Mainīsies vilcienu un
pilsētas autobusu
kustības saraksts

3. lpp.

Jelgavas pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums | 2021. gada 24. marts Nr.3 (689)
«Pasažieru vilciens» negaidīti paziņojis, ka
no 28. marta mainīs pilnīgi visu vilcienu
kustības sarakstu maršrutā Rīga–Jelgava–Rīga. Lai salāgotu vilcienu un pilsētas
autobusu kursēšanas laiku, pilnībā būs
jāmaina vismaz 16 pilsētas sabiedriskā
transporta maršrutu kursēšanas grafiks.

Nākamais numurs – 21. aprīlī

Sākas Tehnoloģiju vidusskolas rekonstrukcija

Pārcelti NĪN
maksāšanas termiņi

5. lpp.
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, ar Jelgavas domes lēmumu noteikts, ka NĪN
maksāšanas termiņi Jelgavā šogad ir
16. augusts, 1. oktobris un 30. novembris.

Paredz mainīt ietvju
uzturēšanas nosacījumus
ziemas periodā

3. lpp.
Foto: Ivars Veiliņš
Ritma Gaidamoviča

Pašvaldība paredz veikt grozījumus
saistošajos noteikumos, nosakot, ka
jau nākamajā ziemā arī privātīpašumiem piegulošo ietvju uzturēšanu
nodrošinās pašvaldība.

Lieldienās dosimies
pastaigās

16. lpp.

Jelgavas pilsēta šogad Lieldienas aicina svinēt, dodoties pastaigā pa pilsētu,
apskatot svētku dekorus, apmeklējot
fotostūrīšus, šūpojoties un pat paviesojoties Rūķu ciemā «Lediņos». Ar
svinēšanas tradīcijām jelgavnieki lūgti
dalīties sociālajos tīklos.

SEKO SAVAI PILSĒTAI

@Jelgavaspilseta
@jelgavas_pilseta
@JelgavaLV

@JelgavaLV

@JelgavaLV

Aprīlī sāksies Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas rekonstrukcija. Skola
piedzīvos būtiskas pārmaiņas, kas
turpmāk skolēniem jau no 1. klases
sniegs iespēju mūsdienīgā mācību
vidē apgūt informācijas tehnoloģiju
(IT), inženierzinātņu un humanitāro
zinātņu pamatus.
Rekonstrukcijas gaitā skolā tiks ieviesti
dažādi inovatīvi mācību vides risinājumi, kas
papildus teorētiskām zināšanām skolēniem
sniegs iespēju iepazīt IT un inženierzinātnes,
darbojoties praktiski. Skolas cokolstāvā tiks
izveidots plašs IT centrs, kurā inženierzinātnes
varēs apgūt ne tikai Tehnoloģiju vidusskolas,
bet arī citu pilsētas skolu audzēkņi. Skolas direktores vietnieks Kaspars Antonevičs stāsta,
ka centrā tiks ierīkotas trīs mācību klases, kā
arī atsevišķas laboratorijas 3D tehnoloģijām un
simulācijām. Arī skolas siltummezglu iecerēts
daļēji pārveidot par mācību laboratoriju, lai
iepazītu apkures, ventilācijas un temperatūras

procesus. Savukārt uz skolas jumta izbūvēs
observatoriju, lai popularizētu astronomiju, kā
arī mācību siltumnīcu, kurā varēs eksperimentēt ar mūsdienu robotizētajām tehnoloģijām,
piemēram, audzējot tomātus vai gurķus. Uz
skolas jumta plānots uzstādīt saules baterijas, lai skolēni praktiski apgūtu, kā ikdienā
izmantot atjaunojamos enerģijas resursus. Ar
mērķi teorētiskās zināšanas nostiprināt praksē
skolas pagalmā tiks izbūvēta mācību darbnīca,
kurā skolēni varēs metināt, frēzēt, būvēt elektroautomobiļus un salabot savu velosipēdu. Pie
skolas tiks izbūvēts neliels rotaļu laukums un
labiekārtota vieta, kur mācību stundas aizvadīt
brīvā dabā. Labiekārtos arī auto stāvlaukumu
pretim skolai Meiju ceļā 44 un, pārbūvējot skolas
priekšu, tiks izveidotas stāvvietas, kur vecāki
varēs apstāties, lai izlaistu bērnus pie skolas,
netraucējot satiksmi Meiju ceļā.
Būvdarbu gaitā paredzēts arī paaugstināt
ēkas energoefektivitāti un samazināt izmaksas
par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā, tāpēc
papildus siltinās skolas jumta pārsegumu un
ārsienas, nomainīs ēkas logus, renovēs apkures
sistēmu, nomainīs elektroapgādes un apgaismo-

juma sistēmu, sakārtos ventilācijas sistēmu, kā
arī nostiprinās stāvu pārsegumus.
Vidusskolas ēka Meiju ceļā 9 ekspluatācijā
nodota 1979. gadā, un būtiski remontdarbi
līdz šim nav veikti, vien kosmētiskais remonts
klašu telpās.
Vidusskolas ēka tiks rekonstruēta, īstenojot
divus Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansētus projektus: «Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības iestādes «Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskola» energoefektivitātes paaugstināšana» un «Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā». Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
būvdarbus veiks pilnsabiedrība «3A», tiem jābūt
pabeigtiem 18 mēnešu laikā. Kopējās būvdarbu
izmaksas plānotas 8 429 972,12 eiro, kas ietver
ERAF finansējumu, valsts budžeta dotāciju un
Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu.
Tehnoloģiju vidusskolas būvprojektu izstrādāja
SIA «Projektēšanas birojs «Austrumi»», bet
būvuzraudzību nodrošinās SIA «Prokrial».
Jāpiebilst, ka rekonstrukcijas laikā skolas
stadions netiek slēgts un to fiziskām aktivitātēm
joprojām var izmantot iedzīvotāji.

Jelgavas pilsētas slimnīcu no 22. marta vada Kārlis Smilga
Kristīne Langenfelde

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2020.
gada nogalē izsludināja atkārtotu
konkursu uz Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes locekļa amatu. Konkursā
par vispiemērotāko kandidatūru
slimnīcas vadītāja amatam, izvērtējot
līdzšinējo darba pieredzi veselības
nozarē, atzīts Kārlis Smilga. Viņš
amatā stājās 22. martā.
Konkursu uz valdes locekļa amatu pašvaldība rīkoja, noslēdzoties līdzšinējā SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca» valdes locekļa Andra Ķipura
pilnvarojuma līguma termiņam. Jāpiebilst,
ka A.Ķipurs bija nolēmis vairs nekandidēt uz
valdes locekļa amatu, turpinot darbu slimnīcā
kā ārsts traumatologs ortopēds.
Konkursā uz slimnīcas valdes locekļa amatu
pieteicās 14 kandidāti, kuri tika vērtēti divās
kārtās. Pirmajā kārtā amata kandidātu nominācijas komisija analizēja iesniegtos dokumentus, lai pārbaudītu pieteikuma iesniedzēju

atbilstību obligātajām prasībām un novērtētu
profesionālo darba pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Otrajai kārtai tika izvirzīti 11
kandidāti, kurus komisija aicināja uz interviju.
Izvērtējot līdzšinējo darba pieredzi veselības nozarē, par vispiemērotāko kandidātu
Jelgavas pilsētas slimnīcas vadītāja amatam
atzīts K.Smilga, kurš līdz šim vadīja Veselības
ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju
uzraudzības nodaļu un deviņus gadus bijis Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas
finanšu direktors.
Šonedēļ viņš ir stājies amatā un par primārajiem uzdevumiem noteicis šā brīža ārkārtējā
situācijā aktīvu darbu un sadarbību ar valsts
institūcijām Covid-19 situācijas stabilizēšanai,
kā arī personāla piesaistes jautājuma risināšanu. «Jelgavas slimnīcā pēdējos gados ir izdarīts
ļoti daudz – slimnīca ir pilnībā rekonstruēta,
investēts tehnoloģijās un medicīnas aprīkojumā.
Tāpēc, pārņemot slimnīcas vadību, vēlos pēctecīgi turpināt labi iesākto, lai vēl vairāk stiprinātu
Jelgavas slimnīcas kā reģionālās slimnīcas statusu. Tas nozīmē turpināt jau aizsākto sadarbību

ar pārējām reģiona slimnīcām, Bērnu klīnisko
universitātes slimnīcu un Paula Stradiņa
klīnisko universitātes slimnīcu, koordinējot
pacientu plūsmu un nedublējot, bet pragmatiski sadalot pakalpojumus. Tāpat mērķis ir
kā reģionālajai slimnīcai turpināt paplašināt
pakalpojumu klāstu, lai jelgavniekiem savā
pilsētā būtu pieejami daudzveidīgi un specifiski
medicīniskie izmeklējumu un konsultācijas,»
uzsver K.Smilga.
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DIGITĀLĀS NEDĒĻAS PASĀKUMI JELGAVĀ
(2021. gada 22.–26. marts)

Datums,
laiks

Pasākuma nosaukums

Vieta

Mērķauditorija, pieteikšanās

Organizētājs

22.–26. martā

Individuālas konsultācijas
datora, viedtālruņa lietošaTiešsaistē
nas un interneta izmantošanas jautājumos

Visi interesenti. Pieteikšanās –
https://ej.uz/JPB-konsultacijas

22.–26. martā

Virtuālie bibliotēkas resursi –
Tiešsaistē
atbalsts mācībām

40 minūšu mācību stunda 7.–12.
klašu skolēniem (nodarbību pieJelgavas pilsētas
dāvā arī skolotājiem). Pieteikšanās
bibliotēka
jāsaskaņo ar skolotāju – https://ej.uz/
JPB-datubazes

24. martā
pulksten
9.30–11;
12–14;
15–17

Individuālo praktisko nodarbību diena: informācijas
meklēšana studijām un mācīTiešsaistē
bām, Latvija.lv, internetbanka, EDS un ienākumu deklarācijas aizpildīšana e-vidē u.c.

Visi interesenti.
Pieteikšanās – 63012161

24. martā
pulksten 10

Uzņēmuma attīstība šodien Tiešsaistē,
un rīt: digitālā laikmeta iz- «Zoom»
aicinājumi
platformā

Profesionālo mācību priekšmetu
pedagogi, uzņēmumu pārstāvji, Jelgavas
politikas veidotāji. Pieteikšanās – tehnikums
ej.uz/digitala_ned_JT

24. martā
pulksten
11–12

eParaksts, tā izmantošanas
Tiešsaistē
iespējas

Uzņēmēji, ikviens interesents.
Pieteikšanās –
https://ej.uz/digitala_ned_2021

24. martā
pulksten 13

Pieslēdzies Jelgavas tehni- Tiešsaistē,
kumam – būs konkurss un «Zoom»
pārsteiguma balva!
platformā

9. klases skolēni. Pieteikšanās –
Jelgavas
https://forms.gle/2CrZPE77KFX6iyp19 tehnikums

25. martā
pulksten
10–12

Reklāmas veidošana tiešsaisTiešsaistē
tes rīkā «Canva»

Uzņēmēji, ikviens interesents.
Pieteikšanās –
https://ej.uz/digitala_ned_2021

25. martā
pulksten 11

Pieslēdzies Jelgavas tehni- Tiešsaistē,
kumam – būs konkurss un «Zoom»
pārsteiguma balva!
platformā

9. klases skolēni. Pieteikšanās –
Jelgavas
https://forms.gle/2CrZPE77KFX6iyp19 tehnikums

25. martā
pulksten
12.30

Ieskats IT (3D printera un 3D
Tiešsaistē,
pildspalvas iespējas, «Apple»
9. klases skolēni. Pieteikšanās –
Jelgavas
«YouTube Live»
planšetes un «Mac» datoru
https://forms.gle/Kfdi943S7fBLdoto9 tehnikums
platformā
iespējas)

25. martā
pulksten
14–15.30

Pamatzināšanas programmā
«OBS studio», lai veiktu vien- Tiešsaistē
kāršu video straumēšanu

Visi interesenti.
Zemgales reģiona
Pieteikšanās – https://form.jotform. Kompetenču
com/210672266665359
attīstības centrs

25. martā
pulksten
16–17

CV darbnīca jauniešiem

Tiešsaistē

Jaunieši. Pieteikšanās līdz 24. Zemgales reģiona
martam – https://form.jotform. Kompetenču
com/210661155545048
attīstības centrs

25. martā
pulksten
16–18.15

Tiešsaistes rīks «Genially»: Tiešsaistē,
interaktīva digitālā satura «Webex»
veidošana
platformā

Visi interesenti. Pieteikšanās 25. Zemgales reģiona
martā no pulksten 12 – https://form. Kompetenču
jotform.com/210672952601351
attīstības centrs

26. martā
pulksten 12

Pieslēdzies Jelgavas tehni- Tiešsaistē,
kumam – būs konkurss un «Zoom»
pārsteiguma balva!
platformā

9. klases skolēni. Pieteikšanās –
Jelgavas
https://forms.gle/2CrZPE77KFX6iyp19 tehnikums

Jelgavas pilsētas
bibliotēka

Digitālajā nedēļā uzsvars
uz vizuālo saturu un
darbu tiešsaistē
Foto: freepik.com

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

PIESLĒDZIES PASĀKUMIEM LATVIJĀ!
24. martā
pulksten 10

Uzņēmuma informācijas
sistēmas integrācija ar e-pa- Tiešsaistē
rakstu, risinājums «Z.Sign»

Uzņēmēji.
Bez pieteikšanās – https://www. SIA «ZZ Dats»
facebook.com/zzdats

24. martā
pulksten 10

Pieredzes stāsti, virtuālās
Tiešsaistē
vizītes uzņēmumos

Uzņēmēji. Pieteikšanās – ieva.arnite@
Latvijas IT klasteris
itbaltic.com

24. martā
pulksten 10

TV24 raidījums: Tehnoloģijas
kā vienīgais veids konkurēt- TV24 ēterā
spējas celšanai

Uzņēmēji, pašvaldību un valsts Latvijas IT klasteris
iestāžu darbinieki
un LIKTA

24. martā
pulksten 11

Tiešsaistē,
Digitālais laikmets: izaicināturpinājums
jumi, iespējas un risinājumi
lietotnē
biznesam
«Clubhouse»

Uzņēmēji. Pieteikšanās –
anda.lagzdina@tilde.com

24. martā
pulksten
15–16.30

Digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, izglītībai Tiešsaistē
un kultūrai

Jaunieši, skolotāji, kultūras un tūrisma nozares pārstāvji. Pieteikšanās Digitalhumanities.lv
– ej.uz/resursi-novadiem

25. martā
pulksten 10

Tiešsaistē,
Datorzinības, informācijas
«Zoom»
tehnoloģiju drošība
platformā

Bibliotekāri. Bez pieteikšanās – Krāslavas novada
ej.uz/digitala_ned_kraslava
centrālā bibliotēka

25. martā
pulksten 11

Rūpnieciskās vadības sistēmas un «IoT» kiberdrošības Tiešsaistē
nodrošināšana

Jaunieši, skolotāji, uzņēmēji, pašvaldīRīgas Tehniskā
bu un valsts iestāžu darbinieki, darba
universitāte
meklētāji. Bez pieteikšanās – www.rtu.lv

25. martā
pulksten 19

Kiberatkarība: saruna ar bērnu
Tiešsaistē
psihiatru Ņikitu Bezborodovu

Skolēni, skolotāji, ģimenes, sociālie darbinieki. Bez pieteikšanās Uzvediba.lv
– www.facebook.com/uzvediba/

26. martā
pulksten 10

Īsa pamācība ciltskoku vei- Tiešsaistē,
došanā, ieskats digitālo re- «Zoom»
sursu klāstā
platformā

Skolotāji, seniori. Pieteikšanās –
Naujienes tautas
līdz 25. martam aizpildot anketu
bibliotēka
ej.uz/p1c7

Sabiedrība «Tilde»

Emīls Rotgalvis

Līdz 26. martam visā
Latvijā norisinās Eiropas Digitālā nedēļa, kuras
laikā arī Jelgavā notiek
bezmaksas pasākumi un
ikvienam pieejamas nodarbības savu digitālo
prasmju pilnveidei. Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC)
Informācijas resursu un
tehnoloģiju nodaļas vadītāja Digitālās nedēļas
koordinatore Jelgavā Antra Škinča norāda, ka šogad visi pasākumi notiek
tiešsaistē, izglītojot galvenokārt par noderīgiem
rīkiem attālinātā darba
veikšanai, pakalpojumu
saņemšanai un vizuālā
materiāla veidošanai interneta vidē.
«Šogad Digitālā nedēļa notiek
digitāli jeb attālinātā veidā – tiešraidēs, attālinātās konsultācijās
un videozvanu platformās –, tomēr
nemainīgs paliek tas, ka pasākumi paredzēti plašai auditorijai,»
skaidro A.Škinča. «Ja raugāmies
uz pasākumiem Jelgavā, piemēram, ZRKAC 25. martā rīkotie
semināri vizuālā satura veidošanai
par rīkiem «Canva», «Genially» un
video straumēšanas programmu
«OBS studio» paredzēti ikvienam,
kas ir ieinteresēts vizuālajā saturā.
Nav svarīgi, vai tie ir jaunieši, kuri
vēlas veidot saturu sociālajiem
tīkliem, vai uzņēmēji, kuri grib
parādīt savu produktu. Vizuālais
saturs ir viens no galvenajiem šīs
nedēļas aspektiem, jo dzīvojam
laikā, kad jāprot ne vien darboties
tiešsaistes vidē, bet arī parādīt sevi
un savu darbu vizuāli saistošā veidā,» uzsver Digitālās nedēļas koordinatore. Līdztekus semināriem
par vizuālā satura radīšanu skolēni
25. martā pulksten 12.30 varēs
pieslēgties nodarbībai par digitāli
radīta satura iznešanu reālajā
pasaulē. Tajā Jelgavas tehnikuma
pārstāvji stāstīs par modelēšanu
un zīmēšanu planšetdatorā, 3D
printera un 3D pildspalvas lietderību savu ideju vizualizēšanai.
«Svarīgs 2021. gada Digitālās
nedēļas aspekts ir arī dažādu
norišu pāreja uz tiešsaisti. Visas
nedēļas garumā Jelgavas pilsētas
bibliotēka piedāvā individuālas
konsultācijas datora, viedtālruņa
un interneta izmantošanas jautājumos, kas vienmēr ir ļoti aktuālas
senioru vidū, savukārt ZRKAC
24. martā seminārā stāstīs par

eParaksta izmantošanu – tās ir
ikgadējas Digitālās nedēļas aktivitātes, kas šogad ir īpaši svarīgas.
Tiešsaistes rīkus daudzi no mums
šajā laikā ir apguvuši, bet konsultācijas var būt labs palīgs prasmju
padziļināšanai un atbilžu gūšanai
uz konkrētiem jautājumiem,» piebilst A.Škinča.
Domāts arī par atbalstu skolēniem mācībās – 24. martā notiks
trīs ZRKAC nodarbības, kurās
līdztekus informācijai par Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas un Latvija.
lv lietošanu, kas vairāk saistoša pieaugušajiem, tiks stāstīts
par ērtiem veidiem informācijas
meklēšanai mācību un studiju
vajadzībām. Dienu vēlāk, 25.
martā, pulksten 16 sāksies CV
darbnīca jauniešiem, kurā varēs
iepazīt noderīgus rīkus un jaunākās tendences sava dzīvesgājuma
apraksta izstrādē. Savukārt Jelgavas pilsētas bibliotēka ar tās piedāvātajiem resursiem iepazīstina
skolēnus visas nedēļas garumā. 9.
klases skolēniem, kuri domā par
savu nākotni, saistošs būs arī pasākums «Pieslēdzies Jelgavas tehnikumam», kurā reizi dienā līdz
26. martam praktiskās tiešsaistes
darbnīcās varēs iepazīties ar tehnikuma izglītības programmām
un apgūstamajām profesijām.
Jāpiebilst, ka tehnikuma tiešraižu dalībnieki varēs piedalīties arī
pārsteiguma balvu izlozē.
A.Škinča skaidro: kaut arī tiešsaistes formāts daļēji ir ierobežojis
Digitālās nedēļas pasākumu norisi, tas pavēris arī jaunas iespējas
– ikviens no savām mājām var pieslēgties pasākumiem visā Latvijā,
izvēloties sev interesējošos notikumus un jomas Digitālās nedēļas
interneta vietnē www.eprasmes.
lv, sadaļā «Pasākumu kalendārs».
Tur atrodamas ne vien Jelgavā
piedāvātās aktivitātes, bet arī
pasākumi Rīgā un citviet Latvijā,
piemēram, Latvijas IT klastera
un sabiedrības «Tilde» rīkotie
pasākumi uzņēmējiem, Latvijas
pilsētu un novadu bibliotēku
nodarbības par novadpētniecību
un lekcijas vecākiem profesionālu
lektoru vadībā, kuri ar nodarbībām regulāri viesojas arī ZRKAC
tematiskajos ciklos. Tā kā pasākumi notiek tiešsaistē, daļai no tiem
būs pieejams video atkārtojums.
Atkārtojumi būs lielākajai daļai
«Facebook» un «Youtube» tiešraižu, bet par «Zoom» un citās
platformās notikušo pasākumu
ierakstiem iedzīvotāji var interesēties pie konkrēto Digitālās nedēļas
norišu organizatoriem.
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Pieminēs 1949. gada deportācijās izsūtītos
25. martā tiek pieminētas 1949. gada
deportācijas, kad no Latvijas svešumā izsūtīts
vairāk nekā 13 000 ģimeņu – arī gados veci
cilvēki, bērni un jaunieši, no kuriem daļa
dzimtenē vairs neatgriezās. Skaudros pagātnes
notikumus visas dienas garumā iedzīvotāji
aicināti pieminēt individuāli, ģimenes lokā, kā
arī noliekot ziedus Svētbirzē uz memoriāla «Ciešanu ceļš».
Deportācijas ilga no 1949. gada 25. līdz 29. martam, un to laikā no visas Latvijas,
tostarp Jelgavas, izsūtīti vairāk nekā 42 000 cilvēku. Teju katrā ģimenē ir stāsti par
tuviniekiem, kuri izsūtīti svešumā, un daļa šo cilvēku arvien ir ar mums, tāpēc laikā,
kad nevar pulcēties piemiņas pasākumos, ikviens aicināts tuvinieku lokā izzināt šīs
piemiņas dienas nozīmi un atcerēties svešuma atņemtos savas ģimenes locekļus un
citus komunistiskā genocīda upurus – Jelgavas apriņķa iedzīvotājus, kuru vārdi lasāmi
uz «Ciešanu ceļa» memoriāla plāksnēm. Daļa no viņiem mira jauni – tie bija skolēni
un studenti, Latvijas tābrīža nākotne. Godinot 1949. gada deportāciju upurus, ziedus
25. martā Svētbirzē noliks arī Jelgavas pilsētas vadība. Jāpiebilst, ka šajā dienā pie ēku
fasādēm jāpaceļ valsts karogs sēru noformējumā, bet mastā uzvilkti karogi jānolaiž
pusmastā.

