalgojumu 900–1300 EUR (bruto) (pēc pārbaudes laika);
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
• darba laiku darba dienās no plkst.8 līdz 17;
• darbam nepieciešamos līdzekļus;
• labus darba apstākļus;
• atbildīgu un dinamisku darbu augošā starptautiskā
uzņēmumā.
SIA «Lykkegaard» produkciju eksportē uz 54 valstīm.
Uzņēmumā ir ieviestas ISO 9001 & 14001 sistēmas.
SIA «Lykkegaard» atrodas Zaļeniekos, Jelgavas novadā,
20 km no Dobeles un 20 km no Jelgavas.

Jūsu CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim
pa e-pastu jj@lykkegaard.lv.
Mēs novērtēsim katru pieteikumu
un sazināsimies ar jums personīgi.

Meklē darbu
Elektriķis. Izskatīšu visus darba piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis meklē darbu. T.25994203.
Mūrnieks apmetējs. T.26963198.

Piedāvā darbu
Džanita Čiče piedāvā darbu šoferim(-ei)
ar savu transportu. Atalgojums – 20
EUR/dienā. T.25991081.

Līdzjūtības
Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
(K.Apšukrūma)
Patiesi jūtam līdzi Mikam,
tēti zaudējot.
«Gliemezīšu» grupa un
PII «Vārpiņa» kolektīvs
Daudz mūžā strādāts, ciests,
Daudz citu labā ziedots.
Pār lieliem tālumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
(A.Balodis)

Grāmatvedības
uzskaites pamati
11. februārī pl. 1715

11. februārī pl. 1730

13. februārī pl. 1600

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar skolas direktori.
Lai mūsu mierinājuma vārdi palīdz
pārvarēt sāpju smagumu,
tēvu aizsaulē aizvadot.
Jelgavas Paula Bendrupa
pamatskolas kolektīvs
Vēl siltums paliks, paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.
(P.Priede)
Izsakām līdzjūtību un skumjā brīdī
esam kopā ar Ruslanas Rukmanes
ģimeni, meitiņu pāragri zaudējot.
Jelgavas Paula Bendrupa
pamatskolas kolektīvs
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Matīsam Nastevičam ar ģimeni,
tēti pāragri zaudējot.
Jelgavas Centra pamatskolas 2.c klases
skolēni, vecāki un klases audzinātāja

Aizsaulē aizgājuši
PAULIS PĒRKONS (1941. g.)
MĀRIS SMILTIŅŠ (1946. g.)
ANNA TROIČŅIKOVA (1939. g.)
LONIJA GRIĶE (1926. g.).
Izvadīšana 23.01.2020. plkst.13 Bērzu kapsētā.
OLGA KOVALA (1941. g.).
Izvadīšana 23.01.2020. plkst.12.45
Zanderu kapsētā.
AUSEKLIS GRĪSLIS (1937. g.).
Izvadīšana 23.01.2020. plkst.15 Meža
kapsētā.
KĀRLIS AMBULTS (1943. g.).
Izvadīšana 25.01.2020. plkst.11 no Zanderu
kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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NOTIKUMI

Pasākumi pilsētā
 23. janvārī pulksten 17.30 – nodarbību cikla «Veselības studija ģimenes labsajūtai» meistarklase «Ar viedierīcēm pie galda». Lektors – E.Caics. Dalība – bez
maksas (ZRKAC).
 23. janvārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde pēc V.Gurkina
lugas motīviem «Mīlestība un baloži». Režisors – A.Matisons. Sadzīviskas ainas
divās daļās. Lomās: L.Baumane, V.Auza, K.Kreile, M.Grosberga, A.Ozols, Z.Zariņa,
E.Letko un Z.Vītoliņa. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
 25. janvārī pulksten 16 – Raivo Stašans «Romantisks solo saksofonam»: izcilā
virtuoza džeza saksofonista R.Stašana solo koncertprogramma. Piedalās komponists un producents G.Lazdāns un pavadošie mūziķi. Biļešu cena – 10–12 €
(kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 18 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde: J.Rezā komēdija
«Slaktiņa dievs». Režisore – D.Kažociņa. Lomās: I.Misāne-Grasberga, E.Krūze,
J.Āmanis, M.Egliens. Kādas situētas ģimenes 11 gadu vecā atvase skolā sadevusi pa seju otras tikpat situētas ģimenes 11 gadu vecajam puikam. Taisnības
meklējumos abi pāri apmaldās pārliecībā, kā audzināt bērnus. Biļešu cena – 8,
10 un 13 € (kultūras namā).
 28. janvārī pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās «Ko raksta kaimiņos
(Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā)». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Mazajā zālē).
 29. janvārī no pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Pārlielupes bibliotēkā).
 29. janvārī pulksten 17.30 – izglītojošu nodarbību programma vecākiem
«Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība». Pieteikties līdz 28. janvārim
pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu inese.rumjanceva@zrkac.jelgava.lv.
Dalība – bez maksas (ZRKAC).
 30. janvārī no pulksten 10 līdz 18 – Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas
pilsētas bibliotēkās).
 30. janvārī pulksten 15 – Lasītāju klubiņa tikšanās. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 30. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Indija – 700 kilometri ar
velosipēdu». Vakara viešņa – ceļotāja Līga Zemture. Dalības maksa – 2 € (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 1. februārī pulksten 16 – Ā.Alunāna teātra pirmizrāde: Ž.Anuijs «Ielūgums
pilī». Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
 No 7. līdz 9. februārim – 22. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls. Tēma
– «Supervaroņi». Uzzini vairāk: www.jelgava.lv un www.festivali.jelgava.lv. Biļešu cena iepriekšpārdošanā visās «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā www.
bilesuparadize.lv līdz 6. februārim – 5 € pieaugušajiem, 3 € skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem. Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 2 bērni vai 1
pieaugušais + 3 bērni) – 10 €. Biļešu cena iepriekšpārdošanā Jelgavas kultūras
nama kasē līdz 6. februārim, uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti vai jelgavnieka
kuponu – 3 €, uzrādot Jelgavas skolēna apliecību, – 2 €. Biļešu cena festivāla
laikā – 7 € pieaugušajiem, 4 € skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem. Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais + 3 bērni) – 15
€. Uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti – 4 €, uzrādot Jelgavas skolēna apliecību – 3
€. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas (Čakstes bulvārī, Pasta salā un
brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

Izstādes
 Līdz 31. janvārim – Jura Zēberga (AFIAP) foto izstāde «Daba, ritmi, prelūdija»
(kultūras nama 1. stāva foajē).
 Līdz 3. februārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva galerijā).
 Līdz 3. februārim – izstāde «Portreti». Autoru grupa: Atis Luguzs, Juris Zēbergs (AFIAP) un Iecavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi (Jelgavas pilsētas
bibliotēkas Informācijas centrā).
 Līdz 13. februārim – Ilzes Dūdiņas stikla mākslas izstāde «Saziņa ar draugiem
un tēvu» (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē).
 Līdz 31. janvārim – Intas Vānes gleznas un Vijas Jailojanes rotas izstādē «Pieskāriens dvēselei» (Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 10. martam – Anitas Rācenes gleznu izstāde «Vasara nebeidzas nekad». Izstādes vadmotīvs – radīt pozitīvas emocijas, sajust vasaru un ziedus, mīlēt dzīvi un
ienest svētkus ikdienā (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).