Covid-19 ietekmē Sociālo lietu pārvaldē
kavējas iesniegumu izskatīšana
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde informē, ka līdz ar Covid-19 infekcijas izplatību
Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļā šobrīd kavējas iesniegumu izskatīšana
un līdz ar to arī pabalstu piešķiršana. Likums paredz, ka iesnieguma izskatīšana
jānodrošina mēneša laikā, bet šobrīd, pamatojoties uz Administratīvā procesa
likuma 64. panta otro daļu, saņemto iesniegumu izskatīšanas termiņš ir pagarināts.
Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļas vadītāja Edīte Zvilna prognozē, ka
iesniegumu izskatīšanas termiņš varētu būt par vidēji divām nedēļām ilgāks, nekā
to nosaka likums. Taču vienlaikus iestādē uzsver, ka visi iesniegumi ir saņemti un tiks
izskatīti, tikai darbinieku slimības dēļ tas prasa ilgāku laiku.
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde atvainojas jelgavniekiem par radušos situāciju.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
Attīstības plānošanas sektora telpiskās attīstības plānotāja amata vietu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku).
Papildu informācija – https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/vakances
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopija vienā eksemplārā.
Dokumenti iesūtāmi elektroniski pa e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv līdz 2021. gada
31. martam (ieskaitot) ar norādi «Telpiskās attīstības plānotāja amata konkursam». Tālrunis
uzziņām: 63005569, 63005485, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 51. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1263,00 euro.
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases
konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas
pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

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

ATRODI

SASKAITI
Cik Jelgavas pilsētas
saukļu publicēti?

ATBILDI
26. martā
no pulksten 8 līdz 12
zvani pa tālruni 63005556
vai 63005567.

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

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

Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt
sava vārda, uzvārda un telefona numura saglabāšanai saziņas vajadzībām.
Paldies 142 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās «Jelgavas Vēstneša» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik Jelgavas pilsētas logo publicēti 17. februāra numurā.
PAREIZĀ ATBILDE – šoreiz izdevumā bija publicēti 18 Jelgavas pilsētas logo. Pareizi atbildēja 119 dalībnieki.
BALVU SAŅEM katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Irina Voronkova, Alla Tankoviča, Lilita Bērtule, Irēna Jumiķe, Agita Velta Krūmiņa, Dzidra Lagzdiņa,
Inese Stepiņa, Sintija Celma, Gunita Jagunda, Vera Segliņa, Irina Krasovska.

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

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

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

Dezinficē pašvaldības iestādes
Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Rūpējoties par epidemioloģisko drošību, lai pašvaldības iestādēs ātrāk
un efektīvāk varētu dezinficēt telpas, Jelgavas
pašvaldība iegādājusies
divas automātiskās telpu
dezinfekcijas iekārtas.
Prioritāri tiek dezinficētas tās pašvaldības iestādes, kurās konstatēta
saslimšana ar Covid-19.
Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) vadītājs Gints
Reinsons skaidro, ka iepriekš
telpu dezinfekcija tika organizēta
tikai tajās pašvaldības iestādēs,
kurās apstiprināti Covid-19 saslimšanas gadījumi, un tas tika
iepirkts kā ārpakalpojums. Turklāt dezinfekcija noritēja manuāli,
iesaistot cilvēkus. Lai procesu
padarītu efektīvāku, pašvaldība
iegādājusies divas iekārtas, kas
vienlaikus dezinficē gan gaisu,
gan virsmas, sniedzot maksimālu
rezultātu. Izmantotā tehnoloģija
ir nekaitīga cilvēkiem un droša
visu veidu elektronikai, iekārtām
un virsmām.
POIC regulāri apkopo informāciju par saslimšanu ar Covid-19
pašvaldības iestādēs, un, pamato-

joties uz šiem datiem, tiek organizēta telpu dezinfekcija.
Ar dezinfekcijas iekārtu strādā
apmācīts operators, un dezinfekcija tiek veikta ārpus darba laika.
Dezinfekcijas procesa ilgums ir
atkarīgs no telpas platības, un, pēc
pieredzes, vienā vakarā var dezinficēt aptuveni 1200 kvadrātmetru.
No iekārtas izdalās dezinfekcijas
līdzeklis, kas vienmērīgi izplatās
telpā un nosedz pilnīgi visas
virsmas. Ar automātisko telpu

dezinfekcijas iekārtu process ir
daudz ātrāks – 20–30 kvadrātmetru plašas telpas dezinfekcija
aizņem 5–15 minūtes, turklāt
iekārtas ir ērti ekspluatējamas un
pārvietojamas.
Procesā tiek izmantots sertificēts dezinfekcijas līdzeklis, kas
satur hloru. Telpā tiek izpūsta
sausa plaša spektra migliņa, kas
ar gaisa plūsmu izdalās apkārtējā
vidē un iznīcina dažādus mikrobus, vīrusus un baktērijas.

Paredz mainīt ietvju uzturēšanas nosacījumus ziemā
Kristīne Langenfelde

Jelgavas pašvaldība pēc sniegotās ziemas, kas ne tikai Jelgavā, bet arī Latvijā kopumā spilgti iezīmēja problēmas ar savlaicīgu ietvju tīrīšanu, analizē situāciju un meklē risinājumu,
lai turpmāk ziemas periodā pilsētā uzlabotu publisko ietvju
uzturēšanu un iedzīvotāju pārvietošanās drošību. Šobrīd kā
efektīvāko risinājumu pašvaldība saredz grozīt saistošos
noteikumus, nosakot, ka ziemas periodā arī privātīpašumiem
piegulošo ietvju uzturēšanu nodrošina pašvaldība.
Šobrīd pilsētas publiskās ietves,
kuru attīrīšana no sniega ir jāorganizē «Pilsētsaimniecībai», veido
55 procentus no kopējās ietvju un
celiņu platības. «Līdz ar to, lai ziemā pilsēta kopumā būtu attīrīta
no sniega, savi pienākumi atbildīgi ir jāveic arī citām juridiskām un
fiziskām personām, tīrot savam

īpašumam piegulošās teritorijas.
Taču praksē, it sevišķi sniegotās
ziemās, šāds risinājums nedod
rezultātu, jo diemžēl liela daļa
privātīpašnieku dažādu iemeslu
dēļ, tostarp objektīvu, savlaicīgi
neveic šo pienākumu. Rezultātā
tiek apdraudēta jelgavnieku drošība. Arī šoziem atsevišķos ietvju

posmos, kur gājēju plūsma ir aktīvāka, pašvaldība bija spiesta šo
pienākumu pildīt privātīpašnieku
vietā, lai neradītu bīstamus apstākļus,» uzsver Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.
Rezultātu nesniedz arī saistošajos noteikumos paredzētā
atbildība – brīdinājums vai naudas
sods. Tāpēc, kā skaidro I.Škutāne,
pašvaldība paredz veikt grozījumus saistošajos noteikumos,
nosakot, ka jau nākamajā ziemā
arī privātīpašumiem piegulošo
ietvju uzturēšanu nodrošinās
pašvaldība.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» aprēķini liecina, ka
tas no pašvaldības budžeta prasīs
papildu ap 270 000 eiro.

Mainīsies vilcienu un pilsētas autobusu kustības saraksts
Kristīne Langenfelde

AS «Pasažieru vilciens» 16. martā negaidīti paziņoja, ka saistībā
ar «RailBaltica» būvniecību Rīgas centrālajā stacijā slēgs četrus
ceļus un no 28. marta mainīs pilnīgi visu vilcienu kustības sarakstu,
tostarp maršrutā Rīga–Jelgava–Rīga. «Lai arī pēc šīm izmaiņām
jelgavnieki ērti varētu nokļūt līdz vilcienam ar pilsētas autobusu, ir
pilnībā jāmaina vismaz 16 pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu
kursēšanas grafiks. Darbs ir ļoti apjomīgs un komplicēts, tāpēc
paveikt to nedēļas laikā ir praktiski neiespējami. Tiklīdz saņēmām
informāciju, nekavējoties sākām pārplānot pilsētas autobusu
sarakstu. Šobrīd paredzam, ka jaunais pilsētas autobusu kustības
saraksts varētu stāties spēkā aprīļa vidū,» skaidro SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP) valdes loceklis Gints Burks.
Jāuzsver, ka izmaiņas elektrovilcienu kustības sarakstā skar
pilnīgi visus vilcienu reisus uz Rīgu
un atpakaļ. Tiek mainīti izpildes
laiki no galapunkta un citām pieturām maršrutā. Atsevišķi vilcieni
izbrauks būtiski agrāk nekā līdz
šim, citos gadījumos – vēlāk, bet izmaiņas skar pilnīgi visus 26 vilcienu
reisus. «Oficiāls paziņojums par tik
vērienīgām pārmaiņām vilcienu
satiksmē saņemts tikai 16. martā,
praktiski dodot mums tikai pusotru
nedēļu, lai tām sagatavotos. Jāapzinās, ka maršrutu pārplānošana

ir laikietilpīgs process, jo pilsētas
sabiedriskais transports ir salāgots
ne tikai ar vilcienu kustību, bet arī
ar starppilsētu autobusu tīklu un
ņemot vērā jelgavnieku braukšanas
paradumus. Tāpēc ļoti operatīvi
sākām pārskatīt 16 no pilsētas 20
sabiedriskā transporta maršrutiem,
lai tos salāgotu ar gaidāmajām izmaiņām vilcienu kustībā, tādējādi
arī turpmāk jelgavniekiem nodrošinot iespēju nokļūt līdz vilcienam
ar pilsētas sabiedrisko transportu,»
skaidro G.Burks.
AS «Pasažieru vilciens» savā

mājaslapā pagājušajā nedēļā vēl
nebija ievietojusi informāciju par
gaidāmajām izmaiņām un plānotajiem vilcienu izbraukšanas laikiem.
JAP saņemtā informācija liecina, ka,
piemēram, pirmais vilciens uz Rīgu
šobrīd izbrauc pulksten 5.16, bet
plānots, ka no 28. marta tas izbrauks
jau 5.04, līdz ar to iedzīvotāji, kas ar
kādu no pilsētas autobusiem nokļuva dzelzceļa stacijā uz pirmo vilcienu, var uz to nepaspēt. Savukārt pēc
darba laika var gadīties, ka vilciens
Jelgavā ieradīsies 18 minūtes vēlāk
nekā līdz šim, tādējādi pasažieris
atbilstoši esošajam autobusu kursēšanas grafikam jau būs nokavējis
pilsētas autobusu. JAP atvainojas
pasažieriem par radušos situāciju,
ko izraisījis «Pasažieru vilciena»
novēloti paziņotais lēmums. «Mēs
darām visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk ieviestu izmaiņas pilsētas
autobusu kursēšanas grafikā,» tā
G.Burks.
Par konkrētām izmaiņām pilsētas
sabiedriskā transporta maršrutos
plašāka informācija būs pieejama gan
pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv, gan
uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv.
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Jelgavā mērķtiecīga pilsētas ielu
apgaismojuma modernizācija sākās 2013. gadā. Dažādos projektos
piesaistot ES fondu līdzekļus un
ieguldot pašvaldības finansējumu,
septiņu gadu laikā rekonstruēta
jau vairāk nekā puse pilsētas ielu
apgaismojuma tīkla. Vecās lampas
nomainītas ar LED gaismekļiem,
tie aprīkoti ar kontrolieriem un
apgaismojuma attālinātās vadības
sistēmas blokiem. Pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītājs Māris Mielavs uzsver,
ka, ieviešot viedās tehnoloģijas
ielu apgaismošanā, pašvaldība
ietaupa līdzekļus par elektroap-
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gādi un vienlaikus samazina kaitīgo
CO2 izmešu nonākšanu atmosfērā.
«Savukārt ietaupītie līdzekļi katru
gadu tiek ieguldīti esošā apgaismojuma uzlabošanā un apgaismojuma
izbūvē ielās, kur tā joprojām nav.
Tie ir divi būtiskākie uzdevumi, ko
turpinām īstenot gadu no gada, – rekonstruēt apgaismojumu ielās, kur
tas vēl nav veikts, un paplašināt ielu
apgaismojuma tīklu pilsētā. Jāatzīst, ka it sevišķi privātmāju apbūve
pilsētā attīstās ļoti strauji un mums
joprojām ir salīdzinoši daudz ielu,
kurās jāizbūvē apgaismojums,» tā
M.Mielavs.
Šogad pašvaldības budžetā ir pare-

dzēti vairāk nekā 100 000 eiro, lai
pārbūvētu apgaismojumu Vītolu
ceļa posmā no Būriņu ceļa līdz Miezītes ceļam un Miezītes ceļa posmā,
Augstkalnes, E.Dārziņa un Ausmas
ielas posmos, autostāvlaukumā pie
dzelzceļa stacijas «Cukurfabrika»,
Uzvaras parkā. Tāpat katru gadu
apgaismojums tiek uzlabots pie
gājēju pārejām – šogad tas paredzēts Aviācijas un Paula Lejiņa
ielas krustojumā un Pērnavas ielā
pie veikala «Pērnava». Līdztekus
tam pašvaldība šogad izstrādās ielu
apgaismojuma izbūves projektus,
piemēram, 6. līnijai, Malkas ceļam
un Staļģenes ielai.

JELGAVAS PILSĒTAS IELU
APGAISMOJUMA TĪKLS
Kopējais līniju
garums
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Kabeļu līniju Piekarkabeļu Gaisvada
garums
līniju garums līniju garums
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LED gaismekļi prožektori LED prožektori

3301

gaismeklis ar augstspiediena
nātrija gāzizlādes spuldzēm

Aprīkojot ielu apgaismojumu ar viedajām
tehnoloģijām, pilsēta gadā ietaupīs līdz 80 000 eiro
Kristīne Langenfelde

Projekta
gaitā no
2020. gada
oktobra līdz
2021. gada
februārim
28 vietās
pilsētā 1374
vecie ielas
gaismekļi
nomainīti
pret jaunās
paaudzes
LED spuldzēm, tostarp Raiņa
ielā.

Jelgavā noslēdzies 2019. gadā uzsāktais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētais projekts «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā». Tā gaitā rekonstruēts Stacijas
parka apgaismojums, izveidots ielu apgaismojuma modelēšanas poligons pie
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, uzstādot arī informatīvo stendu, un 1374
vecās ielu spuldzes nomainītas pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem, kas
aprīkoti ar gaismekļu kontrolieriem un apgaismojuma attālinātās vadības
sistēmas blokiem. Prognozēts, ka realizētais projekts pilsētai ļaus ietaupīt
līdz 80 000 eiro gadā.
Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība»
informē, ka projekta mērķis ir Jelgavā
ieviest viedās pilsētvides tehnoloģijas, lai
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Plānots, ka elektroenerģijas patēriņš
pilsētā samazināsies par 600,36 megavatstundām gadā, CO2 ietaupījums prognozēts 65,44 tonnas gadā. Papildus tam tiks
uzlabota pilsētas vides un infrastruktūras
kvalitāte, tostarp regulējamā apgaismojuma sistēma pilsētu padarīs ērtāku un
pievilcīgāku tās iedzīvotājiem un viesiem.
Projekta kopējās izmaksas ir 915 307 eiro
(ar PVN), no kā 70 procentus sedz Emisijas
kvotu izsolīšanas instruments, 30 procentus –
Jelgavas pilsētas pašvaldība. Savukārt projekta
neattiecināmās izmaksas ir 336 734,73 eiro (ar
PVN), kas tiek segtas no pašvaldības līdzekļiem.
Pirmā projekta aktivitāte bija Stacijas
parka apgaismojuma rekonstrukcija,
un tā realizēta no 2019. gada jūlija līdz
novembrim. Parkā ir uzstādītas 37 parka tipa apgaismojuma laternas un jauni
LED gaismekļi. Laternas ir aprīkotas ar
kontrolieriem, kas nodrošina automātisku
gaismekļu darbību, proti, uztverot cilvēku
no 15 metru attāluma, gaismas intensitāte
tiek palielināta. Savukārt integrētās dimmēšanas sistēma ilgtermiņā ļaus samazināt
elektrības patēriņu līdz 50 procentiem.
Salīdzinot ar 2019. gadu, elektroenerģijas
patēriņš Stacijas parkā 2020. gadā jau ir
samazinājies par 5,393 megavatstundām,
ļaujot ietaupīt 386 eiro.
Nākamais realizētais darbs ir ielu apgaismojuma modelēšanas poligona izveide
pie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Meiju
ceļā 9. Tas uzsākts 2020. gada oktobrī un
pabeigts novembrī, izbūvējot 138 metrus
garu kabeli un uzstādot divus apgaismojuma balstus mācību vajadzībām, lai
vidusskolas audzēkņiem sniegtu iespēju
izprast apgaismojuma sistēmas darbību
reālā vidē un praktiski darbojoties – veicot
apgaismojuma līmeņa un citus mērījumus.
Turklāt gaismekļi aprīkoti ar kontrolieriem
un apgaismojuma vadības blokiem.
Savukārt projekta vērienīgākā aktivitāte
ir «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
Jelgavā», un tā ilga no 2020. gada oktobra
līdz 2021. gada februārim. Tās laikā 28 vie-

tās pilsētā 1374 vecie ielas gaismekļi nomainīti pret jaunās paaudzes LED spuldzēm:
Lielajā ielā posmā no Jāņa Čakstes
bulvāra līdz Māras ielai;
Dobeles šosejā posmā no Māras ielas
līdz pilsētas robežai;
Rīgas ielā posmā no Pērnavas ielas
līdz pilsētas robežai;
Rīgas ielā posmā no Loka maģistrāles
līdz pilsētas robežai (gājēju celiņš);
Lietuvas šosejā posmā no Pasta ielas
līdz Miera ielai;
Raiņa ielā;
Jāņa Čakstes bulvārī posmā no Lielās
ielas līdz Raiņa ielai;
Katoļu ielā posmā no Raiņa ielas līdz
Sudrabu Edžus ielai;
Aviācijas ielā posmā no Kristapa
Helmaņa ielas līdz Loka maģistrālei, no
Loka maģistrāles līdz Aviācijas ielai 34 un
no Garozas ielas līdz Cukura ielai;
Vecajā ceļā posmā no Kalnciema ceļa
līdz Institūta ielai;
Institūta ielā;
Akmeņu ielā posmā no Imantas ielas
līdz Kronvalda ielai;
Kronvalda ielā posmā no Imantas
ielas līdz Pumpura ielai;
Traktoristu ielā;
Lidotāju ielā;
Ganību ielā posmā no Satiksmes ielas
līdz 1. līnijai;
Rubeņu ceļā posmā no Garozas ielas
līdz Rubeņu ceļam 10;
Ziediņu ceļā;
Birzes ielā posmā no Līču ielas līdz
Upes ielai;
Līču ielā posmā no Birzes ielas līdz
Upes ielai un Apšu ielas posmā no Nr.1 līdz 21;
Upes ielā posmā no Līču ielas līdz
Birzes ielai;
Emburgas ielā posmā no Birzes ielas
līdz Upes ielai;
Pilssalas ielā;
Pasta salā;
Krasta ielā;
Rīgas ielā posmā no Cukura ielas līdz
Kalnciema ceļam un Lielajā ielā no Cukura
ielas līdz Jāņa Čakstes bulvārim;
Pilssalas ielas stāvlaukumā;
Jāņa Čakstes bulvārī posmā no Lielās
ielas līdz Ausekļa ielai.
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Veiliņš

Rekonstruējot Stacijas parka apgaismojumu, uzstādītas
37 parka tipa apgaismojuma laternas ar LED gaismekļiem.
Tās aprīkotas ar kontrolieriem, kas, uztverot cilvēku no
15 metru attāluma, palielina gaismas intensitāti. Savukārt
integrētās dimmēšanas sistēma ļaus samazināt elektrības
patēriņu līdz 50 procentiem.

«Visi uzstādītie gaismekļi ir aprīkoti ar
kontrolieriem un apgaismojuma attālinātās
vadības blokiem, kas ļauj kontrolēt ielu
apgaismojuma gaismekļus un nodrošināt
apgaismojuma līmeņa regulēšanu atbilstoši
transportlīdzekļu un gājēju aktuālajai plūsmai – uztverot cilvēku no 15 metru attāluma
un automašīnu no 30 metru attāluma, tiek
palielināta gaismas intensitāte. Jāpiebilst, ka
viedā sistēma spēj uztvert ne tikai cilvēku un
automašīnu klātesamību, bet arī to ātrumu
un virzienu,» skaidro projekta vadītāja Inga
Bernāne.
Sistēma atvieglo apgaismojuma uzraudzību
pilsētā, ļauj ietaupīt elektroenerģiju un samazināt CO2 izmešus, kā arī nodrošina gaismas

vienmērīgumu un ielu apgaismojuma apsaimniekotājam ļauj ātrāk novērst bojājumus.
Tāpat projekta gaitā Dobeles šosejā (pie
Atmodas ielas krustojuma) uzstādīta transportlīdzekļu detektēšanas kamera, un transportlīdzekļu skaitīšanas dati jau tiek izmantoti
ielu apgaismojuma darbības organizācijā.
I.Bernāne uzsver, ka pēc projekta realizācijas plānotais elektroenerģijas izmaksu samazinājums ir ap 60 000–65 000 eiro gadā, rēķinot
pēc 2020. gada elektrības cenām. Savukārt plānotais ekspluatācijas izmaksu samazinājums,
ņemot vērā to, ka nebūs jāmaina spuldzes un
gaismekļi ilgākā laika periodā, ir ap 15 000 eiro
gadā. Līdz ar to kopumā realizētais projekts
ļaus ieekonomēt līdz 80 000 eiro gadā.
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Vairākās vietās pilsētā –
izmaiņas satiksmes organizācijā
Satiksmes kustības drošības komisija vairākās pilsētas
ielās noteikusi satiksmes organizācijas izmaiņas.
Dambja ielā 4 un Puķu ielā 2,
kur SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» atkritumu savākšanas automašīnas regulāri
nevar piekļūt konteineriem, jo
piebraucamā ceļa pagriezienā ir
novietotas automašīnas, tagad
noteikts apstāšanās un stāvēšanas ierobežojums konkrētā
laikā.
Lai uzlabotu posma caurbraucamību un pārredzamību un ielu
periodisko uzkopšanu, Satiksmes
ielas vienā pusē no Ganību līdz
Vasaras ielai, kā arī Atmodas ielas
vienā pusē posmā no Vēja ceļa līdz
Meiju ceļam uzstādītas ceļa zīmes
«Apstāties aizliegts».
Pie Jelgavas pilsētas slimnīcas izbrauktuves uz Brīvības bulvāri ir uzstādītas ceļa zīmes «Apstāties aizliegts» ar papildzīmi
«Darbības zona», aizliedzot tajā novietot transportlīdzekļus. Bet
stāvvietas invalīdiem ir pārceltas par astoņiem metriem uz Garozas
ielas pusi. Izmaiņas veiktas, lai uzlabotu krustojuma pārredzamību, izbraucot no slimnīcas teritorijas.
Brīvības bulvāra posmā no
Garozas ielas līdz Lāčplēša ielai
uzstādītas ceļa zīmes «Maksimālā ātruma ierobežojums –
30km/h», lai samazinātu braukšanas ātrumu slimnīcas un arī
topošā bērnudārza tuvumā.

Paula Lejiņa ielā nepāra numuru pusē no Aviācijas ielas līdz
Paula Lejiņa ielai 13 uzstādītas
ceļa zīmes «Apstāties aizliegts».
Izmaiņas apstiprinātas, jo ielas
malā novietotās automašīnas
traucē veikt uzņēmējdarbību
Paula Lejiņa ielas pāra numuru
pusē.