Sapņi par supervaroņiem

 Emīls Rotgalvis

«Lai gan, paskatoties aiz
loga, var rasties šaubas, vai
laikapstākļi festivāla norisei
ir piemēroti, šo 22 gadu
laikā tas ir noticis vienmēr,
neatkarīgi no laika apstākļiem. Šā gada skulptūrām
ledus ir saldēts jau no jūnija, tāpat fotoskulptūras
un ledus bārs jau ir gatavs
un stāv saldētavā, lai īsi
pirms festivāla sākuma
šos ledus objektus varētu
izstādīt,» par gatavošanos
22. Starptautiskajam ledus skulptūru festivālam
stāsta pašvaldības iestādes
«Kultūra» Attīstības plānošanas un projektu vadības
sektora vadītājs Ivars Pirvics. Festivāls Pasta salā un
Čakstes bulvārī norisināsies
no 7. līdz 9. februārim, konkursam pulcējot 30 ledus
māksliniekus no septiņām
valstīm.
«Katru gadu skulptūras uztveram
kā unikālus labāko skulptoru veidotus
mākslas darbus, kas radīti pēc vienotas
tēmas, nodrošinot, ka gadu no gada
festivāls ir jauns un neatkārtojams.
Šogad tēma ir «Supervaroņi» – tā ir
unikāla un interesanta, dodot iespēju
radīt arī tādus darbus, kuros parādās
cilvēcīgais,» skaidro «Kultūras» vadītājs
Mintauts Buškevics. Šajā festivālā tiks
turpinātas iepriekšējo gadu veiksmīgās
idejas, izmēģinot arī ko jaunu.

Skulptūrās atklās
fantastisko un ikdienišķo

iznāk katru ceturtdienu
Laikrakstam

līdz pulksten

17

jābūt piegādātam katrā pilsētā
reģistrētajā pastkastītē.

Kopš janvāra laikraksts iznāk

8 lpp.,
nākamo nedēļu 4 lpp.

vienu nedēļu

Ja jūsu pastkastītē

ceturtdienās līdz pulksten 17

nenonāk «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam
informēt redakciju

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Sabiedriskās vietas, kur pieejams «Jelgavas Vēstnesis»
Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11
Jelgavas kultūras nams, K.Barona iela 6
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs, Svētes iela 33
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde,
Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Jelgavas pilsētas slimnīca,
Brīvības bulvāris 6
Jelgavas poliklīnika,
Sudrabu Edžus iela 10
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras Jelgavas filiāle, Pasta iela 43

Ceturtdiena, 2020. gada 23. janvāris

Konkursam tika saņemti 111 mākslinieku no 18 valstīm pieteikumi, un
izraudzītas 30 labākās idejas. Konkursam taps 45 ledus objekti – 30 mazās
un 15 lielās skulptūras –, bet būs vēl
20 darbi no kopumā 70 tonnām ledus.
Supervaroņu tēmai atbilstoši radītas arī
fotoskulptūras un tradicionāli viens no
lielākajiem festivāla objektiem – ledus
bārs, ko veidojis Latvijas titulētākais
tēlnieks Kārlis Īle ar komandu.
«Domājot par festivāla tēmu, mēs
vienmēr tiecamies uz to, lai tā būtu
interesanta apmeklētājiem un saistoša
pašiem māksliniekiem. Turklāt šajā
reizē māksliniekus rosinājām nekoncentrēties uz supervaroņiem tikai ierastajā un ikvienam saprotamajā virzienā.
Jāskatās plašāk – sākot no varoņiem,
kas ir līdzās, un kādam supervaronis
varbūt ir māte vai tēvs. Šādā veidā
arī izjūtam māksliniecisko prizmu
un redzējumu iesūtīto darbu skicēs.
Konkursa žūrijas komisijas izvēlētajos
darbos vērojamas daudzveidīgas idejas
– no klasiskām supervaroņu izpausmēm
kino un leģendās līdz dažādām abstrakcijām. Vairāki darbi ir par pieaugšanu,
parādot nākotnes varoņu veidošanās
procesu. Spēcīgas skices par šo tēmu
iesnieguši tēlnieki no Krievijas, Somijas
un Ukrainas,» stāsta I.Pirvics.

Laikapstākļi nebiedē

izgaismota. Šogad pasākuma teritoriju
veidos divas zonas – Pasta sala un Jāņa
Čakstes bulvāris.
Tāpat jaunums festivālā būs dīdžeji,
kas apmeklētājus sagaidīs pie ieejām,
atskaņojot mūziku un ziņojot par
aktualitātēm. «Pirmo gadu sadarbībā
ar klubu «Tonuss» un «The Blow» pie
Pasta salas un Čakstes bulvāra ieejas
uz paaugstinājumiem atradīsies dīdžeji, aicinot uz pasākumu un izziņojot
informāciju par programmu. Šogad
arī nedaudz mainīts piekļuves plāns,
noņemot kasi pie ieejas Ūdens ielā,
bet pašu ieeju saglabājot. Kase būs pie
ieejas blakus Studentu teātrim, kas arī
skaitīsies galvenā ieeja no pilsētas puses.
Šādas izmaiņas veiktas, lai neveidotos
sastrēgumi pie mazākās ieejas Ūdens
ielā,» informē M.Buškevics.
Tāpat, lai neveidotos satiksmes
sastrēgumi, organizatori iesaka apmeklētājiem atstāt savas automašīnas
tajā pilsētas pusē, no kuras ierodas.
Centrālā autostāvvieta būs laukums
pretī Jelgavas pilij.
Neiztrūkstoša festivāla daļa ir vakara
programma ar populāru mūziķu piedalīšanos. Ar koncertiem uz centrālās
skatuves uzstāsies grupas «Astro’n’out»,
«Sub scriptum», «Franco Franco», «Alex
& Opus Pro» un «Singapūras satīns»,
kā arī Ralfs Eilands un šova «X faktors»
dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Katru
vakaru pulksten 21 – uguņošana.
Festivāla viesi aicināti apmeklēt arī
citus pilsētas tūrisma objektus – Svētās
Trīsvienības baznīcas torni, Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeju un Ādolfa Alunāna memoriālo
Festivāls arī koncertzālē «Mītava» muzeju, kas piedāvā vienotu ieejas karti
Izrādes un pasākumi bērniem notiks visās trīs vietās. Ar visiem tūrisma pievisas trīs dienas brīvdabas koncertzālē dāvājumiem festivāla laikā var iepazīties
«Mītava». «Pirmo reizi visa ģimenēm pa- mājaslapā www.visit.jelgava.lv.
redzētā festivāla daļa ir pārcelta uz brīvdabas koncertzāli. Tas nozīmē, ka prog- Biļetes iepriekšpārdošanā – lētāk
Iepriekšpārdošanā, līdz 6. februārim,
rammu bērniem var veidot piesātinātāku
un ilgāku. Pagājušajā gadā festivāla zonā biļetes «Biļešu paradīzes» kasēs un
ap šo vietu bija nožogojums, kas savā ziņā internetā var iegādāties lētāk. Biļešu
bija kā teritorijas nobeigums, bet šogad cena pieaugušajiem – 5 eiro; skolēniem,
tā ir kļuvusi plašāka,» skaidro I.Pirvics. studentiem, pensionāriem un invalīdiem
Piektdienas vakarā no pulksten 18 ar – 3 eiro. Pieejamas arī ģimenes biļetes (2
dažādiem priekšnesumiem uzstāsies pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais
Liepājas ceļojošais cirks «Beztemata», + 3 bērni), cena iepriekšpārdošanā – 10
ko varēs redzēt arī sestdienas vakarā. eiro. Atlaides piemēros, arī uzrādot
Tāpat sestdien un svētdien ar izrādēm Jelgavas iedzīvotāja karti un Jelgavas
uzstāsies Jelgavas Jaunais teātris un skolēna apliecību, biļetes iegādājoties