Atjauno namu Vecpilsētas ielā 2
Ritma Gaidamoviča

Ar teritorijas attīrīšanu no
apauguma un krūmiem un
būvlaukuma ierīkošanu sākās ēkas Vecpilsētas ielā 2
restaurācija un pārbūve, kā
arī saistītās infrastruktūras
– ēkas Jāņa Asara ielā 1 – pārbūve. Šajā vietā tiks izveidots
jauns tūrisma objekts – Dzīvesziņas un arodu sēta. Nupat
sākta pamatu izbūve celtnei,
kas savienos abas ēkas, bet
drīzumā plānota Vecpilsētas
ielas 2 iekšējās apdares atsegšana pa slāņiem, lai izzinātu,
kādas vēstures liecības glabā
valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis. Būvdarbu laikā
gar objektiem ir ierobežota
gājēju kustība.
Jelgavas pilsētas pašvaldība 19.
februārī noslēdza būvdarbu līgumu
ar SIA «Warss+», kas uzvarēja iepirkumu konkursā un restaurēs valsts
nozīmes arhitektūras pieminekli par
kopējo summu 1 442 491,06 eiro ar
PVN. Saskaņā ar līgumu būvdarbiem
jābūt pabeigtiem 13 mēnešu laikā.
Uzņēmējs ir iežogojis būvlaukuma
teritoriju un to attīrījis, noņemot apaugumu un nozāģējot traucējošos un
vecos krūmus un kokus. «Teritorijā ir
diezgan daudz koku. Rūpīgi izvērtējot
katra stāvokli un atrašanās vietu – vai
netraucē būvdarbiem –, lielākā daļa
jeb 14 koki un krūmi saglabāti un
tiks integrēti teritorijas jaunajā labiekārtojumā. Saglabājam lielo ozolu,
tūju, ošlapu kļavu, bumbieres, ābeles,
ķiršus, kā arī ogulājus. Nozāģēti ir
nekopti augļkoki ar trupes pazīmēm
un plūškoks, kas traucēja teritorijā
iebraukt transportam. Plūškoku
plānots iestādīt citā vietā,» stāsta

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
projektu vadītāja Baiba Rēdere. Viņa
norāda, ka pašvaldības speciālisti kopā
ar būvdarbu veicējiem ir apsekojuši
Vecpilsētas ielu 2 un Jāņa Asara ielu
1, lai novērtētu telpu faktisko stāvokli
un vienotos par veicamajiem darbiem.
«Drīzumā objektā tiks uzsākta jaunas
ēkas daļas izbūve, kas savienos Jāņa
Asara ielu 1 un Vecpilsētas ielu 2.
Tā atradīsies uz vecajiem pamatiem
zudušās noliktavas vietā, un šobrīd,
rokot šos pamatus, notiek arheoloģiskā izpēte,» stāsta projektu vadītāja,
piebilstot, ka drīzumā arī plānots
sākt Vecpilsētas ielas 2 telpu izpēti.
«Pa slāņiem tiks atsegtas ēkas sienas
– tapetes, krāsojums –, lai redzētu, kādas vērtīgas liecības glabā šis nams,»
stāsta B.Rēdere.
Nami Vecpilsētas ielā 2 un Jāņa
Asara ielā 1 tiks pārbūvēti Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projekta
«Kultūras mantojuma saglabāšana
un attīstība Jelgavas pilsētā» gaitā.
Līgums paredz realizēt divus būvprojektus – «Ēkas Vecpilsētas ielā 2
pārbūve un restaurācija» un «Ēkas
pārbūve Jāņa Asara ielā 1». Tie tiks

realizēti kopā, jo Jāņa Asara iela 1 ir
paredzēta kā saistītā infrastruktūra
kultūras piemineklim Vecpilsētas
ielā 2. Tur tiks veidota vienota un
publiski pieejama teritorija Jelgavas
vēsturiskā kvartāla apmeklētājiem.
Šajā vietā tiks izveidots jauns tūrisma
objekts – Dzīvesziņas un arodu sēta,
kur atradīsies keramikas un aušanas
darbnīcas un Saimes istaba. Tajā interesenti varēs apgūt dažādu amatu
prasmes un notiks ar latviešu tautas
tradīcijām saistīti pasākumi.
Būvuzraudzību objektā nodrošina
SIA «Būves birojs» par līguma summu
13 164,80 eiro ar PVN, bet autoruzraudzību – SIA «Livland Group» par
5929 eiro ar PVN.
Jāpiebilst, ka ēka Vecpilsētas ielā 2
ir nozīmīgs Latvijas vēsturisko pilsētu
apbūves arhitektūras paraugs, kas
saglabājis 18.–19. gadsimta mijas veidolu un plānojuma telpisko struktūru.
Ēka ir būtiska Jelgavas vēsturiskās
apbūves sastāvdaļa un atrodas valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa
«Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs»
teritorijā. Koka ēka Jāņa Asara ielā 1
ir tipiska 19. gadsimta beigu pilsētas
dzīvojamā mazēka.

Pārcelti NĪN maksāšanas termiņi
Ritma Gaidamoviča

Koplietošanas ceļā no Jāņa ielas uz Pasta ielu 51 gar garāžām
(Sudrabu Edžus ielā 9C) uzstādīta ceļa zīme «Apstāties aizliegts»,
jo novietotās automašīnas apgrūtināja preču piegādi Pasta ielā 51.
No pulksten 8 līdz 19 stāvvietā Pulkveža Brieža ielā pie
Svētās Annas baznīcas turpmāk darba dienās līdz divām
stundām ierobežots automašīnu
stāvēšanas laiks.

Izmaiņas veiktas stāvvietā pie
pirmsskolas izglītības iestādes
«Kāpēcīši» un «Kamolītis» – tur
automašīnu uz divām stundām
var novietot darba dienās no
pulksten 5 līdz 19, pārējā laikā –
bez ierobežojuma.

Februāra Jelgavas domes
sēdē deputāti pieņēma lēmumu, kas maina nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
samaksas termiņus 2021.
gadā par Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā
esošajiem nekustamajiem
īpašumiem. Ar domes lēmumu noteikts, ka NĪN maksāšanas termiņi Jelgavā šogad
ir 16. augusts, 1. oktobris un
30. novembris.
Saskaņā ar likumu 2021. gada
NĪN nomaksas termiņi valstī ir 31.
marts, 17. maijs, 16. augusts un 15.
novembris. Taču, tā kā ekonomiskā
situācija Covid-19 dēļ pasliktinās,
pašvaldība paredz, ka iedzīvotājiem

Stāvlaukumā pie Lielās ielas 30 turpmāk automašīnas uz divām
stundām var novietot darba dienās no pulksten 8 līdz 19, pārējā
laikā – bez ierobežojuma.
Lai uzlabotu pārredzamību,
izbraucot no Zemgales rajona
tiesas un Zemessardzes teritorijas, pie Dambja ielas 10
uzstādītas ceļa zīmes «Apstāties aizliegts», paredzot, ka 25
metru garumā Dambja ielas
malā automašīnas nedrīkst
novietot.
Pie Atmodas ielas 74 demontētas ceļa zīmes, kas uz laiku ierobežoja automašīnu stāvēšanu 32 metru garā posmā. Turpmāk šajā
posmā var stāvēt bez ierobežojumiem.

var būt problēmas ar NĪN apmaksu
likumā noteiktajā termiņā. Lai šajā
laikā iedzīvotājiem nepalielinātu
maksājumu slogu, februāra domes
sēdē nolemts mainīt NĪN nomaksas
termiņus Jelgavā. Turklāt pirmais un
otrais termiņš ir apvienots, līdz ar to
pirmais NĪN maksājums šogad jāveic
līdz 16. augustam.
NĪN par ēkām un zemi var samaksāt uzreiz vai pa daļām līdz
noteiktajiem termiņiem. Līdz 15.
februārim iedzīvotājiem elektroniski
vai pa pastu ir izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi. Ja tas nav saņemts, par to jāinformē pašvaldība.
Jautājumus par NĪN var precizēt
Finanšu nodaļā, zvanot pa tālruni
63005589, 63005491, 63005596.
NĪN maksājumu var veikt bankā,
internetbankā vai arī veikalu tīkla
«Maxima» kasēs, taču tad par katru

maksājumu tiek ieturēta komisijas
maksa. Iedzīvotājiem gan jāņem vērā,
ka apmeklētāju plūsmas mazināšanai
«Maxima» veikalu tirdzniecības kasēs
rēķinu nomaksa pašlaik iespējama
tikai noteiktās stundās: katru dienu
no pulksten 8 līdz 10 un no pulksten
20 līdz 22. Šobrīd nav zināms, cik ilgi
būs šāda kārtība.
Jāpiebilst, ka arī pērn ārkārtējās
situācijas dēļ ar Jelgavas domes lēmumu tika pārcelti divi NĪN nomaksas
termiņi – no 15. maija uz 1. jūliju un
no 15. augusta uz 1. oktobri. Samaksas termiņa pārcelšanas atbalstu
izmantoja 6556 fiziskas personas jeb
26 procenti no kopējā fizisko personu
maksātāju skaita (kopējā NĪN summa – 584 265 eiro) un 441 juridiska
persona jeb 66,2 procenti no kopējā
juridisko personu maksātāju skaita
(kopējā NĪN summa – 680 617 eiro).

«Fortum» pārdod siltumapgādes biznesu Baltijā
Kristīne Langenfelde

rījums ir pakļauts darījumu slēgšanas
nosacījumiem un to paredzēts pabeigt
Eiropas enerģētikas uzņē2021. gada otrajā ceturksnī: «Tas ir
mums «Fortum» parakstījis
turpinājums «Fortum» stratēģijas
līgumu ar Šveicē bāzēto paīstenošanai, kurā «Fortum» nepārsaules vadošo privāto tirgu
traukti pārskata savus uzņēmumus,
ieguldījumu pārvaldnielai optimizētu biznesa portfeli. 2019.
ku «Partners Group Ltd.»
gada jūnijā «Fortum» nāca klajā ar
par siltumapgādes biznesa
paziņojumu par stratēģiskās izvērtēpārdošanu Baltijas valstīs.
šanas uzsākšanu saviem centralizētās
Kopējā darījuma summa
siltumapgādes uzņēmumiem Igaubez finanšu aktīviem un
nijā, savukārt 2020. gada februārī
saistībām ir 800 miljoni eiro.
paziņoja, ka sāk centralizētās siltum
apgādes uzņēmumu stratēģisko izvēr«Fortum» korporācijas viceprezi- tēšanu visās Baltijas valstīs.»
dente Ingela Ulfves informē, ka daBaltijas valstīs «Fortum» nodrošina

centralizēto siltumapgādi piecās
pilsētās – Jelgavā, Daugavpilī, Tartu,
Pērnavā un Klaipēdā. Uzņēmumos
šobrīd strādā 275 darbinieki, kuri
turpinās darba attiecības pie jaunā
īpašnieka.
«Fortum» biznesa vadītājs Latvijā
un SIA «Fortum Latvia» valdes
priekšsēdētājs Andris Vanags uzsver:
«Uzņēmuma īpašnieku maiņa neietekmēs ne mūsu ikdienas darbu, ne
arī pakalpojuma pieejamību mūsu
klientiem. Turpināsim ražot un
piegādāt siltumenerģiju mūsu klientiem Jelgavā, kā arī ražot elektroenerģiju un pārdot to brīvajā tirgū.»
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Piespiedu klusuma periodā īsteno jaunas ieceres
Lai mazinātu Covid-19 izplatību, kultūras un sporta nozarē noteikti
būtiski ierobežojumi. Pasākumi nenotiek, izstādes un muzeji apmeklētājiem slēgti, sporta bāzu telpās ļauts sportot tikai profesionāļiem.
Bibliotēkas ir vienīgās, kas atsākušas uzņemt apmeklētājus, tiesa, tikai
lai saņemtu un nodotu grāmatas. Tikmēr pārējās iestādes gaida brīdi,
kad varēs pilnvērtīgi atsākt darbu. Taču arī šobrīd tās strādā – darbinieki piespiedu klusuma periodu izmanto, lai ar apmeklētājiem tiktos
attālināti, piedāvātu aktivitātes tiešsaistē, uzlabotu infrastruktūru,
veiktu inventarizāciju un īstenotu projektus, kuriem steidzīgajā ikdienā laika nepietika. «Jelgavas Vēstnesis» ieskatās, kas notiek kultūras
un sporta iestādēs, kamēr apmeklētājiem tās ir slēgtas.
Laiks, kad apmeklētāju muzejā nav, tiek
izmantots ekspozīciju precizēšanai, pārkārtošanai, papildināšanai, projektu
rakstīšanai. Tā
ekspozīcijai par
kariem un karavīriem uzšūti
jauni Pirmā pasaules kara vācu, krievu un Latvijas armijas 3. Jelgavas
kājnieku pulka karavīru formastērpi. «Iepriekš apskatāmie bija aizlienēti
no Rīgas kinostudijas,» piebilst Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere.
Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra darbinieki veido jaunas
ekspozīcijas Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī un
topošajā Zemgales
Restaurācijas centrā
Vecpilsētas ielā 14.
Ekspozīcija Vecpilsētas ielā 14 iecerēta kā
šīs mājas stāsts par piedzīvoto. «Par koka apbūvi pilsētā, par to, kā pilsēta
izskatījās pirms kara, par laiku, kad šim namam garām plūda Jēkaba
kanāls, par to, kā šī ēka no grausta tapusi par pērli,» stāsta centra vadītāja
Anda Iljina. Ekspozīciju plānots atklāt šogad. Bet vēlā rudenī uz laiku tiks
slēgtas torņa pastāvīgās ekspozīcijas 3., 4. un 5. stāvā. «Ekspozīcijām
jau ir 10 gadu – nepieciešamas pārmaiņas,» saka viņa. Ekspozīcija par
pilsētu tiek papildināta, 4. stāvā būs pilnīgi jauna vēstures ekspozīcija ar
modes akcentu, bet uz 5. stāvu tiks pārcelta ekspozīcija par zvanu torni,
akcentējot to, ka šeit atradusies baznīca.
«Ja dienā ir trīs četras
ekskursijas, citiem darbiem
laika atliek maz, bet šobrīd
varam pievērsties zinātniski
pētnieciskajam darbam. Piemēram, muzeja speciāliste
Elīna Skutele veido Jelgavas
Ādolfa Alunāna teātra hroniku, apkopojot izrādes, izrāžu
programmiņas, informāciju
par aktieriem. Pats esmu pievērsies pirmskara Jelgavas
teātra vēsturei, pētot Jelgavas operešu iestudējumus un veidotājus. Tāpat
abi esam pārrakstījuši vairākas Ādolfa Alunāna lugas, kas ir vecajā drukā.
Šo rakstību mūsdienās prot retais, tāpēc mēs kā Alunāna mantojuma
glabātāji lugas pārrakstām,» stāsta Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja
vadītājs Miks Vilnis. Līdz šim pārrakstītas astoņas lugas, piemēram,
«Pašu audzināts», «Pārticībā un nabadzībā».
Miezītes bibliotēkā norit apjomīgs
darbs ar krājumu – uz grāmatām
tiek atjaunotas uzlīmes, kurās iekļauta autorzīme. «Pēc tās zinām,
kurā plauktā grāmatai jāatrodas.
Ar laiku uzlīmes nolietojas un vajag
atjaunot. Līdz šim tās pārlīmētas
apmēram 300 grāmatām, bet pavisam bibliotēkas krājumā ir vairāk
nekā 13 000 iespieddarbu. Mēs
zinām – ja grāmata nav īstajā vietā,
tad tās nav vispār!» saka bibliotēkas vadītāja Liene Vespere.

Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi iespēju robežās notiek tiešsaistē. Katru darbdienas vakaru mēģinājumu «Zoom» platformā aizvada dažādu grupu bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» dejotāji,
taču, atgriežoties ierastajā ritmā, viņus gaida pārsteigums – «Vēja zirdziņš», deju kolektīvs «Diždancis» un
bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa» par savām mājām sauks deju centru «Cukurfabrika» Cukura ielā 22. No
kultūras nama pārvesti kolektīvu tērpi un rekvizīti. «Mums priekšā vēl liels darbs, lai māju apdzīvotu, bet
tas būs iespējams tikai tad, kad atgriezīsimies ierastajā ritmā,» saka «Vēja zirdziņa» vadītāja Alda Skrastiņa.
«Nav zaudējumu bez ieguvumiem,» atzīst Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas direktore Zelma Ozoliņa. Šis periods ļāvis pievērsties darbiem, kam iepriekš
laika īsti neatlika. Piecas interešu izglītības treneres
izstrādājušas apjomīgus metodiskos materiālus peldētapmācībā, kas būs palīgs darbā arī kolēģiem citviet.
«Šobrīd iesiets 33 lapaspušu biezais materiāls par
peldēšanu uz muguras un uz krūtīm kraulā, ietverot
teoriju, praktiskus piemērus, vizualizācijas. Iesiešanu
gaida materiāls par peldēšanu brasā,» stāsta Z.Ozoliņa,
atzīstot, ka līdzšinējie darbā izmantotie materiāli bija
krietni novecojuši.
Lasīšanas pēcpusdienas un jauno grāmatu
dienas bibliotēkās klātienē nevar notikt,
taču Pārlielupes bibliotēkas darbinieki lasītājus ar grāmatām iepazīstina attālināti.
Viens no projektiem – bibliotēkas vadītāja
Aiga Volkova veido video, stāstot par kādu
no izlasītajām grāmatām un bērniem lasot
priekšā. Video tiek publicēti bibliotēkas
feisbuka lapā, kur tie gūst arvien lielāku
atsaucību. Sākot ar februāri, lasījums no
kādas bērnu grāmatas tiek publicēts katru
nedēļu.

«Muzejā tiks izbūvēts lifts, un uz laiku, kamēr notiks
būvniecība, Ģederta Eliasa ekspozīcija izvietota vienā
zālē, to pārkārtojot,» stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere. Muzejs arī ieguvis papildu telpas
blakus ēkā, un tur jāizveido moderna krātuve Ģ.Eliasa
gleznām un ar viņu saistītiem artefaktiem. Kultūrkapitāla fondā nesen iesniegts projekts, cerot, ka tiks saSagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš ņemts finansējums īpaša krājuma aprīkojuma iegādei.

Sporta hallē Mātera ielā 44a uzstādīti četri
jauni basketbola grozi un vairogi un divi moderni rezultātu tablo. «Līdzšinējie kalpoja no
2005. gada, taču tehnoloģijas ir attīstījušās,»
saka Jelgavas Sporta servisa centra saimniecības vadītājs Edgars Ludzītis. Centrālā halles
laukuma malā uzstādītais tablo ne tikai rāda
komandu nosaukumus, rezultātu un spēļu
laiku, bet var attēlot arī spēlētāju numuru un
piezīmju skaitu, bet uz otra laukuma tablo tiek
atspoguļots rezultāts un laiks. Līdzšinējie tablo
nodoti lietošanai LLU Sporta centram.

Pārmaiņas piedzīvo sporta nams Raiņa ielā 6.
Sporta klubs «Apolons» no ēkas 1. stāva pārcēlies
uz izremontētām telpām 2. stāvā, agrāko cīņas
zāli. «Aptuveni 100 kvadrātmetru plašās telpas
1. stāvā nodevām muzejam krājuma paplašināšanai, bet «Apolonam» iekārtojām jaunas. Tās gaida
atgriežamies sportistus,» saka Jelgavas Sporta servisa centra saimniecības vadītājs Edgars Ludzītis.

ZIŅAS | 7

marts | 2021

Dome lems par ēkas nojaukšanu

Sveic 2020. gada labākos
JAP autobusa vadītājus

Pēc SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» pasūtījuma veikta ekspertīze
nepabeigtajai būvei, kas savulaik
celta kā dzemdību nams pie slimnīcas. Tās rezultāti apliecina, ka
nepabeigtais būvniecības objekts
neatbilst tādām prasībām kā mehāniskā stiprība un stabilitāte un tas
atrodas pirmsavārijas stāvoklī. Tāpēc 25. martā Jelgavas domes sēdē
deputāti lems par ēkas nojaukšanu.
Objekta ekspertīzi veica SIA
«Cilds», atzinumā norādot, ka «nepabeigtā dzemdību nama karkass
kopā ar telpiskās noturības elementiem ir neapmierinošā tehniskā
stāvoklī un neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būvei izvirzāmajām būtiskajām prasībām».
Pamatojoties uz šo atzinumu, SIA
«Jelgavas pilsētas slimnīca» 10.
martā ārkārtas dalībnieku sapulcē
pieņēma lēmumu par nepabeigtā
dzemdību nama nojaukšanu. Taču,
lai lēmums stātos spēkā, tas vēl
jāapstiprina Jelgavas domei.

Jau astoto reizi SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP), izvērtējot
darba rādītājus gada garumā,
pateicās labākajiem autobusa
vadītājiem. Par labāko pilsētas
pārvadājumos aizvadītajā gadā
atzīts Vladimirs Teļičenko, kurš
JAP strādā piecus gadus un starp
gada labākajiem šoferiem iekļuvis
otro reizi. «Man ļoti patīk mans darbs, un tas ir ļoti atbildīgs, jo uzņemos
atbildību par katru pasažieri,» atzīst V.Teļičenko. Par otro labāko pilsētas
pārvadājumos atzīta Nataļja Rahova, kura pirms gada ierindojās 3. vietā.
Savukārt 3. vietu pilsētas pārvadājumos 2020. gadā ieņem Andrejs Sviķis,
kurš godalgots jau piekto reizi.

Foto: Ivars Veiliņš

Par pērn labāko autobusa vadītāju reģionālajos starppilsētu pārvadājumos
atzīts Ēriks Podaviļņiks, kuram šis ir trešais darba gads JAP. «Eju tēva
pēdās. Viņš autobusu parkā nostrādāja līdz pat aiziešanai pensijā,» saka
Ē.Podaviļņiks. 2. vietu starppilsētu pārvadājumos ieņem Ainars Baumanis,
bet 3. vietu – Mihails Derevjančenko.
Šoferi saņēma Jelgavas pilsētas domes Pateicības rakstu, īpašu nozīmīti un
uzņēmuma naudas balvu.
«Aizvadītais gads arī pasažieru pārvadājumu nozarē bija ļoti sarežģīts. Liels
izaicinājums bija pielāgoties apstākļiem un spēt ievērot visus noteiktos
drošības pasākumus, lai rūpētos gan par darbinieku, gan pasažieru
drošību. Taču autobusa vadītāji, neskatoties uz visām grūtībām, savu
darbu pildījuši ļoti atbildīgi,» atzīst JAP vadītājs Gints Burks.