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris, kā arī kultūras nama kasē. Ar Jelgavas iedzīvoradošā apvienība «Pasaku nams». Sest- tāja karti biļetes cena ir 3 eiro; ar skolēna
dienā mazākos apmeklētājus priecēs arī apliecību – 2 eiro. Iepriekšpārdošanā
biļetes varēs iegādāties arī ar «Jelgavas
projektu teātris «Teātris un es».
M.Buškevics piebilst, ka brīvdabas Vēstneša» kuponu, cena – 3 eiro.
Savukārt no 7. februāra ieejas biļete
koncertzāle kalpos arī kā vieta, kur
sasildīties, kā tas praktiski pierādījies Ledus skulptūru festivālā pieaugušaJaungada pasākumā: «Jaunā gada jiem maksās 7 eiro; skolēniem, studensagaidīšanā bija ļoti stiprs vējš, bet tiem, pensionāriem un invalīdiem – 4
koncertzāles parterā – aizvējš. Tādējādi eiro, bet ģimenes biļetes cena būs 15
skatītāji, uz šīm programmām atnākot, eiro. Uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti,
festivāla laikā biļeti varēs iegādāties par
varēs uzturēties siltākā vietā.»
Līdz ar pabeigtajiem būvdarbiem 4 eiro, bet ar skolēna apliecību – par
festivāla apmeklētājiem būs pieejama 3 eiro. Jāpiebilst, ka jelgavniekiem
visa Pasta salas teritorija, kas pavērs atlaides tiek piemērotas, tikai iegādāiespēju pirmoreiz vērot ledus un smilšu joties biļetes Jelgavas kultūras nama
skulptūru tikšanos, jo Pasta salā sagla- kasē un festivāla kasēs. Bērniem līdz
bāta vasaras festivāla lielā skulptūra septiņu gadu vecumam ieeja festivālā
– sfinksa ar piramīdām –, kas tiks īpaši ir bez maksas.
«Iepriekš sagatavotās konstrukcijas
ir izveidotas tā, lai tās būtu viegli transportējamas un montējamas. Ledus bārs
tiks salikts tādā kā lego klucīšu veidā, kas
mums pašiem ir jauna pieredze,» skaidro
I.Pirvics. Festivāla organizatori piebilst,
ka ledus bārs tik laicīgi pirms festivāla
izgatavots pirmo reizi. Tāpat īpaši būs
padomāts par to, lai ledus tēlnieku veidotie darbi tiktu saglabāti līdz festivāla sākumam. «Mākslinieki Jelgavā ieradīsies
2. februārī. Jau nākamajā dienā sāksies
darbs pie individuālajām skulptūrām,
gatavās ievietojot saldētavās, bet no 4.
februāra līdz piektdienas pusdienlaikam taps komandu skulptūras,» stāsta
M.Buškevics.
Festivāla gaitā tēlnieki papildinās
apskatāmo skulptūru klāstu ne vien
tradicionālajos paraugdemonstrējumos,
bet arī veidojot ātrās jeb zibskulptūras,
kuru tapšanu pirmoreiz varēja vērot
pagājušajā gadā. «Šoreiz esam ieplānojuši divus speciālus laukumus, kuros
apmeklētāji varēs novērtēt mākslinieku
radošo izpausmi darbībā. Protams, būs
arī paraugdemonstrējumu duelis, uz
skatuves simboliski sacenšoties diviem
tēlniekiem, komentējot darbu tapšanas
gaitu un atbildot uz publikas jautājumiem,» piebilst I.Pirvics.
Organizatori aicina festivāla apmeklētājus sekot līdzi laika prognozei un izvēlēties atbilstošu apģērbu. Ņemot vērā
laikapstākļu ietekmi uz skulptūrām,
Jelgavas iedzīvotāji un viesi no tuvējām
pilsētām aicināti izmantot iespēju skulptūras apskatīt jau piektdienas vakarā.