Sākusies deputātu kandidātu sarakstu
iesniegšana pašvaldību vēlēšanām
Kristīne Langenfelde

5. jūnijā Latvijā būs pašvaldību vēlēšanas, un šobrīd
notiek aktīva gatavošanās
tām – jau sākusies deputātu
kandidātu sarakstu iesniegšana, izsludināta arī Jelgavas
pilsētas vēlēšanu iecirkņu
komisiju locekļu kandidātu
pieteikšanās. Pēc šīm vēlēšanām līdz ar administratīvi
teritoriālo reformu Latvijā
būs 42 pašvaldības līdzšinējo
119 vietā. Jāatgādina, ka Jelgava reformas gaitā netiek
apvienota ar blakus novadiem, tā saglabā līdzšinējo
administratīvo teritoriju un
turpmāk būs valstspilsēta.
Jelgavā tāpat kā līdz šim būs
jāievēlē 15 domes deputāti.
Deputātu kandidātu sarakstu
iesniegšana sākās 17. martā, un
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics informē,
ka līdz 22. martam deputātu kandi-

dātu sarakstu bija iesniegusi viena
partija.
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana turpināsies līdz 6. aprīlim.
Lietojumprogrammā sagatavotie saraksti un klāt pievienotie dokumenti
jāiesniedz Jelgavas Vēlēšanu komisijai
elektroniski un papīra formātā, pirms
tam piesakoties pa e-pastu kristinabb@inbox.lv vai tālruni 28806478.
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas
darba laiks (Skolotāju iela 8, 206.
telpa):
• 25. martā no pulksten 10 līdz 14;
• 26. martā no pulksten 12 līdz 16;
• 30. martā no pulksten 14 līdz 18;
• 31. martā no pulksten 12 līdz 16;
• 6. aprīlī no pulksten 14 līdz 18.
Tāpat izsludināta pieteikšanās
darbam vēlēšanu iecirkņos Jelgavā.
Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu
kandidātu pieteikumus var iesniegt
līdz 20. aprīlim:
– Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijā Skolotāju ielā 8, atstājot pieteikumu
speciālā pie ārdurvīm izvietotā Vēlēšanu komisijas pastkastītē;
– Jelgavas pilsētas pašvaldības

Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, 1. stāvā. Pieņemšanas laiks:
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 9 līdz 17,
piektdienās no pulksten 9 līdz 14;
– attālināti, iesūtot pa e-pastu
vk@jelgava.lv.
Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju, kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība
un latviešu valodas zināšanas; kurš
vēlēšanās nav pieteikts par deputāta
kandidātu un nav pilnvarotā persona
kandidātu saraksta iesniegšanai; kurš
nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;
kurš nav citas vēlēšanu komisijas
loceklis vai citas iecirkņa komisijas
loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt
iecirkņa komisijas pienākumus.
Pieteikums vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidātam jāsagatavo
uz speciālas veidlapas, kas pieejama
tīmekļvietnē www.cvk.lv.
J.Dēvics informē, ka kopumā darbam 15 Jelgavas vēlēšanu iecirkņos
būs nepieciešami ap 170 darbinieku.

Spīdolas Valsts ģimnāzija piedāvās bakalaurāta programmu
Kristīne Langenfelde

Jaunajā mācību gadā Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija skolēniem plāno piedāvāt
nacionālajā programmā
integrētu Starptautiskā
bakalaurāta (International Baccalaureate jeb IB)
programmu «Middle Years
Programme» (MYP) pamatskolā no 7. līdz 10. klasei.
2021./2022. mācību gadā
ģimnāzijā IB programmu
sāks apgūt vienas 7. klases
skolēni. Par šīs programmas
ieviešanu 25. martā lems
Jelgavas domes deputāti.
IB MYP ir starptautiski atzīta
pamatskolas izglītība, kas sagatavo
jauniešus «Diploma Programme» apguvei – tā ir pasaulē un Latvijā atzīta
vidējās izglītības programma. No 7.
klases, astoņus priekšmetus apgūs-

tot angļu valodā, tiek nostiprinātas
angļu valodas prasmes, apgūta IB
filozofija, domāšanas veids, izpratne
par globāliem procesiem. Mācību
laikā katru gadu tiek realizēts sociālais vai individuālais projekts un
vismaz viena starpdisciplinārā tēma.
IB izglītības metodika orientēta uz
pētniecisko, izziņas un domāšanas
spēju attīstību, skolēnus pieradinot
domāt globāli, meklēt un modelēt
dažādus inovatīvus problēmu risinājumus. Mācību procesā skolēni tiek
vērtēti pēc visā pasaulē vienotiem
kritērijiem, un IB skolotājiem ir
starptautiski izglītības sertifikāti,
programmas īstenošanas kvalitāte
tiek regulāri vērtēta un starptautiski
akreditēta.
IB diplomu iegūst pēc divu gadu
mācību kursa «Diploma Programme» apgūšanas vidusskolas pēdējās
klasēs (11.–12. klasē) un veiksmīgas
IB eksāmenu nokārtošanas. Šāda
vidējās izglītības diploma ieguvējs

var kvalificēties tālākajām studijām
labākajās pasaules augstskolās
atbilstoši saņemtajiem punktiem.
Spīdolas Valsts ģimnāzija vidusskolas posmā «Diploma Programme»
apgūšanu plāno piedāvāt no 2025.
gada.
IB organizācija ir nevalstiska
organizācija ar konsultatīvo statusu
UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir
reģistrēta kā izglītojoša brīvprātīga
organizācija Šveicē, un tās vadību
veido starptautiska padome. Izglītības programmas attīstībā tiek
regulāri ieguldīti ievērojami resursi.
IB mērķis ir attīstīt zinātkārus,
zinošus un gādīgus jauniešus, kuri
palīdz veidot labāku un mierpilnāku
pasauli, izprotot un cienot kultūru
daudzveidību. Lai to sasniegtu,
šī organizācija strādā ar skolām,
valdībām un starptautiskām organizācijām, lai veidotu izaicinājuma
pilnas starptautiskās programmas ar
stingru novērtējumu sistēmu.

Sociāli mazaizsargātas personas
apgādā ar mīksto inventāru
Jelgavas pilsētas un Apvienoto Arābu
Emirātu (AAE) vēstniecības Latvijā
sadraudzības rezultātā pašvaldība janvāra
beigās no AAE Sarkanā pusmēness biedrības
saņēma ziedojumu 20 000 eiro apmērā
mīkstā inventāra iegādei Jelgavas sociāli
mazaizsargātajām personām, kā arī šo
iedzīvotāju mājokļa uzlabošanai. Noslēdzoties
pirmajam no diviem plānotajiem iepirkumiem,
no 24. marta Jelgavā ar gultasveļu, matračiem
un citu inventāru tiek apgādātas trūcīgas
ģimenes un citas sociāli mazaizsargātas
personas.
«Ziedojumu izlietojam pa daļām – pirmajā iepirkumā mīksto inventāru par
kopējo summu 6389,50 eiro mums piegādāja SIA «Slinteks» – 170 segu
pārvalkus un palagus, 340 spilvendrānas, 175 segas, 195 spilvenus un 10
virsmatračus. Atbalsta saņemšanai esam apzinājuši sociāli mazaizsargātās
personas mūsu pilsētā un šobrīd apgādājam 36 ģimenes ar bērniem, kā
arī 20 bērnus ārpusģimenes aprūpē, 50 personas pensijas vecumā un 24
trūcīgas personas,» informē Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas
vietniece Jeļena Laškova. Drīzumā tiks izsludināts otrais iepirkums mīkstā
inventāra iegādei, kā arī 3000 eiro no saņemtā ziedojuma tiks izlietoti
vienas trūcīgas ģimenes mājokļa labiekārtošanai.
Ziedojums saņemts Sarkanā pusmēness labdarības organizācijas un AAE
vēstniecības kopīgā projektā. Atbalsts sniegts tieši Jelgavai, pateicoties
AAE vēstnieces Latvijā Hanānas Halfānas Ubaidas Alī Almadhanī
personīgai iesaistei un izrādītajām simpātijām mūsu pilsētai. Vēstniece
Jelgavu apmeklējusi divās vizītēs – 2018. gada janvārī un 2020. gada
septembrī.

Pilsētā noņemtas 43 krauķu ligzdas
Lai samazinātu krauķu ligzdošanu
pilsētā augošajos kokos, arī
šogad noņemtas krauķu ligzdas
un izzāģēti zaru žuburi vietās,
par kurām saņemtas iedzīvotāju
sūdzības, informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība».
Krauķu ligzdošanas ierobežošana
saskaņā ar normatīvajiem aktiem
ir iespējama, tikai saņemot atļauju no Dabas aizsardzības pārvaldes, un
«Pilsētsaimniecība» bija iesniegusi septiņus iesniegumus. Pārvalde deva
atļauju noņemt krauķu ligzdas visās prasītajās vietās pilsētā. Tādējādi līdz
martam nojauktas 43 krauķu ligzdas, kas atradās tuvu vai tieši virs pilsētas
infrastruktūras, piemēram, ietvēm, celiņiem, soliņiem. Četras krauķu
ligzdas noņemtas no kokiem pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja un tikpat – Katoļu ielā 7D, Stacijas parkā un Alunāna parkā
noņemtas 18 ligzdas, starp namu Uzvaras ielā 4 un Jāņa Čakstes bulvārī 11
– piecas ligzdas, četras ligzdas likvidētas starp namiem Pērnavas ielā 8 un
Pērnavas ielā 14, viena – Mātera ielā 17, septiņas – Asteru ielā 8.
«Pilsētsaimniecībā» uzsver, ka tikai ligzdu noņemšana vai zaru izzāģēšana
nav efektīva – šī problēma pilsētā jāskata kompleksi, likvidējot arī viegli
pieejamās putnu barošanās vietas, tostarp atvērtos atkritumu konteinerus
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos.
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Ielas, kurās paplašināti kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli projektā
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta»
Iela
Kanalizācijas posms
Ūdensvada posms
A.Brigaderes iela
Dambja iela–Bebru ceļš
Akmeņu iela
Kronvalda iela–Imantas iela
–
Apšu iela
Apšu iela 1–Birzes iela, Apšu iela 35–Cepļu iela Apšu iela 16–Birzes iela, Apšu iela Nr.27–Nr.35
Aroniju iela
Rīgas iela–Zāļu iela
Atmodas iela
Dambja iela–Miezītes ceļš 72
Dambja iela–Atmodas iela 18
Ausmas iela 6–Augstkalnes iela,
Ausmas iela
Ausmas iela Nr.6–Nr.18
E.Dārziņa iela–Ausmas iela 15
Helmaņa iela–Aviācijas iela 7, iebrauktuAviācijas iela
–
ve uz Aviācijas ielu 29
Avotu iela
Kalnciema ceļš–Stadiona iela
Baldones iela
Visas ielas garumā
Baložu iela
Baložu iela 10–Tērvetes iela
Bebru ceļš
Atmodas iela–A.Brigaderes iela
Bērzu ceļš Nr.37–Nr.23 ar pieslēgumu
Bērzu ceļš
–
Pērnavas ielā, Robežu iela–Avotu iela
Bišu iela
Visas ielas garumā
Cepļu iela
Emburgas iela–Līču iela
–
Ceriņu iela
Ceriņu iela Nr.24–Nr.30
Cīruļu iela
Visas ielas garumā
Dainas iela
Visas ielas garumā
Dalbes iela
Visas ielas garumā
Dobeles šoseja Dobeles šoseja 84–Atmodas iela
–
Draudzības iela Dambja iela–Aspazijas iela
–
Dūņu iela
Dūņu iela 27–Bebru ceļš
–
Dzelzceļnieku iela
Rūpniecības iela–Veidenbauma iela
Dzirnavu iela
Dzirnavu iela Nr.1–Nr.9
Lietuvas šoseja 9–Dzirnavu iela 9
Egas iela
Sakņudārza iela–Egas iela 8
–
E.Dārziņa iela 19–Augstkalnes iela, Ausmas
E.Dārziņa iela
–
iela–E.Dārziņa iela 26
Emburgas iela
Cepļu iela–Upes iela
Birzes iela–Upes iela
Garozas iela Nr.111–Nr.68
Garozas iela Nr.111–Nr.66
Garozas iela
Garozas iela 18–Brīvības bulvāris
Rīgas iela–Brīvības bulvāris
Gārņu iela
Visas ielas garumā
Grīvas iela
Visas ielas garumā
–
Gundegas iela
Visas ielas garumā
Iecavas iela
Izstādes iela–Lāčplēša iela
Jaunais ceļš
Rubeņu ceļš–Jaunais ceļš 11
K.Praula iela
Skuju iela–Vēsmas iela
Vecais ceļš 2–Brīvības bulvāris
Vecais ceļš–Brīvības bulvāris
Kalnciema ceļš Lielupes iela–Robežu iela, Kalnciema ceļš
–
118D–Loka maģistrāle, Avotu iela–Vecais ceļš
Kameņu iela
Dārzkopja iela–Kameņu iela 5
–
Kārklu iela Nr.17–Nr.33, Nr.31–Nr.53, Kārklu iela Nr.17–Nr.33, Nr.31–Nr.53,
Kārklu iela
Nr.21, Nr.9
Nr.21
Kļavu ceļš
Kļavu ceļš 114a–Kalnciema ceļš
–
Kronvalda iela
Imantas iela–Pumpura iela
–
Kungu iela
Kungu iela Nr.1–Nr.8
–
Kūliņu ceļš
–
Dobeles šoseja/Pūra ceļš
Sila iela–Ķeguma iela 56,
Ķeguma iela 56–Liepājas iela,
Ķeguma iela
Mednieku iela–Ķeguma iela 6
Ruļļu iela–Loka iela
Ķiršu ceļš
Ķiršu ceļš 2–Pūra ceļš
Laipu iela
–
Dūņu iela–Sniega iela
Lakstīgalu iela
Lakstīgalu iela 11–Putnu iela
Lauksaimnieku iela Lauksaimnieku iela 6–Avotu iela
–
Savienības iela–Platones iela,
Lāču iela
–
Lāču iela Nr.46–Nr.50
Liepājas iela 6–Ķeguma iela,
Liepājas iela
Platones iela–Viskaļu iela
Liepājas iela 20–Viskaļu iela
Lietuvas šoseja Platones iela–Viskaļu iela
–
Līgas iela
Visas ielas garumā
Loka iela
Visas ielas garumā
Loka iela Nr.2–Nr.7, Nr.18–Nr.36
Madaru iela Nr.25–Nr.21,
Madaru iela
Madaru iela Nr.25–Nr.14
Madaru iela 1–E.Dārziņa iela
Maija iela
Visas ielas garumā
–
Malkas ceļš
Malkas ceļš 8–Dobeles šoseja
Ķeguma iela–Bišu iela, Mednieku ielas iebraukMednieku iela
Mednieku iela Nr.38–Nr.52
tuve uz Mednieku ielu 38
Meiju ceļš
Audēju iela–Meiju ceļš 6a
–
Mežmalas iela
Skuju iela–Vēsmas iela
Nākotnes iela
Nākotnes iela 15–Augstkalnes iela
–
Niedru iela
Visas ielas garumā
Olaines iela
Visas ielas garumā
–
Pārslu iela
Nākotnes iela–Pārslu iela 2
Platones iela 75–Sila iela, Platones ielas Platones ielas iebrauktuve uz: Platones
Platones iela
iebrauktuve uz: Platones ielu Nr.95, Nr.83, Nr.59 ielu Nr.95, Nr.83, Nr.59
Plostu iela
No Baložu ielas līdz Tērvetes ielai un līdz Plostu ielai 18
Pogu lauku ceļš
Visas ielas garumā
Priežu iela
Aviācijas iela–Brīvības bulvāris
Brīvības bulvāris–Zvaigžņu iela
Helmaņa iela–Kronvalda iela, Helmaņa
Pumpura iela
–
iela–Brīvības bulvāris
Pureņu iela
Pureņu iela Nr.2–Nr.8
Putnu iela
Ar pieslēgumu Kārklu ielai, atzars uz Putnu ielu 1a un atzars uz Putnu ielu 7
Pūra ceļš
Dobeles šoseja–Pūra ceļš 25
–
Riņķa iela
Riņķa iela Nr.23–Nr.37
Vīgriežu iela–Riņķa iela 20
Rīgas iela 18–Kalnciema ceļš
Rīgas iela
–
Institūta iela–Pumpura iela
Robežu iela
Robežu iela Nr.36–Nr.28
–
Rubeņu ceļš
Rubeņu ceļš 10–Jaunais ceļš
Rudens iela
Visas ielas garumā
–
Ruļļu iela
Platones iela–Viskaļu iela
Sakņudārza iela Sakņudārza iela 1a–Egas iela
–
Salnas iela
Ruļļu iela–Sargu iela
Platones iela–Salnas iela 23D
Sargu iela
Platones iela–Vidus iela, Sargu iela Nr.19–Nr.22 Platones iela–Ķeguma iela
Saules iela
Visas ielas garumā
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Vēl 1400 mājas var pieslēgt
kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem
Kristīne Langenfelde

SIA «Jelgavas ūdens» projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Jelgavā, V kārta» pilsētā
pabeigusi plānoto kanalizācijas un ūdensapgādes
tīklu paplašināšanu, un no
2016. gada līdz 2020. gada
beigām izbūvēti vai rekonstruēti tīkli 83,49 kilometru
garumā 100 ielu posmos.
Projekta 5. kārtā pilsētas kanalizācijas un ūdensapgādes
tīkliem ir iespēja pieslēgt vēl
1402 īpašumus. Šobrīd šo
iespēju izmantojuši vairāk
nekā trešdaļa no īpašumu
saimniekiem. Februārī «Jelgavas ūdens» izsludināja arī
pašvaldības atbalsta programmu pieslēgumu izbūvei,
un tas nozīmē, ka arī šogad iedzīvotāji var saņemt
pašvaldības līdzmaksājumu
sava īpašuma pieslēgšanai
centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Pieteikums
jāiesniedz līdz 1. jūnijam.
«Ir noslēdzies vēl viens apjomīgs
darbs, lai turpinātu paplašināt pilsētas kanalizācijas un ūdensapgādes
tīklus, dodot iespēju pieslēgt savu
īpašumu centralizētajam pakalpojumam tiem māju īpašniekiem, kuriem
līdz šim šādas iespējas nebija. Ar ES
Kohēzijas fonda atbalstu, pašvaldības
līdzfinansējumu un uzņēmuma ieguldījumu projekta 5. kārtas realizācijā
esam investējuši vairāk nekā 20 miljonus eiro. Tādējādi pilsētā katra jaunā
pieslēguma izveidē ir ieguldīti līdz 10
000 eiro – vienkārši sakot, izbūvējot
infrastruktūru līdz katram īpašumam, katrā no tiem esam investējuši
līdz 10 000 eiro. Tagad privātmāju
saimniekiem atliek šo investīciju
izmantot, pieslēdzot savu īpašumu
kopējiem tīkliem,» uzsver «Jelgavas
ūdens» Projektu īstenošanas grupas
vadītāja Ieva Strode, turpinot: «Tas
ne tikai paaugstina īpašuma vērtību,
bet arī ilgtermiņā ļauj ieekonomēt
līdzekļus, ko ģimenes tērē par decentralizētās kanalizācijas – krājtvertņu
vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu – vai
savas ūdensapgādes sistēmas – spices,
dziļurbuma – ierīkošanu un uzturēšanu. Tāpat būtiski, ka centralizētā
sistēma garantē nemainīgi augstu pakalpojuma kvalitāti – dzeramā ūdens
kvalitāte atbilst valstī noteiktajām
normām, bet kanalizācijas pakalpojums nerada apdraudējumu videi,
kā tas nereti ir, ja tiek izmantotas
nepareizi uzturētas decentralizētās
kanalizācijas sistēmas.»
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība ar ES atbalstu pilsētā aizsākās 2000. gadā, kad tika uzsākta
šī projekta 1. kārtas realizācija, kam
līdz pat 2020. gadam sekoja vēl četras kārtas. Katrā darbu posmā tika
izbūvēti jauni un rekonstruēti esošie
Iela
Savienības iela
Siena ceļš
Sila iela
Skuju iela
Smilgu iela
Smilšu iela
Sniega iela
Stadiona iela
Stiebru iela
Strautu ceļš
Strazdu iela
Sūnu iela

Līdz 1. jūnijam var pieteikties pašvaldības
līdzfinansējumam kanalizācijas pieslēguma izbūvei
Arī šogad jelgavniekiem ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas
pieslēguma izbūvei ielās, kurās ir izbūvēti centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli, – pieejamais
pašvaldības finansējums šogad ir 43 000 eiro. Iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai var līdz 1. jūnijam (ieskaitot).
Daudzdzīvokļu mājām ir pieejams atbalsts līdz 75 procentiem no pieslēguma būvdarbu
kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 3750 eiro, savukārt atbalsta apmērs vienģimenes
mājai atkarīgs no tā, vai kanalizācija tiek izbūvēta saskaņā ar apliecinājuma karti vai atvieglotu
procedūru – ar pievada novietojuma plānu.
Ja privātmājai pieslēgumu būvē būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma karti, pašvaldības
līdzfinansējums veidos līdz 50 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet
nepārsniedzot 1000 eiro par pieslēguma izbūvi. Savukārt, ja darbus veiks pats īpašnieks vai
būvkomersants saskaņā ar pievada novietojuma plānu, no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu 15 eiro apmērā par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi, bet nepārsniedzot
500 eiro par viena pieslēguma izbūvi.
Pieteikuma veidlapa pieejama mājaslapā www.ju.lv, tālrunis informācijai – 63007119.
Iesniedzot pieteikumu, jābūt izstrādātam pievadu novietojuma plānam vai apliecinājuma
kartei, kā arī nedrīkst būt uzsākta kanalizācijas pievada izbūve.
Līdz ar ārkārtējo situāciju valstī SIA «Jelgavas ūdens» klientus klātienē neapkalpo. Pieteikumu
var iesniegt, atstājot pastkastītē pie uzņēmuma vārtiem (Ūdensvada iela 4, Jelgava); nosūtot
dokumentu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, pa e-pastu jelgavas.udens@ju.lv; nosūtot
to pa pastu uz adresi Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.

kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli:
1. kārtā 64 kilometru garumā, 2. kārtā 60 kilometru garumā, 3. kārtā 14
kilometru garumā, 4. kārtā septiņu
kilometru garumā, bet 5. kārtā 83
kilometru garumā.
I.Strode uzsver, ka jaunu tīklu
izbūve un esošo rekonstrukcija ir
tikai daļa no projekta: «Paralēli tam
jau ar 1. kārtu soli pa solim pilsētā
esam rekonstruējuši un uzlabojuši
ūdenssaimniecības sistēmu. 1. kārtā
rekonstruētas arī pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai attīrītie
notekūdeņi, kas nonāk Driksā, atbilstu likumdošanas normām. 2. kārtā
tika rekonstruēti ūdens ieguves
urbumi, dzeramā ūdens rezervuāri
un izbūvēta dzeramā ūdens ieguves
sagatavošanas stacija, kas nu jau
gandrīz septiņus gadus garantē, ka
pilsētā ūdens kvalitāte atbilst visām
valstī noteiktajām dzeramā ūdens
prasībām. Tāpat projekta piecās
kārtās tika izbūvētas 17 jaunas un
rekonstruētas deviņas esošās notekūdeņu sūkņu stacijas. Šobrīd vēl tiek
pārbūvēta atlikusī Zvejnieku ielas
sūkņu stacija.»
Realizējot visas piecas projekta
kārtas, pilsētā kopš 2000. gada ir izbūvēti un rekonstruēti vairāk nekā 200
kilometri kanalizācijas un ūdensvada
tīklu, un tā ir gandrīz puse no visas
pilsētas ūdenssaimniecības sistēmas.
«Diemžēl šajā projektā ES finansējumu nebija iespējams vērienīgāk piesaistīt jau esošo tīklu rekonstrukcijai,
kas ir aktuāli ne tikai Jelgavai, bet
visām Latvijas pašvaldībām. Nozare
jau vairākkārt uz to ir norādījusi gan
ministrijai, gan valdībai, mudinot rast

Kanalizācijas posms
Ūdensvada posms
Savienības iela 9–Lāču iela
–
Visas ielas garumā
Platones iela–Vidus iela
Platones iela–Ķeguma iela
No Romas ielas līdz MežmaRomas iela–Turaidas iela
las ielai un līdz Turaidas ielai
Visas ielas garumā
Smilšu iela Nr.32–Nr.60
–
Stiebru iela–Līgas iela,
Visas ielas garumā
Sniega iela–Bebru ceļš,
Sniega iela 12–Niedru iela
Avotu iela–Robežu iela
Sniega iela–Dūņu iela
Strautu ceļš 6–Kalnciema ceļš
–
Strazdu iela 24–Kronvalda iela Rīgas iela–Zāļu iela
Visas ielas garumā
–

Iela
Tērvetes iela
Turaidas iela
Upes iela
Valgundes iela
Vangaļu ceļš
Vilces iela
Vizbuļu iela
Zīles ceļš
Zvaigžņu iela
Žagaru ceļš

iespēju piesaistīt finansējumu arī esošo tīklu rekonstrukcijai. Tiklīdz šāda
iespēja būs, SIA «Jelgavas ūdens» ir
gatava to izmantot. Šobrīd – līdz ar
5. kārtas noslēgumu un jauna ES
fondu plānošanas perioda sākumu
– gan ir skaidrs, ka vismaz tuvākajā
laikā ES finansējums jaunu tīklu
izbūvei nebūs pieejams. Tāpēc vēl jo
būtiskāk, ka «Jelgavas ūdens» šajos
gados ir spējis piesaistīt vērienīgus ES
Kohēzijas fonda līdzekļus, lai pilsētas
blīvāk apdzīvotajos rajonos šobrīd
nodrošinātu to, ka 99,9 procentus
īpašumu var pieslēgt centralizētajai
kanalizācijas sistēmai un 99,5 procentus – ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmai,» tā I.Strode, uzsverot:
«Tāpat ļoti novērtējam iedzīvotāju
aktivitāti, pieslēdzot īpašumus centralizētajiem tīkliem. Kopš projekta
1. kārtas abonentu skaits audzis par
trešo daļu, un «Jelgavas ūdens» aicina
arī pārējos iedzīvotājus, kam paralēli
īpašumam izbūvēti centralizētie tīkli,
izmantot šo iespēju un pieslēgt savu
īpašumu ūdenssaimniecības tīkliem,
kā arī saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēguma
izbūvei.»
Tuvākie plāni uzņēmumam ir
turpināt pilnveidot notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu dūņu apstrādes
procesu, kam varētu būt pieejams ES
fondu atbalsts. «Plānojam iegādāties
dūņu centrifūgas, kas nodrošinās
kvalitatīvāku dūņu atūdeņošanas
procesu, samazinot izdevumus par
dūņu utilizāciju,» skaidro I.Strode.
Tāpat līdz 2023. gadam uzņēmums
plāno piesaistīt investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanai.

Kanalizācijas posms
Ūdensvada posms
Tērvetes iela Nr.57–Nr.59
–
Tērvetes iela 92–Ciedru iela, Tērvetes iela 104–Putnu
Tērvetes iela 104–Putnu iela iela
Mežmalas iela–K.Praula iela Mežmalas iela–Skuju iela
Upes iela 30a–Neretas iela Emburgas iela–Upes iela 32
Visas ielas garumā
Dobeles šoseja–Vangaļu ceļš 17,
Vangaļu ceļa iebrauktuve līdz Nr.6E
Visas ielas garumā
Visas ielas garumā
Sila iela–Mednieku iela
Zīles ceļš 7–Dobeles šoseja
Lāčplēša iela–Zvaigžņu
Priežu iela–Lāčplēša iela
iela 12
Zīles ceļš–Miezītes ceļš,
iebrauktuve līdz Vangaļu ceļam 3G
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Sods par decentralizētās kanalizācijas
sistēmas nereģistrēšanu – līdz 1500 eiro
Līga Klismeta

Jau vairāk nekā gadu iedzīvotājiem ir pienākums reģistrēt
savā īpašumā esošo kanalizācijas sistēmu, ja tā nav pievienota pilsētas centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem. Līdz šim
to ir izdarījuši 600 jelgavnieku. Noteikumu ignorēšana
var izmaksāt dārgi – fiziskajām personām sods ir līdz 500
eiro, bet juridiskajām – līdz
1500 eiro.
2017. gadā Ministru kabinets pieņēma noteikumus par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu mūsu valstī,
pašvaldībām uzliekot par pienākumu
izveidot savas teritorijas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, kā
arī reģistrēt asenizācijas pakalpojuma
sniedzējus, kuri šo pakalpojumu vēlas
nodrošināt pašvaldības teritorijā.
Saistošie noteikumi «Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā» stājās spēkā
2019. gada oktobrī. Tie paredz, ka
ikvienam šādas privātās kanalizācijas
sistēmas īpašniekam vai valdītājam
tā ir jāreģistrē – neatkarīgi no tā,
vai sistēma ierīkota vēl pagājušajā
gadsimtā vai izbūvēta nesen, ievērojot
nepieciešamos tehniskos parametrus.
Atbilstoši noteikumiem jelgavniekiem
jāreģistrē jebkura privāta kanalizācijas sistēma – krājtvertne, septiķis,
bioloģiskā kanalizācijas sistēma, arī
tualete, kas novietota mazdārziņā vai
uz neapbūvēta zemesgabala.
Savukārt pašvaldība veido savas
teritorijas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, savienojot
Būvvaldes būvju un ēku reģistru
pilsētā ar kanalizācijas sistēmu reģistru. Reģistrs tiek papildināts, ņemot
vērā iedzīvotāju iesniegtos datus un
atbildīgo dienestu pārbaudēs konstatēto, uzsver Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības programmā Jurijs Strods.

sistēma tiek reģistrēta automātiski,
taču Būvinspekcijas vadītāja Natālija
Ļubina atgādina, ka būves pieņemšana ekspluatācijā – vai tā būtu
jaunuzcelta ēka, vai ēkas pārbūve
– automātiski nenozīmē, ka decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek
reģistrēta datubāzē. «Aktā par būves
pieņemšanu tiek fiksēta tikai informācija par to, kāda veida kanalizācijas
sistēma ir būvei. Ja tā ir decentralizētā
sistēma, ēkas īpašniekam pašam tā
jāreģistrē atbilstoši noteikumiem,»
uzsver N.Ļubina.
Pašvaldības reģistrā nav jāreģistrē
tikai viena veida decentralizētās kanalizācijas sistēmas, proti, rūpnieciski
izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā jauda
ir lielāka par pieciem kubikmetriem
diennaktī. Savukārt ir jāreģistrē krājtvertnes, septiķi, bioloģiskās kanalizācijas sistēmas un arī āra tualetes, kas
novietotas, piemēram, mazdārziņā vai
uz neapbūvēta zemesgabala.

Atskaite jāiesniedz
katru gadu līdz
1. aprīlim

Ja nekustamajā īpašumā tiek
ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas
attīrītos notekūdeņus novada vidē
un kuru kopējā jauda ir mazāka par
pieciem kubikmetriem diennaktī, līdz
katra gada 1. aprīlim decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam pašvaldībā ir
jāiesniedz dokumenta apliecinājuma
kopija par pakalpojuma saņemšanu
no komersanta par to, ka sistēmai ir
veikta nepieciešamā apkope.
Tāpat īpašniekam jānodrošina,
lai sistēma darbotos atbilstoši vides
prasībām. Ja to nav iespējams izdarīt, veicot esošās sistēmas apkopi
vai remontu, īpašnieka pienākums
ir pieslēgt īpašumu pilsētas centrālajiem kanalizācijas tīkliem, ja tas
tehniski ir iespējams, vai izbūvēt
normatīvajiem aktiem atbilstošu
decentralizēto kanalizācijas sistēmu.
Uzsākot lietot jaunu decentralizēto
kanalizācijas sistēmu, īpašniekam
Ja kādu iemeslu dēļ īpašumā esošā viena mēneša laikā pēc sistēmas
decentralizētā kanalizācijas sistēma lietošanas uzsākšanas tā ir jāreģistrē,
vēl nav reģistrēta, pašvaldības mā- atgādina J.Strods.
jaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pakalpojumi», ir pieejama pieteikuma
veidlapa «Pieteikums decentralizētās
kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai».
Persona aizpildītu pieteikuma
Ir pagājis vairāk nekā gads, kopš
veidlapu var elektroniski parakstīt ar stājās spēkā prasība reģistrēt decendrošu elektronisko parakstu un nosū- tralizētās kanalizācijas sistēmas, –
tīt pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv apzinīgākie to ir izdarījuši, bet pilsētā
vai arī papīra formātā atstāt Jelgavas joprojām ir daudz šādu sistēmu īpašpilsētas domes foajē novietotajā iesnie- nieku, kuri šo prasību nav izpildījuši.
gumu kastē. Pēc ārkārtējās situācijas Pašvaldība, iedzīvotājiem dodot laiku
beigām to varēs iesniegt klātienē savest kārtībā savas decentralizētās
Jelgavas pilsētas pašvaldības Klien- kanalizācijas sistēmas un tās reģistrēt,
tu apkalpošanas centrā. Jautājumu līdz šim nav organizējusi sistemātisgadījumā var sazināties pa tālruni kas pārbaudes, taču šogad tādas tiek
63005522 vai 63005537.
uzsāktas. Pārbaužu mērķis ir novērst
Pieteikumā ir jānorāda, kāda veida nepareizu decentralizēto kanalizācijas
decentralizētā kanalizācijas sistēma sistēmu ekspluatāciju un to nodarīto
atrodas īpašumā, kā arī citi dati, pie- kaitējumu videi, kā arī pārliecināties
mēram, ūdens patēriņš, krājtvertnes par dokumentu un apsaimniekošanas
tilpums, uzkrāto notekūdeņu un nosē- prasību ievērošanu.
dumu izvešanas biežums. Pirmreizēja
Jelgavas pašvaldība ir noslēgusi
decentralizētās kanalizācijas sistēmas deleģēšanas līgumu ar SIA «Jelgavas
reģistrācija ir bez maksas.
ūdens» par decentralizēto kanalizāciEkspluatācijā pieņemtu ēku īpaš- jas sistēmu apsaimniekošanas prasību
nieki nereti uzskata, ka kanalizācijas ievērošanas kontroli un uzraudzību.

Reģistrēt var attālināti
un klātienē

Kas un ko kontrolē

1. līnija
Aveņu iela

Niedru iela
Apsekojot pilsētas teritoriju, pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» speciālisti joprojām
konstatē decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu noplūdināšanu grāvjos.
Uzņēmuma speciālisti veiks reģistrācijas pieteikumos ietvertās informācijas atbilstības kontroli un uzraudzību,
pārbaudīs ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanu, decentralizēto
kanalizācijas sistēmu uzkrāto un/
vai vidē novadāmo notekūdeņu un/
vai nosēdumu analīžu veikšanas
uzraudzību. Šajā procesā būtiska ir
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka vai valdītāja sadarbība ar
speciālistiem – nodrošināta iespēja
piekļūt un pārbaudīt decentralizēto
kanalizācijas sistēmu, pārliecināties par pakalpojumu saņemšanas
faktu apliecinošu dokumentu esību.
J.Strods uzsver, ka, veicot decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto
un/vai vidē novadāmo notekūdeņu
un/vai nosēdumu analīzes akreditētā
laboratorijā, ar analīžu veikšanu
saistītos izdevumus, ja notekūdeņu
analīzēs netiek konstatētas vielas,
kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī, sedz pašvaldība; ja tādas tiek
konstatētas, izdevumi jāapmaksā
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašniekam.
Savukārt kontroli par saistošo noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic
Pašvaldības policija. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Jelgavas pilsētas domes Administratīvā komisija.

Asenizācijas
pakalpojumu drīkst
sniegt licencēti
komersanti

licencēts pakalpojuma sniedzējs.
«Licence ir beztermiņa, taču sekojam līdzi tam, lai komersantam būtu
spēkā esošs līgums ar notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu vai specializēto
notekūdeņu pieņemšanas vietas
īpašnieku,» uzsver Pašvaldības īpašumu pārvaldes Ekonomikas sektora
vadītāja Lija Golubeva.
Aktuālais reģistrēto asenizācijas
pakalpojumu sniedzēju saraksts pie
ejams mājaslapā www.jelgava.lv, kā arī
Klientu apkalpošanas centrā.

Noteikts izvešanas
biežums
Diemžēl vēl joprojām atsevišķi
iedzīvotāji izmanto dažādus vides
piesārņojumu izraisošus notekūdeņu
uzkrāšanas un attīrīšanas risinājumus, kā arī ierīko nelegālus pieslēgumus lietus kanalizācijas sistēmai.
«Ne visi īpašnieki godprātīgi apsaimnieko savu kanalizācijas sistēmu,
tādēļ mēdz gadīties, ka tvertne pārplūst un kanalizācijas saturs nonāk
vidē, tāpat kāds pamanās tās saturu
nevis nodot asenizācijas pakalpojuma
sniedzējam, bet nelikumīgi novadīt
grāvī. Tieši tāpēc katras sistēmas
īpašniekam pēc noteiktas formulas,
ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un
ūdens patēriņu, tiek aprēķināts, cik
bieži kanalizācijas saturs ir jāizved,
un tas jāapstiprina ar darījumu
apliecinošu kvīti. Tā jāsaglabā divus
gadus un nepieciešamības gadījumā
jāuzrāda pašvaldības pārstāvjiem.
Minimālais notekūdeņu izvešanas
biežums noteikts reizi gadā,» saka
J.Strods.

Top mobilā lietotne
«Jelgavas pilsētas
decentralizētā
kanalizācijas sistēma»

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem asenizācijas pakalpojumu
drīkst sniegt tikai licencēti komersanti, kas izņēmuši licenci pakalpojuma
sniegšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un šobrīd atļauja
Lai padarītu ērtāku un vienkāršāizsniegta sešiem komersantiem.
Īpašniekiem, rodoties nepieciešamībai ku decentralizēto kanalizācijas sisiztukšot decentralizētās kanalizācijas tēmu reģistrāciju, uzskaiti un konsistēmas tvertni, obligāti jāizvēlas troli, ļautu nepārtraukti aktualizēt

decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistru, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC)
izstrādā mobilo lietotni «Jelgavas
pilsētas decentralizētā kanalizācijas sistēma». Tā ļaus aktualizēt
reģistru, papildinot ar datiem par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
tehnisko apkopi, notekūdeņu un
nosēdumu izvešanas biežumu, asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem
un citu informāciju, kas saistīta ar
šīm darbībām.
«Lietotni varēs izmantot gan
decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki, gan asenizācijas
pakalpojuma sniedzēji. Īpašnieki
sistēmā reģistrējoties uzturēs savu
profilu, kur ievadīs informāciju
par sistēmas tehniskajiem parametriem, apkopi, izvešanu. Savs
profils būs arī katram asenizācijas
pakalpojuma sniedzējam. Visa
ievadītā informācija būs pieejama
kontrolējošajām institūcijām, un
tas vienkāršos nepieciešamās informācijas iegūšanu,» stāsta POIC
vadītājs Gints Reinsons. Plānots,
ka mobilā lietotne testa režīmā būs
pieejama jau šovasar.

Reģistrētie asenizācijas
pakalpojuma sniedzēji
Jelgavā
• SIA «Jelgavas ūdens»,
tālrunis 63023575,
e-pasts jelgavas.udens@ju.lv

• Oskars Antāns,

tālrunis 20307775,
e-pasts antans111@inbox.lv

• SIA «Zemgales ceļu būve»,
tālrunis 29444918,
e-pasts emburgapluss@inbox.lv

• SIA «VB Technics»,

tālrunis 27077755, e-pasts info@vbt.lv

• SIA «August Latvia Serviss»,
tālrunis 29997649,
e-pasts janis@august.lv

• SIA «MCA Būve»,

tālrunis 25757070,
e-pasts mcabuve@gmail.com
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Jelgavas 2020. gada populārākais
sportists – Ņikita Skorbenko

Peldētāji izcīna astoņas medaļas
Foto: no JSPS arhīva

Ilze Knusle

Noslēdzies Sporta servisa centra rīkotais interneta balsojums «Jelgavas populārākais sportists 2020. gadā».
Tajā lielāko balsu skaitu – 8876 – finālā ieguva un par
2020. gada populārāko Jelgavas sportistu kļuva džudists
Ņikita Skorbenko.
Ņ.Skorbenko nodarbojas ar džudo Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolā. Balsojumam viņš tika izvirzīts par 2020. gadā izcīnīto
čempiona titulu Baltijas U-21 čempionātā džudo svara kategorijā
līdz 81 kilogramam. «Par uzvaru balsojumā esmu ļoti priecīgs.
Patiesībā nemaz necerēju, ka tikšu līdz finālam, jo konkurence bija
ļoti liela un uzvarēt varēja ikviens. Manuprāt, šādu balsojumu vajadzētu rīkot katru gadu, jo tas motivē sportistus, dzen uz priekšu,
it īpaši laikā, kad pandēmijas dēļ pilnvērtīgi treniņi un sacensības
nenotiek,» atzīst sportists, pieļaujot, ka par viņu balsojusi ģimene,
draugi, treneri, sporta skolas kolektīvs un arī viņa skolas – Jelgavas
tehnikuma – audzēkņi un pedagogi.
Balsojumu par Jelgavas populārāko sportistu Sporta servisa centrs
organizēja kā alternatīvu pērn atceltajam tradicionālajam sportistu
un treneru godināšanas pasākumam «Sporta laureāts». «Covid-19
aizvadīto sezonu ietekmēja daudziem sportistiem, tomēr starti un
rezultāti bija, to vēlējāmies akcentēt, sarīkojot interneta balsojumu,»
norāda Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis. Balsojumā
tika iekļauti 22 sportisti, sākot no junioru vecuma. Kritēriji, pēc
kādiem sportisti tika iekļauti balsojumā, bija: 2020. gadā izcīnīta
godalgota vieta starptautiskās sacensībās; starptautiskās sacensībās
uzrādītais rezultāts, izvērtējot konkurenci konkrētajās sacensībās
(līdzīgu rezultātu gadījumā tika ņemti vērā sportista rezultāti visa
gada garumā); dalība Latvijas valsts izlasē.
Balsojums noritēja trīs
kārtās. 1. kārtā tika noskaidroti tie 14 sportisti, kuri iekļuva balsojuma 2. kārtā, bet tajā
noskaidroti septiņi finālisti,
kas piedalījās 3. kārtas balsojumā. Balsojuma 3. kārtā
pavisam saņemtas 38 290 balsis, un sportists ar vislielāko
balsu skaitu ieguva Jelgavas
populārākā sportista 2020.
gadā titulu. Par uzvarētāju
džudistu Ņikitu Skorbenko
nobalsots 8876 reizes.
2. vietā balsojumā par populārāko sportistu ar 8240
balsīm ierindojās Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas
audzēknis Jevgeņijs Boicovs,
kurš aizvadītajā gadā izcīnīja
2. vietu Baltijas čempionātā
4x100 metru kombinētajā
stafetē un 3. vietu 4x100 metru
brīvā stila stafetē. «Manuprāt,
absolūts favorīts bija karatists
Kalvis Kalniņš, kurš ir iekļauts
Olimpiskajā vienībā, un biju
ļoti pārsteigts, ka viņš netika
līdz finālam,» atzīst J.Boicovs.
Ar 7519 balsīm 3. vietā ierindojās Bērnu un jaunatnes
sporta skolas vieglatlēte Māra
Anna Zīverte, kura pagājušajā
gadā izcīnīja 2. vietu Baltijas
U-20 čempionātā vieglatlētikā
100 un 200 metru skrējienā.
«Interesanti, ka notika šāds
balsojums, tā bija iespēja popularizēt ne tikai sevi, bet arī
Jelgavas pilsētu, jo es lūdzu
atbalstu saviem draugiem
visā Latvijas vieglatlētu saimē,» tā Māra Anna.
4. vietu ar 6575 balsīm ieņēma Romāns Drozds (džiudžitsu) no sporta
kluba «Jiu Jitsu Team Jelgava». Viņam 1. vieta 10. Polijas atvērtajā
brazīliešu džiudžitsu čempionātā «X Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jitsu
2020» zilās jostas grupā svara kategorijā līdz 73 kilogramiem. Savukārt
5. vietā ierindojās Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) mākslas
vingrotāja Patrīcija Volkova (3627 balsis), kura pērn izcīnīja 2. vietu
starptautiskās sacensībās mākslas vingrošanā «Brussels Cup 2020» juniorēm vingrojumā ar bumbu. Ar 1968 balsīm 6. vietu ieņēma peldētāja
Elīza Lagzdiņa – viņai 1. vieta Baltijas čempionātā 200 metros brasā un
4x100 metru kombinētajā stafetē un 3. vieta 100 metros brasā juniorēm.
Bet septiņnieku noslēdz mākslas vingrotāja Karolīna Mizūne no BJSS
ar 1485 balsīm. Karolīna aizvadītajā gadā izcīnīja 3. vietu starptautiskās
sacensībās mākslas vingrošanā «Brussels Cup 2020» seniorēm daudzcīņas
kopvērtējumā.

Ilze Knusle

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) audzēkņi, kuri
iekļauti Latvijas izlasēs un šobrīd var aizvadīt treniņus peldbaseinā, startējuši divās nozīmīgās sacensībās. Februāra beigās
Ķīpsalas 50 metru peldbaseinā norisinājās sacensības «Latvian
open 2021», kurās sportistiem bija iespēja izpildīt normatīvus dalībai Tokijas olimpiskajās spēlēs un 2022. gada pasaules čempionātā peldēšanā. Jelgavas peldētāji tajās izcīnīja četras medaļas,
taču kvalifikācijas normatīvus tomēr neizdevās izpildīt. Savukārt
6. un 7. martā Lietuvas pilsētā Klaipēdā 50 metru peldbaseinā
notika Baltijas valstu čempionāts, kas iekļauts FINA atzīto 32.
vasaras olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensību kalendārā.
Latvijas izlases sastāvā JSPS audzēkņi izcīnīja četras medaļas.
«Latvian open» sacensībās konkurence bija spēcīga – startēja peldētāji no astoņām valstīm: Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Igaunijas,
Somijas, Indijas, Latvijas, Moldovas un Krievijas. No JSPS Latvijas
izlases sastāvā piedalījās 17 peldētāji. Individuālajās distancēs no
jelgavniekiem bronzas medaļu 50
metros brasā izcīnīja Jevgeņijs Boi
covs ar rezultātu 29,27 sekundes.
Viņš piekāpās vienīgi baltkrievam
Iļjam Simonovičam un somam
Āri Pekam Lukonenam, kuri ar
savu rezultātu kvalificējās nākamā
gada pasaules čempionātam. Zelta
medaļu 4x200 metru brīvā stila
stafetē ieguva Laura Šinkus un
Veronika Gorškova. Šajā disciplīnā
startēja tikai viena komanda. Veronika izcīnīja arī sudraba medaļu
4x100 metru brīvā stila stafetē.
Savukārt bronzas medaļu Latvijas
otrās komandas sastāvā 4x100
metru brīvā stila stafetē ieguva

Emīls Dūmiņš. Kristians Brenčs
sasniedza jaunu Jelgavas rekordu
100 metros uz muguras 14 gadus
veco jauniešu grupā. Viņa rezultāts
un jaunais rekords – 1:02,31 minūte. Iepriekšējais rekords labots par
0,17 sekundēm.
Vadoties pēc šo sacensību rezultātiem, tika izveidota Latvijas izlase dalībai Baltijas valstu
čempionātā, kas notika 6. un 7.
martā Klaipēdā. Tajā tika iekļauti
pieci JSPS audzēkņi: M.Kaktiņš,
Nikola Elpe, K.Brenčs (treneres
Ingas Arnītes audzēkņi), Nikolass
Deičmans un J.Boicovs (Astras
Ozoliņas audzēkņi). Diemžēl darba pienākumu un lielās noslodzes
studiju procesā dēļ Jevgeņijs uz
sacensībām nedevās.
Vislabāk Baltijas valstu čempionātā veicās M.Kaktiņam, kurš
izcīnīja divas zelta medaļas. Viņš
bija ātrākais 100 metros brasā,
distanci veicot 1:07,59 minūtēs,

Jelgavas peldētājs Matīss
Kaktiņš (no kreisās) Baltijas
valstu čempionātā Lietuvā
izcīnīja divas zelta medaļas
– 100 un 200 metros brasā,
Nikolass Deičmans uzstādīja
jaunus Jelgavas rekordus 200
un 400 metru kompleksajā
peldējumā 14 gadus veco jauniešu grupā, Kristians Brenčs
ieguva 5. vietu 200 metros
uz muguras un 8. vietu 100
metros uz muguras, bet Nikola
Elpe izcīnīja sudraba un bronzas medaļu Latvijas stafetes
komandas sastāvā.

un 200 metros brasā, distanci
veicot 2:24,95 minūtēs. 200 metru distancē uzrādītais rezultāts
Matīsam deva 6. vietu absolūtajā
vērtējumā, kurā apvienoti visu
vecumu sportisti.
«Varētu teikt, ka izpildīju
minimumu. Ir prieks par zelta
medaļām, bet rezultāti nav tik
augstvērtīgi, kā bija sacensībās
«Latvian open»,» tā peldētājs.
Viņš pieļauj – tas tāpēc, ka startēt
divas nedēļas nogales pēc kārtas
atbildīgās sacensībās nav viegli.
«Taču sacensības sniedza lieliskas,
sen nepiedzīvotas emocijas, jo ne
katram sportistam šobrīd ir iespēja
startēt augsta līmeņa sacensībās,»
papildina Matīss.
N.Elpe izcīnīja divas medaļas
stafetes komandas sastāvā. Latvijas komandai 2. vieta 4x100 metru
brīvā stila stafetē (rezultāts –
4:01,05 minūtes) un 3. vieta 4x100
metru kombinētajā stafetē (rezultāts – 4:29,0 minūtes). Individuāli
Nikola izcīnīja 10. vietu 200 metros
brīvajā stilā un 17. vietu 50 metros
brīvajā stilā. K.Brenčs ieguva 5.
vietu 200 metros uz muguras, 8.
vietu 100 metros uz muguras.
Nikolasam 4. vieta 400 metru
kompleksajā peldējumā un 5. vieta
200 metru kompleksajā peldējumā,
turklāt abās distancēs Nikolass
sasniedza jaunu Jelgavas rekordu
14 gadus veco jauniešu grupā. 200
metros jaunais Jelgavas rekords
ir 2:17,26 minūtes, savukārt 400
metros – 4:56,98 minūtes.

Jelgavas vadošie motosportisti
šosezon startēs citās klasēs
Ilze Knusle

Jelgavas sporta kluba
«CEC I.S. Racing» vadošie
motosportisti Andris Grīnfelds un Ivo Šteinbergs šosezon startēs citās klasēs
– Andris pāries uz E2 klasi,
savukārt Ivo – uz E3 klasi.
Sportisti šosezon plāno startēt
Latvijas un Baltijas enduro čempionātos un, ja epidemioloģiskā situācija atļaus, arī sacensībās Eiropā.
Dalībnieki enduro sacensībās tiek
iedalīti klasēs atkarībā no motocikla
jaudas. Pērn A.Grīnfelds startēja E3
klasē, bet šosezon pāries uz jaudīgāku klasi – E2, savukārt I.Šteinbergs
otrādi – no jaudīgās E2 klases pāries
uz mazāk jaudīgo E3 klasi.
Andris savu pāreju skaidro ar
vēlmi pēc pārmaiņām jaunajā
sezonā. «Galīgs iesācējs es gan nebūšu, jo jau 2019. gadā startēju E2
klasē,» papildina motosportists.

Foto: no A.Grīnfelda
personīgā arhīva

Līdzīga pieeja ir arī Ivo, kuram
starts E3 klasē gan būs debija.
«Mums kā komandai ir arī svarīgi,
lai mūsu braucēji startētu katrā
klasē un cīnītos par godalgām,
tādējādi dodot punktus komandu
kopvērtējumā,» norāda Ivo.
Šobrīd ir izveidots provizoriskais sacensību kalendārs. Pirmais

Latvijas čempionāta posms plānots 10. aprīlī Ķesterciemā. «Ļoti
ceru, ka sezona šogad sāksies
agrāk nekā pagājušogad – tad
mēs sākām startēt tikai jūnijā,»
piebilst Andris.
Sportisti šobrīd aizvada treniņus un gatavojas startiem jaunajā
sezonā.
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Regulāro čempionātu noslēdz ar kausu;
turpinās cīņa par čempiona titulu
Ritma Gaidamoviča

Hokeja kluba «Zemgale/
LLU» komanda kļuvusi par
«Optibet» hokeja līgas regulārā čempionāta uzvarētāju,
saņemot regulārā čempionāta uzvarētāju kausu. Šis
ir vēsturisks panākums, jo
regulāro čempionātu 1. vietā
Jelgavas komanda noslēdz
pirmo reizi. Šonedēļ HK
«Zemgale/LLU» jau sākusi
pusfināla spēļu sēriju, lai
iekļūtu «Optibet» hokeja
līgas finālā un cīnītos par
čempiona titulu. Nākamā
pusfināla sērijas spēle mūsu
komandai notiks šodien, 24.
martā, un to varēs vērot kanālā «Sportacentrs.com TV».
Jelgavas komanda jau priekšlaicīgi nodrošināja sev regulārās
sezonas uzvarētāju titulu, neskatoties uz to, ka līdz sezonas beigām
bija atlikušas divas spēles. «Šis ir
vēsturiski augstākais sasniegums
regulārajā čempionātā, jo kopš kluba pastāvēšanas ne reizi nebijām
uzvarējuši regulārajā čempionātā.
Bet priecāties pagaidām nevaram,
jo svarīgākās un atbildīgākās sezonas spēles vēl tikai priekšā. Lai gan
viegli nebūs, mūsu mērķis ir iekļūt
finālā un izcīnīt čempiona titulu. Kā

Foto: HK «Zemgale/LLU»/
Ruslans Antropovs

saka komandas galvenais treneris
Artis Ābols, šis čempionāts ir ļoti
interesants, jo pirmais četrinieks ir
līdzvērtīgs un kļūt par čempionu var
katrs. Cīņa būs grūta,» atzīst hokeja
kluba direktors Aivars Zeltiņš.
Regulārajā čempionātā HK
«Zemgale/LLU» kopumā aizvadīja
36 spēles, izcīnot 31 uzvaru un
piecas reizes tomēr piekāpjoties
pretiniekiem. Šonedēļ Jelgavas
komanda uzsāka izslēgšanas spēļu
pusfinālu līdz četrām uzvarētām
spēlēm pret HK «Mogo/LSPA».
Nākamā spēle – 24. martā pulksten
19 Jelgavas ledus hallē. Pusfināla
spēles paredzētas arī 26., 28. martā

un, ja būs nepieciešams, 30. martā,
1. un 3. aprīlī. Šī pusfināla pāra
uzvarētājs tiksies finālsērijā ar otra
pusfināla pāra uzvarētāju – HK
«Olimp/Venta 2002» vai HK «Liepāja», lai sērijā līdz četrām uzvarām
cīnītos par «Optibet» hokeja līgas
2020./2021. gada sezonas čempiona
titulu. Finālsērija sāksies 7. aprīlī,
un spēles paredzētas 9., 11., 13.
aprīlī un, ja būs nepieciešams, arī
15., 17. un 19. aprīlī. Visas spēles
notiek bez skatītājiem, taču pusfināla sērijai var sekot līdzi kanālā
«Sportacentrs.com TV», bet finālam – LTV7. Par precīziem spēļu
laikiem HK «Zemgale/LLU» infor-

mēs savos kontos sociālajos tīklos.
A.Zeltiņš pēc regulārā čempionāta atzīst, ka no sportiskā viedokļa
sezona bijusi sarežģīta. «Covid-19
pandēmijas dēļ to nācās iesākt divas
reizes. Sezona sākās septembrī, bet
pēc dažām spēlēm komandu skāra
Covid-19, un mēnesi izlaidām.
Daļa spēlētāju laukumā netika
pat sešas septiņas nedēļas. Pēc
atveseļošanās un karantīnas novembrī atkal varējām atsākt spēlēt
ar jaunu sparu,» stāsta A.Zeltiņš,
norādot, ka šī sezona arī iezīmējas
ar daudzām traumām. «Traumu
dēļ šosezon pazaudējām vairākus
rezultatīvākos spēlētājus, diemžēl
ir spēlētāji, kuriem sezona jau noslēgusies, tāpēc viņi nevarēs palīdzēt
«play-off»,» stāsta A.Zeltiņš. Viņš ir
pārliecināts, ka regulārā čempionāta
rezultāts apliecina galvenā trenera
un spēlētāju veiksmīgo sadarbību šosezon. «Artis Ābols ieguldījis milzīgu
darbu, lai saliedētu komandu, kurā
katrs ķēdes posms ir ļoti svarīgs,
sākot ar spēlētājiem un beidzot ar
ekipējuma menedžeri un fizioterapeitu,» atzīst kluba direktors. Viņš
pauž lepnumu, ka trīs HK «Zemgale/
LLU» hokejisti ir starp «Optibet»
hokeja līgas pieciem rezultatīvākajiem spēlētājiem: uzbrucēji Kirils
Tambijevs ieņem 1. vietu, Roberts
Jekimovs – 2. vietu, bet Aleksandrs
Visockis – 4. vietu.

«Biolars/Jelgava» uzsāk cīņu par bronzu Jelgavnieki – virtuālajā Slavas zālē
Ritma Gaidamoviča

Vīriešu volejbola komanda
«Biolars/Jelgava» pagājušajā sestdienā, 20. martā,
uzsāka cīņu par Latvijas čempionāta bronzas medaļu,
Zemgales Olimpiskajā centrā
tiekoties ar «DU/Ezerzeme».
Jelgavniekiem pirmajā spēlē
zaudējums. Otrā bronzas
spēle paredzēta 27. martā.
Pusfinālā jelgavnieki tikās ar «Jēkabpils lūšiem». Kā pirmajā, tā otrajā
pusfināla spēlē jelgavnieki atzina
pretinieku pārākumu ar 0:3, līdz ar
to iespēju cīnīties par zeltu ieguva
«Jēkabpils lūši», bet «Biolars/Jelgava»
turpina cīņu par Latvijas čempionāta
bronzu. Latvijas čempionāta bronzas
medaļu ieguvēji tiks noskaidroti sērijā
līdz divām uzvarām. Pirmā bronzas
sērijas spēle aizvadīta sestdien, un tajā
«Biolars/Jelgava» ar 0:3 zaudēja. Otrā
sērijas spēle plānota 27. martā izbraukumā. Ja būs nepieciešams, spēle tiks
aizvadīta arī 28. martā izbraukumā.
«Jāatzīst, ka šī sezona mūsu komandai ir bijusi ļoti sarežģīta. Lai
sagatavotos sezonai, darbs ieguldīts
milzīgs, taču gaidīto neesam saņēmuši. Vispirms jau sāpīgs sitiens komandai bija mūsu uzbrukuma līdera
Kārļa Paula Levinska novembrī gūtā
trauma, kuras dēļ šosezon viņš vairs
nevarēja piedalīties spēlēs. Tieši uz
viņa būvējās komandas uzbrukuma
plāns, bet to nācās mainīt, tad vēl
Foto: Ivars Veiliņš

Covid-19 pandēmija ar neskaitāmiem
ierobežojumiem sportā, kuru dēļ pārtraucām arī savu dalību «Credit24»
Meistarlīgas 2020./2021. gada sezonā.
Divus mēnešus nodzīvojām neziņā,
vai sezonai jāliek punkts vai tomēr
kaut kas atsāksies. Tad negaidīti sekoja paziņojums, ka tomēr tupinām
un izspēlējam Latvijas čempionātu.
1. februārī pēc divu mēnešu pārtraukuma sportisti pastiprinātos drošības
apstākļos atsāka treniņus. Diemžēl,
ja izkrīt no pastāvīga spēļu un treniņu ritma, ir grūti turpināt. Šobrīd,
kad jau aizvadītas vairākas spēles,
komanda ir saspēlējusies un apjauš,
kuriem elementiem jāpievērš lielāka
uzmanība,» atzīst komandas menedžeris Andrejs Jamrovskis, cerot, ka
jelgavniekiem izdosies izcīnīt bronzu
Latvijas čempionātā un ka nākamā
sezona jau būs daudz veiksmīgāka,
un Covid-19 pandēmija tik ļoti vairs
neietekmēs mūsu visu dzīvi, tostarp
sportu.
Otrā bronzas sērijas spēle jelgavniekiem pret «DU/Ezerzeme» gaidāma
jau šajā nedēļas nogalē – 27. martā
pulksten 16. Jāpiebilst, ka spēles
šobrīd norit bez skatītājiem, taču «Biolars/Jelgava» sola nodrošināt tiešraidi
kluba «Facebook» lapā.
Cīņu par Latvijas čempionāta zelta medaļu turpina «Jēkabpils lūši»
un «RTU Robežsardze/Jūrmala».
Čempioni tiks noskaidroti sērijā līdz
trim uzvarām. Pirmās divas spēles jau
aizvadītas 20. un 21. martā, bet nākamās notiks 27., 28. martā un 3. aprīlī.

Ilze Knusle

Latvijas Karatē federācija savā mājaslapā
izveidojusi virtuālu Slavas zāli. Tajā iekļauti 20
sportisti, kuri izcīnījuši
medaļas Eiropas un pasaules mēroga sacensībās, sākot no kadetu
vecuma. Visgarākais
panākumu saraksts virtuālajā Slavas zālē ir
jelgavniekam Kalvim
Kalniņam, kurš cer, ka
jau drīzumā tas tiks papildināts.
Trenēties karatē Kalvis sāka
1996. gadā, piecu gadu vecumā,
un treniņus apmeklēja kopā ar
brāli Kristu, kurš bija divarpus
gadus vecāks. Starp citu, arī
Kalvja brālis ir iekļauts Slavas
zālē – viņš 2007. gadā izcīnīja
sudraba medaļu Eiropas Junioru čempionātā.
Pirmajos piecos gados nomainīti trīs treneri – Sergejs
Mankevičs, Aleksejs Bistrovs,
Jevgeņijs Predibailo –, bet tad
brāļi nonāca pie trenera Andra
Vasiļjeva. Kalvis uzskata, ka
tieši tad ar karatē viņš sācis
nodarboties profesionāli. Savu
pirmo nopietno panākumu
starptautiskā mērogā viņš guva
2007. gadā, izcīnot sudraba
medaļu Pasaules čempionātā
kadetiem. Arī junioru vecumā
Kalvis demonstrēja labu sniegumu un 2010. gadā kļuva par
pirmo Latvijas karatistu, kurš
izcīnījis medaļu pieaugušo konkurencē Eiropas vai pasaules
čempionātā – Kalvis 19 gadu
vecumā kļuva par pasaules
karatē čempionāta bronzas
medaļnieku. «Ļoti lielu lomu

ceļā uz panākumiem spēlēja
tas, ka manam tēvam Druvim
Kalniņam piederēja sporta
klubs, viņš ļoti daudz darīja,
lai es varētu trenēties,» uzsver
Kalvis.
«Ir patīkami būt iekļautam
Slavas zālē,» saka sportists,
kurš nesen atgriezies no treniņnometnes Dubaijā. «Svarīgi starti būs aprīlī Marokā,
maijā Eiropas čempionātā un
jūnijā Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā,» šā
gada plānus ieskicē karatists.
Viņš ir apņēmības un cerību
pilns, ka ieraksti Slavas zālē
vēl tiks papildināti. Kalvja lielākais mērķis ir dalība Tokijas
olimpiskajās spēlēs, turklāt šīs
būs pirmās spēles, kuru programmā iekļauts karatē. «Vēl es
ceru, ka sporta dzīve drīzumā
atgriezīsies ierastajās sliedēs,
jo 2020. gadā pandēmijas dēļ
nenotika ne Eiropas, ne pasaules čempionāts pieaugušajiem
karatē,» norāda sportists, piebilstot, ka ikvienās sacensībās,
kurās startē, izjūt milzīgu
atbildību – pret sevi, treneri,
federāciju, pilsētu, valsti, ģimeni, līdzjutējiem.

Dodies Lieldienu
pārgājienā!
Jelgavnieki aicināti iesaistīties
Sporta servisa centra iniciatīvu cikla
«Būšu aktīvs» 5. sportiskajā notikumā
«Lieldienu pārgājiens pa un apkārt
Jelgavai». Dalībniekiem tiks piedāvāti
trīs maršruti: 7, 12 un 16 kilometri.
Pārgājienu varēs uzsākt sev ērtā vietā un
laikā, izvēloties veikt vienu vai vairākas
distances. «Būtiskākais nosacījums
dalībniekiem ir stingi ievērot valstī
noteiktās epidemioloģiskās prasības
un nosacījumus Covid-19 izplatības
ierobežošanai,» uzsver Sporta servisa
centra direktora vietniece Maija Actiņa.
Pārgājienu maršruti tiks publicēti 29.
martā «Facebook» grupā «Jelgava
sporto». Turpat būs pieejami konkursa
nosacījumi pārgājiena dalībniekiem.

Sezonu sāk Bogotā

Jelgavas BMX braucējs Kristens Krīgers,
marta vidū aizvadot divas UCI līmeņa
sacensības Kolumbijas pilsētā Bogotā,
sācis 2021. gada sezonu. Labākais
sportista rezultāts ir 6. vieta, informē
Sporta servisa centrs. Vīriešu elites grupā
startēja 37 braucēji. Kristens pirmajā
dienā izcīnīja dalītu 12./13. vietu, bet
otrajā iekļuva finālā un ieguva 6. vietu.

4. vidusskola izcīna
7. vietu Latvijas skolu
Ziemas festivālā
Noslēdzies Latvijas skolu Ziemas
festivāls, kas šogad notika attālināti, no
19. februāra līdz 4. martam rezultātus
individuāli fiksējot speciālā platformā.
Jelgavu festivālā pārstāvēja četras skolas,
un vislabāk veicās Jelgavas 4. vidusskolas
komandai, kura 106 skolu konkurencē
ierindojās 7. vietā, sakrājot 3867
kilometrus. Visvairāk kilometru – 364,73
– komandai deva Marta Pelša, otrajā
vietā ar 273,75 kilometriem ir Raimo
Soldāns, bet trešajā – Filips Malacanovs
ar 249,4 kilometriem. Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija festivālā ieguva 11.
vietu, Jelgavas Valsts ģimnāzija – 19.
vietu, bet Jelgavas Centra pamatskola –
71. vietu.

Pasaules čempionātā
šorttrekā izcīna 8. vietu

Jelgavas sporta kluba «Zemgale»
pārstāvis Reinis Bērziņš pasaules
čempionātā šorttrekā izcīnīja 8. vietu
1500 metru distancē. Sporta servisa
centrs informē, ka uz starta šajā
distancē izgāja 44 sportisti. Reinis savā
ceturtdaļfināla skrējienā finišēja trešais
un pēc uzrādītā rezultāta – 2:22,510
minūtes – kvalificējās pusfinālam. Tajā
savā skrējienā Reinis finišēja otrais un
iekļuva A finālā. Reinis startēja arī 500
un 1000 metru distancē, bet tur viņam
tik labi neveicās – viņš netika tālāk par
priekšskrējieniem. Pasaules čempionāts
šorttrekā norisinājās no 5. līdz 7. martam
Nīderlandes pilsētā Dordrehtā.
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6. vidusskola kļūs par Pārlielupes pamatskolu
Ar 2021. gada 1. jūliju plānots mainīt
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības
iestādes «Jelgavas 6. vidusskola»
īstenoto izglītības pakāpi no vidējās
izglītības uz pamatizglītību un piešķirt
izglītības iestādei nosaukumu «Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības iestāde
«Jelgavas Pārlielupes pamatskola»». Par to jau rīt, 25. martā, lems Jelgavas dome.
Sagatavotais lēmumprojekts par skolas izglītības pakāpes maiņu pieņemts,
pamatojoties uz Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2019.–2025.
gadam, kas paredz Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla
sakārtošanu, lai sekmētu efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitatīvu izglītības pakalpojumu
pieejamību Jelgavā, uzlabotu izglītības infrastruktūras un materiāltehniskās
bāzes nodrošinājumu un veicinātu pieejamo resursu koordinētu un mērķtiecīgu
izmantošanu.
Saskaņā ar stratēģiju 2021./2022. mācību gadā tiek izveidota bilingvāla
pamatskola Lielupes labajā krastā uz esošās Jelgavas 6. vidusskolas bāzes, tādējādi
abos upes krastos sabalansēti attīstot mazākumtautību izglītību Jelgavas pilsētas
teritorijā.
Jelgavas 6. vidusskolas direktorei līdz 30. aprīlim jāiesniedz apstiprināšanai
pilsētas domē Jelgavas Pārlielupes pamatskolas nolikums. Lēmums stāsies spēkā
nākamajā dienā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Jelgava iesaistīsies akcijā «Zemes stunda»
Sestdien, 27. martā, no pulksten 20.30 līdz 21.30 Jelgava jau trīspadsmito reizi
pievienosies Pasaules Dabas fonda rīkotajai akcijai «Zemes stunda». Pilsētā tiks
izslēgts ārējais apgaismojums un samazināta ielu apgaismojuma intensitāte.
Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» informē, ka šajā laikā tiks atslēgts ārējais
apgaismojums pie Jelgavas Svētās Annas baznīcas, Romas katoļu Bezvainīgās
Jaunavas Marijas katedrāles, Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo
katedrāles, Svētā Jāņa baznīcas un Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo
baznīcas, kā arī Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, Jelgavas pils, Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, Lielupes promenādes, Pasta salas un
Mītavas tilta apgaismojums. Visā pilsētā par 50 procentiem tiks samazināta arī LED
gaismekļu gaismas plūsma. Tāpat akcijā iesaistīsies uzņēmums «Fortum Jelgava»,
izslēdzot dekoratīvo apgaismojumu biomasas koģenerācijas stacijai Rūpniecības
ielā 73A, un VAS «Latvijas dzelzceļš», uz stundu izslēdzot Jelgavas dzelzceļa tilta
apgaismojumu.
Arī ikviens jelgavnieks ir aicināts izslēgt apgaismojumu savā dzīvesvietā, lai veidotu
videi draudzīgāku pilsētnieku dzīvi ikdienā.

Sākusies vietu pieteikšana Lielajai talkai
Tradicionālā Lielā talka notiks 24.
aprīlī, un talkot iedzīvotāji aicināti tikai
individuāli, divatā vai ģimenes lokā
vienas mājsaimniecības ietvarā. Ikviens
var pieteikt savu talkas vietu arī Jelgavā.
«Arī šogad jelgavniekus aicinām
iesaistīties Lielajā talkā, piesakot
talkošanas vietas Lielās talkas akcijas
kartē www.talkas.lv vai pa e-pastu
eko@eko.jelgava.lv. Kā ierasts, dalībniekiem nodrošināsim cimdus un maisus,
iepriekš vienojoties par to saņemšanu,» informē Lielās talkas koordinators
Jelgavā Aleksejs Jankovskis. Turpinot pērn iesākto drošas talkošanas iniciatīvu,
talcinieki aicināti piedalīties akcijā individuāli vai vienas mājsaimniecības lokā.
Palīgs talkošanas vietas izvēlei ir karte mājaslapā www.talkas.lv, kurā redzamas
jau pieteiktās vietas, tādējādi iespējams izvēlēties teritoriju, kurā nepulcēsies citi
talkotāji.
A.Jankovskis piebilst, ka līdztekus Lielās talkas akcijai Jelgavā no 15. aprīļa līdz 15.
maijam tiks īstenota vēl viena zaļākas vides veidošanas iniciatīva, proti, ikviens, kurš
dalīto atkritumu savākšanas laukumā Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6 vai Ganību
ielā 84 nodos nolietotas un nevajadzīgas elektropreces, piedalīsies izlozē, kurā
varēs laimēt balvas no akcijas atbalstītāja uzņēmuma «Eco Baltia vide».

Tapusi rokasgrāmata bērnu lasītprasmes attīstībai
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar
partneriem – Šauļu pilsētas pašvaldības Izglītības centru un Igaunijas Sākumskolas
skolotāju asociāciju – īstenots «Erasmus+» programmas projekts «Pedagoga darba
sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai», kā rezultātā izstrādāta rokasgrāmata «Kā
mācīt un mācīties lasīt?» un profesionālās pilnveides programma pedagogiem.
Projekta līdzvadītāja Sanita Šabanska informē, ka projekta noslēguma pasākums
aizvadīts 18. martā, kad 280 pedagogi no Latvijas un kaimiņvalstīm iepazīstināti ar
tā rezultātiem. Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt risināt pedagogu profesionālos
izaicinājumus lasītprasmes attīstīšanai bērniem vecumā no pusotra līdz 12 gadiem,
kas visās trijās projekta dalībvalstīs ir ļoti līdzīgi. Grāmatā ietverts gan teorētiskais
pamatojums, gan praktiski piemēri par lasītprasmes attīstību, ko pedagogi
varēs izmantot kā metodisko līdzekli. Savukārt programma paredzēta grāmatā
aplūkoto metožu veiksmīgai integrēšanai mācību procesā. S.Šabanska piebilst,
ka rokasgrāmata būs pieejama ZRKAC vietnē www.metodiskiedargumi.lv, bet
programma drīzumā tiks iekļauta centra kursu piedāvājumā pedagogiem.
Metodiskā līdzekļa izveidē piedalījās 12 pedagogi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas,
apkopojot un praksē aprobējot idejas no vietējiem un citu valstu ekspertiem.
Rokasgrāmata ir pieejama latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu valodā.

Uzņēmēju dienas šogad
notiks tiešsaistē
Emīls Rotgalvis

Foto: no JV arhīva

Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera (LTRK)
sadarbībā ar Jelgavas pilsētu aicina uzņēmējus pieteikties dalībai iespēju festivālā
«Uzņēmēju dienas Zemgalē
2021», kas virtuālā formātā
norisināsies 22. un 23. aprīlī
īpašā komunikācijas platformā tiešsaistē no studijas
Jelgavā.
LTRK pārstāve Ilze Brice informē,
ka virtuālā izstāde vienkopus pulcēs
vairāk nekā 100 pašmāju uzņēmēju.
Tā norisināsies speciāli pasākumam
radītā interaktīvā platformā, kur dalībnieki varēs veidot savus profilus,
ievietot informāciju par uzņēmumu
ar foto un video materiāliem un
dokumentiem lejupielādei. Tas ļaus
tiešsaistē komunicēt ar apmeklētājiem un plānot tikšanās kalendāru,
tostarp veidojot starptautiskus
kontaktus. Šogad Uzņēmēju dienās veidota arī īpaša sadarbība ar
uzņēmumiem Ukrainā. Uzņēmēji
pasākumam var pieteikties mājaslapā www.uznemejudienas.lv/zemgale.
22. aprīlī Uzņēmēju dienu pasākumi norisināsies trīs paralēlos
blokos – no pulksten 10 līdz 17 notiks gan dalībnieku virtuālā izstāde,
kurā varēs tuvāk iepazīt vietējos

uzņēmumus, gan tīmekļsemināri,
interesentiem piedāvājot izzināt
konkrētiem uzņēmumiem aktuālus
tematus. Savukārt 22. aprīlī no
pulksten 12 līdz 14 norisināsies profesionālās un augstākās izglītības
iestāžu virtuālā atvērto durvju diena, kad būs iespēja iepazīt uzņēmēju
pieprasītas izglītības programmas
un to piedāvātās iespējas. 23. aprīlī
no pulksten 10 līdz 17 turpināsies
dalībnieku virtuālā izstāde, bet paralēli tai no pulksten 10 līdz 16.15
norisināsies biznesa forums «Zaļā
pilsēta. Tehnoloģijas. Ilgtspēja»,
kurā tiks runāts par uzņēmējdarbību klimata pārmaiņu apstākļos,

videi draudzīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, uzklausot Zemgales
zaļo uzņēmumu pieredzi, kā arī
stāstīts par zaļo pilsētu izaugsmi
reģionā. Papildu informācija par
pasākumiem pieejama vietnē www.
uznemejudienas.lv/zemgale.
Ikviens interesents var kļūt par
pasākuma virtuālo apmeklētāju un
sekot tam līdzi pasākuma platformā, kas būs pieejama mājaslapā,
sociālajos tīklos un portālā www.
tvnet.lv. Lai sekotu līdzi biznesa
foruma norisei 23. aprīlī, iepriekš
nav jāreģistrējas, taču uzņēmumu
tīmekļsemināriem gan būs jāpiesakās. Tie tiks izziņoti aprīlī.

Palielināts pabalsts krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm
Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas domes sēdē
pieņemti grozījumi Sociālās
palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumos, kas nosaka no 80
uz 150 eiro palielināt pabalstu
krīzes situācijā ģimenei (personai), kura Covid-19 krīzes
dēļ palikusi bez ienākumiem
un nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības. Nemainīga gan paliek piemaksa par
katru bērnu ģimenē, un tie ir
50 eiro. Krīzes pabalsts tiks
maksāts līdz 30. jūnijam.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja Rita Stūrāne skaidro, ka
šādas izmaiņas veiktas, pamatojoties
uz grozījumiem Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumā, lai nodrošinātu lielāku finansiālo atbalstu
mājsaimniecībām vai atsevišķām
personām, kuras nonākušas krīzes
apstākļos valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. «Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, kas būtiski
pasliktinājusies, tiek palielināts krīzes

pabalsta apmērs no 80 uz 150 eiro.
Arī valsts ir apņēmusies palielināt
mērķdotāciju pašvaldībām, sedzot
pusi no pabalsta summas,» skaidro
R.Stūrāne, piebilstot, ka pabalsta
apmērs mainījies no februāra. Tāpēc
bija nepieciešamas izmaiņas pilsētas
saistošajos noteikumos.
Ja krīzes pabalsta saņēmēja aprūpē ir bērni, tad par katru no viņiem
vecāks saņem vēl 50 eiro piemaksu.
R.Stūrāne norāda, ka šī summa gan
paliek nemainīga.
Izmaiņas likumā arī paredz konkrētu termiņu, līdz kuram pabalsts krīzes
skartajām ģimenēm un personām tiks
maksāts, un tas ir 30. jūnijs.
Pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka uz šo pabalstu
var pretendēt persona, kura Covid-19
krīzes dēļ zaudējusi darbu un palikusi
bez ienākumiem, kā dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, ar nosacījumu, ka tā nesaņem nevienu citu
valsts finansiālu atbalstu Covid-19
dēļ, piemēram, dīkstāves pabalstu.
Sociālo lietu pārvaldē skaidro, ka
krīzes pabalsta saņēmēju vidū ir tādas
personas, kuras, piemēram, Covid-19
krīzes dēļ zaudējušas darbu, bet uz

bezdarbnieka pabalstu pretendēt
nevar.
Lai saņemtu krīzes pabalstu, personai jāuzraksta iesniegums, pievienojot
krīzi apstiprinošus dokumentus, un
tas jāiemet speciāli iesniegumiem paredzētajā kastītē pie Informācijas kabineta Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 9, jānosūta pa
e-pastu soc@soc.jelgava.lv, parakstītu
ar drošu elektronisko parakstu, vai jāiesniedz, izmantojot portāla Latvija.lv
e-pakalpojumu «Iesniegums iestādei».
Ņemot vērā, ka Sociālo lietu pārvaldē
klientu apkalpošana iespēju robežās
notiek attālināti, iesniegumā lūgums
obligāti norādīt tālruņa numuru un/
vai e-pasta adresi saziņai.
Jāpiebilst, ka krīzes pabalsts tika izmaksāts arī ārkārtējās situācijas laikā
pagājušā gada pavasarī un tā izmaksu
atsāka novembrī līdz ar ārkārtējās
situācijas izsludināšanu. 2020. gadā
Jelgavas pilsētas pašvaldībā pabalsts
krīzes situācijā 80 eiro apmērā piešķirts 136 personām un par 72 bērniem piešķirta arī papildu piemaksa.
2021. gada janvārī pabalstu krīzes
situācijā saņēma divas personas un
piešķirta viena piemaksa par bērnu.

Černobiļas avārijas seku likvidatori var pieteikties pabalstam
Ritma Gaidamoviča

Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas
dalībnieki no 15. aprīļa līdz 15. decembrim Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē var pieteikties ikgadējam pašvaldības pabalstam. Sociālo
lietu pārvaldē informē, ka tradicionālais kopā sanākšanas pasākums,
ņemot vērā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, šogad nenotiks.
Jelgavas pašvaldība pilsētā deklarētajiem Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem ik
gadu piešķir 50 eiro pabalstu rehabilitācijai. Pēc Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes datiem, Jelgavas pilsētā
ir reģistrētas 70 šādas personas, kas
var pretendēt uz ikgadējo pabalstu.

Lai to saņemtu, personai jāiesniedz
pieteikums. Iesnieguma veidlapa pabalsta piešķiršanai «Iesniegums bez
ienākumu izvērtēšanas» ir pieejama
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9) uz galda
pie Informācijas kabineta, bet to var
arī izdrukāt. Veidlapa izdrukāšanai

pieejama Jelgavas pilsētas mājaslapā
www.jelgava.lv, sadaļā «Institūcijas»,
«Jelgavas Sociālo lietu pārvalde»,
apakšsadaļā «Dokumenti/veidlapas».
Iesniegumā obligāti jānorāda bankas konta numurs, uz kuru pārskaitīt
pabalstu, kā arī Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnnieka apliecības numurs. Aizpildītais
iesniegums jāiemet tam paredzētā
kastītē pie Informācijas kabineta.
Iesniegumu, parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu, var nosūtīt
arī pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv vai
iesniegt, izmantojot portāla Latvija.lv
e-pakalpojumu «Iesniegums iestādei».
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Paziņojums
par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija
2021. gada 19. aprīlī plkst.18 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko zemes starpgabala
Smilšu ielā 7H, Jelgavā (kadastra numurs
09000020687, kadastra apzīmējums
09000020686, platība 161 m2) mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu
atlasi starp starpgabalam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. Izsoles sākumcena – 2000 euro, izsoles solis – 100 euro,
nodrošinājums – 200 euro, reģistrācijas
maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas
termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2021. gada 15.
aprīļa plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis
63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba
dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var tīmekļvietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/ vai tos var saņemt
Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava),
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005522.

SIA «Jelgavas tipogrāfija»
(reģ.Nr.43603009384)
aicina pievienoties savai komandai

MEHATRONIĶI
Atalgojums – 1000–1300 EUR (bruto).
Aktuālo vakanci vari apskatīt šeit:
https://jt.lv/par-mums/vakances/

LABBŪTĪBAS VĒSTNESI
Atalgojums – 900–1100 EUR (bruto).
Aktuālo vakanci vari apskatīt šeit:
https://jt.lv/par-mums/vakances/
Mēs esam sociāli atbildīgi,
atvērti un profesionāli!
Gaidīsim tavu CV un īsu pieteikumu
pa e-pastu jt@jt.lv.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Borisa
Afanasjeva (dzimis 1960. gada 30.
martā, miris 2021. gada 19. februārī)
piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas
domē Lielajā ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu
laikā no aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar Borisa Afanasjeva īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Borisa Afanasjeva piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

«AKG Thermotechnik Lettland» (reģ.Nr.40003646836) aicina darbā

Paziņojums par izsoli

METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS(-CES).

Galvenie pienākumi (dažādi amati):
• metālapstrādes darbi (urbšana, frēzēšana,
slīpēšana, zāģēšana, tīrīšana);
• radiatoru un kolektoru metināšana;
• darbs pie radiatoru lodēšanas iekārtas;
• radiatoru bloku salikšana;
• produktu krāsošana, radiatoru moduļu montāža;
• darbs noliktavā.

Prasības:
• vēlama prasme lasīt tehniskos rasējumus;
• spēja ilgstoši veikt vienveidīgu darbu, nezaudējot precizitāti;
• gatavība strādāt maiņās, t.sk. nakts darbu.
Piedāvājam:
• ievadapmācību;
• atalgojumu, sākot no 950 EUR (bruto);
• apdrošināšanu, veselības veicināšanas pasākumus.

CV līdz 25. aprīlim sūtīt uz e-pastu cv.ttl@akg-gruppe.de vai pa pastu uz adresi:
«AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004. Tālrunis informācijai – 63012206, 63012243.
SIA «AMATEKS» (reģ.Nr.40003576806) aicina pastāvīgā darbā
lietošanas iemaņām.
Darba apraksts:
• prasme veikt CNC darbagalda iestatīšanu un regulēšanu;
• sagatavot produktu CNC simulācijas un ražoša- • pozitīva attieksme pret jauniem izaicinājumiem.
nas programmas;
Uzņēmums piedāvā:
• iestatīt CNC darbagaldus;
• interesantu darbu ātri augošā uzņēmumā;
• izgatavot CNC detaļas no metāla un citiem • labus darba apstākļus;
materiāliem;
• apdrošināšanu un sociālās garantijas;
• kontrolēt izgatavoto detaļu atbilstību rasējumiem • maiņu darba grafiku.
un citām kvalitātes prasībām;
• sagatavot datus ar jauno produktu ieviešanas aprēķiniem. Plānotais atalgojums atkarīgs no kvalifikācijas –
sākot no 8,50 EUR/st. (bruto).
Prasības:
Lūgums
CV
sūtīt pa e-pastu office@amateks.lv
• vēlama profesionālā tehniskā izglītība;
vai zvanīt pa tālruni 29209679.
• prasme strādāt ar «Solid CAM»;
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks
• prasme strādāt ar dažādām CAD programmām;
uzaicināti uz pārrunām.
• vēlama pieredze darbā ar «Fanuc» atbalstītām iekārtām;

CNC FRĒZES/VIRPAS OPERATORU(-I) ar CAD/CAM

ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS INFORMĒ

facebook.com/ZRKAC

tiešsaistē
KURSI
29. martā
Stādām un sējam pareizi:
plkst. 18:00-20:15
darbi dārzā

Elektronisko dokumentu izstrādāšanas,
saglabāšanas prasības un noformēšanas
vadlīnijas

1. aprīlī
plkst. 10:00-13:15

Bērna sagatavošana skolai mājas
vidē - matemātika
Puķes un dārzeņi uz balkona un
terases - audzēšana, kopšana

7. aprīlī
plkst. 18:00-20:15

Minimālās higiēnas prasības
pārtikas uzņēmumā

8. aprīlī
plkst. 10:00-13:15

7. aprīlī
plkst. 18:00-20:15

9. aprīlī
IELTS (International English Language
Testing System) sagatavošanas kurss plkst. 16:00-17:30

Stādām un sējam pareizi:
darbi siltumnīcā
Privātmājas interjera
plānošana

9. aprīlī
plkst. 18:00-20:15
14. aprīlī
plkst. 18:00-20:15

Ugunsdrošība

20. aprīlī
plkst. 10:00-16:15

Ideju fitness I Radošuma mītu un
inovāciju medības

27. aprīlī
plkst. 17:15-20:25

28. aprīlī
Paškontrole un HACCP mazajiem un
vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem plkst. 10:00-13:15

Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2021. gada 19. aprīlī plkst.18.15 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029515 Staļģenes ielā 44–16, Jelgavā,
kas sastāv no dzīvokļa Nr.16 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000160918001016, viena
istaba, kopējā platība 30,7 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 307/5217 domājamām daļām
no būvēm (kadastra apzīmējums 09000160918001, 09000160918002, 09000160918004)
un zemes (kadastra apzīmējums 09000160918), mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles
sākumcena – 2600 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 260 euro, reģistrācijas
maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2021. gada 15. aprīļa plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no
plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var tīmekļvietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/ vai tos var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava), iepriekš piesakoties pa tālruni 63005522.

HENRIJS KRESS

(21.01.1938.–17.03.2021.)
Skumjās atvadāmies no pedagoga, trenera,
ilggadēja Jelgavas 1. internātpamatskolas (tagad
Jelgavas pamatskola «Valdeka»-attīstības centrs)
direktora Henrija Kresa, kurš kopš 1961. gada visu
darba mūžu veltījis pilsētas bērniem, jauniešiem,
pedagogiem un sabiedrībai. Atvadāmies no
kolēģa, kura darbs un sirds piederēja Jelgavai…
Zināšanas pedagoģijā H.Kress ieguva Rīgas
Pedagoģiskajā institūtā un Latvijas Valsts fiziskās
kultūras institūtā, bet pirmie darba gadi aizvadīti
Krāslavas Bērnu sporta skolā un no 1961. gada kā
pasniedzējam Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Sporta katedrā. Tur
trenēta arī studentu rokasbumbas komanda, kas kļuva par Vissavienības
lauksaimniecības augstskolu čempioniem. 1963. gadā H.Kress par sporta
skolotāju sāka strādāt Jelgavas 2. vidusskolā un paralēli tam veltīja savu
darbu rokasbumbas attīstībai, trenējot Latvijas meiteņu izlasi rokasbumbā.
No 1975. gada deviņus gadus kā Jelgavas pilsētas Fiziskās kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētājs viņš organizēja un vadīja pilsētas sporta dzīvi.
1984. gada augustā H.Kress pieņēma izaicinājumu un kļuva par Jelgavas
1. sanatorijas internātskolas direktoru, un šai skolai atdots viss atlikušais
darba mūžs. Direktors ar izcilu vadītāja prasmi iedrošināja, virzīja pedagoģisko saimi pretī jauniem sasniegumiem, viņš uzturēja darbiniekos
augstu pienākuma un atbildības apziņu, spēja panākt kolektīva vienotību.
Direktors tiecās, lai skola nepārtraukti pilnveidotos, lai katrā darbības jomā
tiktu gūti vislabākie rezultāti. H.Kresa laikā tika uzcelta skolas sporta zāle un
pāreja no skolas uz internātu. Direktors bija mūsdienīgs izglītības iestādes
vadītājs, vienlīdz labi pārvaldīja skolas saimniecisko un pedagoģisko darbu. Izglītots un zinošs dažādās jomās, H.Kress nebaidījās saprātīgi riskēt,
uzņemoties atbildību. Vispirms – prasīgs pret sevi, tikai pēc tam pieprasīja
no pārējiem, un galvenais vērtēšanas kritērijs direktoram bija padarītais
darbs un attieksme pret to.
Vienmēr un visās situācijās H.Kresam svarīgākais bija Cilvēks gan ar savu
stiprumu, gan reizēm vājumu, viņš bija aktīvs bērnu centienu un ideju
atbalstītājs.
2008. gadā H.Kresam pasniegts Jelgavas pilsētas augstākais apbalvojums
«Goda zīme», bet 2011. gada 3. maijā par mūža ieguldījumu izglītības darbā,
ilggadēju, radošu un veiksmīgu pedagoģisko darbību speciālajā izglītībā
H.Kresam pasniegts augstākais valsts apbalvojums «Atzinības krusts» un
viņš iecelts par Atzinības krusta virsnieku.
Būt plecu pie pleca ar savējiem, ar kolēģiem un skolēniem – to viņš mācīja
mums, mācīja atbalstīt un iedrošināt, darīt kopā, lai sasniegtu rezultātu.
Skolēniem un kolēģiem paliek atmiņas, skolotāja un direktora devums
Cilvēka audzināšanā.
Jelgavas pilsētas pašvaldība un pilsētas pedagogi

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
Ansons Ojārs
(13.08.1929.–13.02.2021.)
Dundurs Gunārs
(23.06.1947.–13.02.2021.)
Galkins Valentins
(03.11.1940.–17.02.2021.)
Klūna Līvija
(01.09.1931.–14.02.2021.)
Kuzņecovs Pjotrs
(16.07.1947.–15.02.2021.)
Lušņikovs Vladimirs
(23.04.1951.–18.02.2021.)
Poļakovs Vladimirs
(03.03.1952.–16.02.2021.)
Rutka Kārlis
(18.04.1940.–13.02.2021.)
Vasjkins Viktors
(01.04.1936.–17.02.2021.)
Vītola Brigita
(05.02.1941.–15.02.2021.)
Afanasjevs Boriss
(30.03.1960.–19.02.2021.)

Amoliņa Valda
(21.07.1932.–20.02.2021.)
Beliševa Natalija
(29.09.1978.–18.02.2021.)
Eglājs Zigurds
(02.11.1943.–22.02.2021.)
Fjodorova Marija
(15.02.1935.–24.02.2021.)
Grīnberga Nataļja
(17.02.1979.–25.02.2021.)
Husainova Valentīna
(06.11.1950.–24.02.2021.)
Jakovele Jevgeņija
(24.04.1937.–19.02.2021.)
Karpovs Valerijs
(17.09.1952.–23.02.2021.)
Ozola Aleksandra
(01.09.1945.–22.02.2021.)
Poļakova Ludmila
(13.03.1951.–23.02.2021.)
Poļiško Svetlana
(07.11.1963.–21.02.2021.)

Sedjukeviča Olga
(27.07.1941.–22.02.2021.)
Semusevs Aleksejs
(24.02.1974.–19.02.2021.)
Skorohodovs Sergejs
(21.02.1961.–21.02.2021.)
Stražinska Inta
(03.06.1929.–22.02.2021.)
Subbotins Anatolijs
(21.09.1953.–21.02.2021.)
Trušelis Gundars
(16.01.1977.–18.02.2021.)
Boiko Voldemārs
(10.05.1948.–04.03.2021.)
Dzintars Pēteris
(09.12.1931.–03.03.2021.)
Fedorovičs Henrihs Venedikts
(27.03.1935.–01.03.2021.)
Furmanovs Vladimirs
(24.11.1939.–27.02.2021.)
Gedvils Andris
(19.01.1970.–27.02.2021.)

Jozeps Vilmārs
(12.06.1935.–28.02.2021.)
Klūga Vilmārs
(26.12.1962.–23.02.2021.)
Ozoliņa Dzidra Emilija
(09.07.1936.–02.03.2021.)
Peisahovska Gaļina
(22.10.1937.–01.03.2021.)
Platonova Jeļizaveta
(10.10.1943.–05.03.2021.)
Senjavska Helena
(13.11.1930.–02.03.2021.)
Šandro Jānis Voldemārs
(15.05.1940.–03.03.2021.)
Vuciņš Aivars
(18.04.1957.–01.03.2021.)
Aleksašina Aļina
(08.07.1936.–07.03.2021.)
Alksne Lidija
(17.08.1933.–10.03.2021.)
Bubeta Valija Anna
(20.08.1932.–07.03.2021.)

Francuzova Irina
(17.04.1942.–07.03.2021.)
Gajevska Ņina
(20.08.1947.–08.03.2021.)
Greitāne Leonora
(12.06.1943.–11.03.2021.)
Kostjajeva Valentīna
(21.01.1936.–07.03.2021.)
Lūriņa Vera
(01.12.1940.–26.02.2021.)
Ozoliņš Mārtiņš
(26.05.1976.–11.03.2021.)
Reinis Laimonis
(29.06.1949.–07.03.2021.)
Stāmere Lidija
(23.06.1945.–12.03.2021.)
Vanaga Aina
(24.12.1931.–11.03.2021.)
Apse Juris
(31.03.1934.–14.03.2021.)
Ciemiņa Ērika
(21.03.1950.–12.03.2021.)

Fridrihsone Ilga
(01.08.1939.–13.03.2021.)
Ivanova Nadežda
(16.05.1937.–14.03.2021.)
Kress Henrijs
(21.01.1938.–17.03.2021.)
Laizāne Ņina
(04.07.1950.–14.03.2021.)
Mudurs Alberts
(27.11.1941.–18.03.2021.)
Piņavska Ņina
(07.08.1948.–15.03.2021.)
Pugļenko Anatolijs
(11.06.1962.–17.03.2021.)
Smuļko Ruslans
(10.06.1976.–12.03.2021.)
Žuravļovs Ivans
(28.07.1962.–18.03.2021.)

Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Dzimtsarakstu
nodaļas dati par Jelgavā
deklarētām personām
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PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU
Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus
iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas
dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas – izstrādē.
Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādē ir ļoti nozīmīga, tādēļ aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties
tematiskajās grupās, fokusgrupās, aptaujās.

marts | 2021

Mājaslapa Jelgava.lv pērn
apmeklēta 1,8 miljonus reižu

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada (šobrīd – Jelgavas novads un Ozolnieku
novads) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un
katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.
Attīstības programma 2022.–2027. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas
vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu
īstenošanai, lai kopīgi attīstītu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada
teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.
Abu plānošanas dokumentu pirmo redakciju plānots izstrādāt līdz 2021. gada septembrim,
bet apspriest tās varēs šā gada oktobrī un novembrī. Savukārt dokumentu gala redakciju
plānots apstiprināt 2022. gada pavasarī.
Katra pašvaldība sabiedrības iesaisti organizēs savas teritorijas iedzīvotājiem.
Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības
vajadzībām un interesēm, apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par
Jelgavas valstspilsētas tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties, piedaloties:
• fokusgrupu (uzņēmēji, jaunieši, seniori) diskusijās;
• tematiskajos semināros;
• dokumentu izstrādātās 1. redakcijas publiskajā apspriešanā.
Iedzīvotāju fokusgrupu un tematisko grupu darbu plānots organizēt attālināti Covid-19
ierobežojumu dēļ.
Plānošanas dokumentu izstrādei tiks izveidotas šādas tematiskās darba grupas:
• «KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS» analizēs kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras aktivitāšu pieejamību, tūrisma piedāvājumu, plānos kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstību, marketinga aktivitātes;
• «UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE UN INOVĀCIJAS» analizēs Jelgavas pilsētas kā uzņēmējdarbības
veikšanas vietas konkurētspēju, plānos nepieciešamos uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē, nodarbinātības iespēju paplašināšanu, zinātnes un pētniecības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā;
• «IZGLĪTĪBA UN SPORTS» analizēs izglītības un sporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti,
identificēs mūžizglītības iespējas un sportisko aktivitāšu pieejamību, kā arī plānos izglītības
un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību;
• «SOCIĀLĀ JOMA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA» plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes,
rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai, sabiedrības integrācijas sekmēšanai;
• «KVALITATĪVA DZĪVES VIDE» analizēs komunālo saimniecību un infrastruktūru, mājokļu
jautājumus, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu nodrošināšanu, sabiedriskās
kārtības paaugstināšanu, plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, mobilitāti,
sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, analizēs nozīmīgākās telpiskās struktūras un
plānos vēlamās ilgtermiņa izmaiņas;
• «VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA» noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu
energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzībai un pārvaldībai, plānos publiskās ārtelpas ilgtspēju, ūdensmalu attīstību;
• «ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA» izvērtēs esošo pašvaldības pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldības lēmumu pieņemšanā.
Aicinām Jelgavas valstspilsētas iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju
pārstāvjus un citus interesentus pieteikties dalībai darba grupās.
Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, aicinām līdz 2021. gada 31.
martam iesniegt pieteikumu, nosūtot to pa e-pastu anita.straume@dome.jelgava.lv, norādot
savu kontaktinformāciju, vēlamo tematisko darba grupu un pamatojumu dalībai. Sabiedrības
iespējas līdzdarboties ir, arī līdz 2021. gada 30. jūnijam elektroniski iesniedzot savus
priekšlikumus un ieteikumus plānošanas dokumentu izstrādei pa minēto e-pastu, norādot
arī kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).
Personas dati tiks izmantoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.sk. dalības identificēšanai darba grupās.
Kontaktinformācija dalībai tematiskajā darba grupā
Vārds, uzvārds
E-pasts
Tālruņa numurs
Izvēlētā tematiskā darba grupa
Pārstāvniecība (NVO, uzņēmums, cita institūcija)
Pamatojums dalībai izvēlētajā tematiskajā darba grupā
Darbs pēc iepriekš apstiprināta laika grafika notiks attālināti, tiešsaistes programmā «Webex». Par konkrēto tematisko darba grupu norises laiku tiks paziņots atsevišķi pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos.
Plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte,
kontakttālrunis uzziņām: 63005569, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties plānošanas aktivitātēs, jo Jelgavas pilsētas,
Jelgavas novada un Ozolnieku novada attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas paziņojums
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 9. marta lēmumu Nr.2-26.3/1205
tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam 3. līnijā 22A, Jelgavā, projekts.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un vide», e-pasts info@aunv.lv, tālrunis 29269076.
Detālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 24. marta neklātienes formā
(attālināti) un pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, turpinot to klātienē ne mazāk kā divas nedēļas.
Ar detālplānojuma redakciju no 2021. gada 24. marta var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», un valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvija.lv. Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības
ierobežošanai, ārkārtējā stāvokļa laikā lūdzam ar detālplānojuma projekta materiāliem iepazīties attālināti.
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā
iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski, sūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā
www.geolatvija.lv. Informācija pa tālruni 63005475 vai e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas mājaslapa Jelgava.lv 2020. gadā
apmeklēta 1 786 068 reizes, un tās unikālo lietotāju skaits gada nogalē
sasniedza 1 354 390, kas
ir par 490 676 vairāk nekā
gadu iepriekš. To, ka mūsdienās arvien lielāku lomu
komunikācijā ar sabiedrību ieņem sociālie tīkli, apliecina arī pilsētas sociālo
tīklu kontu statistika – novērojams sekotāju skaita
pieaugums.
Mājaslapa Jelgava.lv ir viens no
pilsētas pašvaldības informācijas
avotiem, kas ikvienam ērti un
ātri ļauj atrast aktuālo informāciju gan par svarīgākajiem notikumiem Jelgavā, gan par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem,
pašvaldības administrācijas un
iestāžu darbu, domes virzītajiem
un pieņemtajiem lēmumiem. Lai
iedzīvotājiem sniegtu iespēju
informāciju iegūt vienuviet, jau
2019. gadā atsevišķu pašvaldības
iestāžu mājaslapas tika integrētas mājaslapā Jelgava.lv, bet
aizvadītā gada janvārī, turpinot
šo procesu, tajā iekļauta arī
vietne www.jelgavasvestnesis.lv.
Tādējādi mājaslapa Jelgava.lv
ir kā vārtu internetvietne, kurā
lietotājs par pilsētu var atrast
visu aktuālo informāciju, kas ir

pašvaldības kompetencē.
Apkopotā statistika liecina, ka
Jelgava.lv aizvadītajā gadā apmeklēta 1 786 068 reizes un vidējais
apmeklētāja sesijas ilgums ir viena
minūte un 54 sekundes. Salīdzinājumā ar 2019. gadu apmeklējumu
skaits pieaudzis par 613 928
reizēm, savukārt unikālo lietotāju skaits 2020. gada decembrī
sasniedza 1 354 390, un tas ir par
490 676 vairāk nekā gadu iepriekš.
2018. gadā Jelgavas mājaslapa apmeklēta gandrīz 800 000 reižu. Tas
apliecina, ka mājaslapa Jelgava.lv
ir kļuvusi par būtisku informācijas
avotu gan Jelgavas iedzīvotājiem,
gan pilsētas viesiem.
Lai sasniegtu pēc iespējas
plašāku auditoriju, arī Jelgavas
pašvaldība sociālajos tīklos «Facebook», «Instagram», «Twitter»,
«Draugiem» un «Youtube» uztur
Jelgavas pilsētas profilu. Sociālajiem tīkliem ir būtiska loma
sabiedrības informēšanā, veidojot
atgriezenisko saiti starp jelgavniekiem un pašvaldību. 2020.
gadu «Facebook» Jelgavas lapa
noslēdza ar 20 603 sekotājiem,
kas ir par 6871 vairāk nekā 2019.
gadā, turklāt sekotāju skaits
turpina augt – februāra sākumā
pilsētas lapai sekoja jau 20 750
lietotāju. Sekotāju skaits pieaudzis arī pilsētas profilam sociālajā
tīklā «Instagram» – 2020. gadā
tam sekoja 6975 personas, kas
ir par 1279 vairāk nekā gadu iepriekš, bet šobrīd sekotāju skaits

sasniedzis jau 7066.
Atbilstoši vispārējām tendencēm par lietošanas paradumiem
interneta vidē turpina sarukt
«Twitter» un «Draugiem» popularitāte. Šī tendence vērojama arī
Jelgavas pilsētas profilam minētajās vietnēs. Proti, 2020. gadā
«Twitter» sekotāju skaits pilsētas
profilam bija 6289, kas ir par 61
mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt «Draugiem» lapai – 2327, kas
ir par 26 sekotājiem mazāk nekā
gadu iepriekš.
Ņemot vērā epidemioloģisko
situāciju valstī, kas pagājušajā gadā
daudzas aktivitātes liedza aizvadīt
klātienē un lika tās pārcelt uz interneta vidi, pērn būtiski audzis ievietoto video skaits «Youtube» Jelgavas kanālā. 2020. gadā Jelgavas
profilā ievietoti 56 video, kas skatīti
77 710 reizes. 2019. gadā tika publicēti 13 video un nodrošinātas
vairākas tiešraides no dažādiem
pasākumiem pilsētā. Visskatītākie
video aizvadītajā gadā bija «Simboliskā Jelgavas pilsētas karodziņa
stafete – Mēs esam Jelgava! Jelgava
755», kas bija kā virtuāls pilsētas
svētku gājiens. Starp skatītākajiem
video ir arī «Simtiem jelgavnieku
vienojas dejā», kad, atbildot Dobeles pilsētas izaicinājumam, pļavā
pretim Jelgavas pilij vairāki simti
jelgavnieku ļāvās kopīgam dejas
solim, piedaloties globālajā akcijā
#JerusalemaDanceChallenge ar
mērķi veicināt pozitīvas emocijas
un kopā būšanu.

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

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

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

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

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

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

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

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

TIEŠSAISTES SEMINĀRS
VECĀKIEM «ĢIMENES
EMOCIONĀLĀ LABSAJŪTA»
Seminārā 12. aprīlī tiks runāts par veidiem,
kā stiprināt saikni ar otru cilvēku; kā kvalitatīvi
pavadīt laiku kopā; tiks pārrunātas individuālās
un ģimenes vajadzības; motivācija sava
radošuma un interešu attīstīšanai.
Lektore – Inese Lapsiņa, kognitīvi
biheiviorālā terapeite.
Papildu informācija par semināru un pieteikšanos pieejama mājaslapā www.zrkac.lv.
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Tapusi grāmata par Jelgavas
parku vēsturi

Veidosim pilsētas svētkus kopā!

Emīls Rotgalvis

Izdota Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja galvenās speciālistes
Ineses Deksnes grāmata
«Jelgavas parki stāsta».
Tās vēstījums par pilsētas
parkiem – kādi tie bija pirms
vairāk nekā gadsimta – ir
cieši savīts ar vēsturi, atklājot stāstus par notikumiem
un cilvēkiem. Iepriekš piesakoties, grāmatu var iegādāties muzejā, bet nelielu
ieskatu tās saturā sniedz
jauna interaktīva karte.
Autore skaidro, ka grāmatā apkopota pētījumos, literatūrā, presē
un atmiņās glabātā informācija par
Jelgavas parkiem un skvēriem. Tas
I.Deksnei palīdzējis veidot priekšstatu par to, kā iemīļotas atpūtas,
pastaigu un pasākumu vietas uzlūkojuši jelgavnieki pirms gadsimta
un vēl senāk, rosinot parku un dārzu
pētniekus palūkoties dziļāk Jelgavas
zaļās rotas vēsturē, savukārt jelgavniekus – atcerēties paaudzēs nodotas
ģimenes atmiņas. Grāmata ir muzeja
veltījums pilsētai aizvadītajā 755.
jubilejas gadā, un tā mudina uzdot
un saņemt atbildes uz dažādiem
jautājumiem, piemēram, cik daudz
katrs no mums zina par Uzvaras
parku, kas sācies kā «Villa Medem»
dārzs, bet savu nosaukumu ieguvis
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā par
godu pēdējai vietai Jelgavā, kur sakāva bermontiešus, kāds restorāns
20. gadsimta 30. gados tika izveidots
tagadējā Jelgavas pils parka Studentu kluba ēkā, kādēļ Mīlestības alejā

ir piemineklis ar urnu un kas senāk
atradās Alunāna parka vietā.
Kā papildinājums izdotajai grāmatai muzejā tapusi interaktīva karte
par interesantiem faktiem mūsu
pilsētas parku vēsturē. Kartē astoņos
punktos atzīmēti parki mūsdienu
Jelgavā, kas sniedz informāciju un
ilustratīvas liecības par katra parka
nozīmi un spilgtiem notikumiem tajos. Karte atrodama muzeja mājaslapas www.jvmm.lv sadaļā «Lasītava».
Kaut arī muzeja ekspozīcijas apmeklētājiem arvien ir slēgtas un ar
nepacietību tiek gaidīti grāmatas
«Jelgavas parki stāsta» atvēršanas
svētki, ņemot vērā valdības pieņemto
lēmumu atļaut grāmatu tirdzniecību
klātienē, arī Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā nodrošināta
iespēja ikvienam iegādāties muzeja
izdotās un citas grāmatas par vēsturi
un mākslu. Grāmatas var iegādāties, iepriekš piesakoties pa tālruni
63023383. «Jelgavas parki stāsta»
cena ir septiņi eiro. Informāciju par
citu grāmatu pieejamību un cenu
var iegūt pa tālruni vai muzeja
mājaslapā, sadaļā «Pakalpojumi»,
«Suvenīri».

Emīls Rotgalvis

lās – svinību radīšanā iesaistījās vairāk jauniešiem vecumā no četriem līdz
nekā 7000 iedzīvotāju. Arī šogad 18 gadiem jaunrades nams «Junda»
Ar saukli «Mēs esam Jelgasvētkus pilsētas iedzīvotāji veidos paši. rīko mākslas konkursu «Mēs esam
va» pašvaldības iestādes, uzTo norise tiks pakārtota epidemiolo- Jelgava», aicinot radīt darbus, kuros
ņēmumi, pilsētas iedzīvotāji
ģiskajai situācijai, taču gaidāmi arī atspoguļota piederība pilsētai. Visi
un draugi gatavojas Jelgavas
lielāki notikumi, piemēram, gājiens, darbi tiks apkopoti virtuālā izstādē,
756. jubilejai. Pērn
Jelgava Otrdiena
kas radošiTrešdiena
būs pielāgots
ierobežojumu
bet labākie
būs skatāmi
pilsētvidē.
Pirmdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
kļuva par pirmo pilsētu Latviapstākļiem, pilsētas augstāko apbalvo- Plašāka informācija – mājaslapā
maijs – laikam
LR Satversmes sapulces
sasaukšanas
diena. Darba
svētki
jā, kas radīja īpašu1.4. šim
jumu
saņēmēju
godināšana
un mu- www.jelgava.lv, sadaļā «Institūcijas»,
maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. Brīvības svētki
Sigmunds
8.–9.programmaijs – Latvijas Stādu dienas
Jelgavā ekspresis, kas tāpat kā pērn
piemērotu svētku
zikālais
«Jaunrades nams «Junda»».
Turpinās
Zigismunds
23. maijs – Vasarsvētki
Ziedonis
Zigmunds
17
28.–30.
maijs –likta
Jelgavas pilsētas
mu, un šī pieredze
tiek
arsvētki
sveicienu dosies pie jelgavniekiem. arī darbu iesniegšana
fotokonkursā
lietā arī šogad – maijā visus
Būs arī koncerti, izrādes, izstādes un «Jelgava 2021» – tā nolikums pieVijolīte
Henriete
Staņislava
Einārs
Gints
Viola
Ģederts
Staņislavs kultura.jelgava.lv.
Ervīns
Didzis
sagaida
ietērptas
piltiešsaistes aktivitātes.
Piederību
pilsē- Henrijs
ejams mājaslapā
2021 radoši
Uvis
Vizbulīte
Ģirts
Jete, Enriko
Stefānija
Klāvs
Gaidis
18
sētas svētku tradīcijas un
tai varēs apliecināt ar Jelgavas karogu Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
Ira
Airita
jaunas aktivitātes.
pie mājām, karodziņiem
pie
auto un Aivita
pirmā svētku
aktivitāte būs temaKarmena
Ina
Iraīda
Arita
Maija
Manfreds
Ināra
Irēna
Elfa, Elvita
Soﬁja
uzlīmēm, sveicieniem
un fotogrāfijām
tiskas orientēšanās
spēlesEdijs
par mūsu
19
Edvīns
Paija
Milda
Inārs, Valija
Irīna
Krišjānis
Taiga
2020. gadā kopā būšanu jelgavnieki sociālajos tīklos un dalību akcijās.
pilsētas personībām, kas sāksies 26.
Leokādija
Emīlija
Dailis aizvadot
Ēriks Plašāka informācija
Lita
Salvis svētku
Leontīnegatavo
Akvelīna
apliecināja, svētku gājienu
par
aprīlī un aktīvus
izaicinājumus
Herberts
Inese
Sibilla
Selva
Ligija
Ernestīne
Umberts stafeti,
Inesis
Lonija Vairāk
20
karodziņa
programmu Teika
būs pieejamaVenta
drīzumā, Ingmārs
arī «Sporta servisa centrs».
meklēti un pielāgoti visdažādākie tiešsaistē ar pilsētas
jauDzidra
izziņotas. informācijas par svētku aktualitātēm
steļļu mehānisma elementi: «Jāres- klausoties koncertus māju pagalmos, bet pirmās aktivitātes
Eduards
Ilvija
Edvards
Dzidris
Maksims
Lolita
No 1. līdz 30.
aprīlim bērniem
un Vilhelms
– mājaslapā www.jelgava.lv.
taurē bija kustīgās daļas, piemēram, izzinot pilsētu izaicinājumos
Marlēnaun mīkAnšlavs
Edvarts
Gunita
Maksis
Vitolds
Ziedone
Junora
Varis
Loreta
Vilis
Raivis, Raivo
Letīcija
21
spraislīši, trizuļi, arī nītis, – nav nemaz
tik viegli pastāstīt, kas aiz visiem šiem
Alīda
vārdiem slēpjas. Talkā mums nāca
22
Jūsma
Inese un Ilze Mailītes no aušanas
Emīls Rotgalvis
darbnīcas «Mailīšu fabrika» – maFoto: Ivars Veiliņš
nuprāt, viszinošākie cilvēki tieši par
Laikā, kad slēgti muzeji un
Viļumsona stellēm. Viņas palīdzēja
izstāžu zāles, izstādes Jelgatās pirmoreiz uzstādīt, un arī tagad
vā iziet ārtelpā. Sadarbojosazināmies videozvanā, lai saprastu,
ties Ģederta Eliasa Jelgavas
vai viss ir pareizi.»
Vēstures un mākslas muViļumsona stelles kā unikāla aušazejam un Zemgales reģionas mašīna prasa savu pieeju darbam,
na Kompetenču attīstības
ko šobrīd – mācīšanās un pielāgošanās
centram (ZRKAC), tapusi
procesā – «Austras rakstos» veic reizē
izstāde par Kurzemes un
divas meistares, taču ar pietiekamām
Zemgales hercogistes valdiemaņām to var arī viens cilvēks.
niekiem «Hercogu troņa
A.Mālkalna atklāj, ka darbs ir smaspēles», kas centra logos
gāks nekā pie modernākām stellēm,
Svētes ielā 33 skatāma līdz
taču tas ir raitāks un uz tām var tapt
aprīļa vidum, bet līdz 31.
sarežģītāki raksti. Pirmais darināmartam Jelgavas pils pagaljums – sega – uz Viļumsona stellēm
pulāro skatlogu izstāžu formātu. Tā āra izstādes «Ziemas stāsti» apmekmā var iepazīt kultūras un
jau tuvojas noslēgumam un paliks
ZRKAC lielajos logos Svētes ielas pusē lējumu Jelgavas pils pagalmā. Tajā
mākslas centra «Nātre» fodarbnīcas meistarēm, taču plānos ir
ikviens garāmgājējs var iepazīties ar apkopoti 20 Jelgavas pilsētas un
toprojektu
«Ziemas
stāsti».
arī citi darbi, piemēram, aizkari, kurus
hercogistes valdniekiem, lielākajām novada personību stāsti par ziemu,
rotās Zemgales raksts. Arī brīdī, kad
«Par godu Kurzemes un Zemga- dinastijām un starpdinastiju laiku. dzīvi pandēmijas laikā, radošumu
atsāksies lielie darbi, tostarp darinot
tautastērpus vietējiem kolektīviem, les hercogistes 460. jubilejai marta «Hercogu portretus šādi vēl nebijām un iedvesmu. Stāstus apkopojusi
Jelgavā tapušās Viļumsona stelles sākumā tiešsaistē tapa hercogu apkopojuši, un domāju, ka ikvienam «Nātres» vadītāja Dace Indrika,
nestāvēs dīkā, bet pavērs arvien galerija, kurā īsi aplūkoti kādrei- būs interesanti izpētīt, kad un kādi un tie papildināti ar fotogrāfa un
jaunas iespējas senā aušanas amata zējie hercogistes valdnieki, bet nu valdnieki hercogistē bijuši, jo zinā- mūziķa Gata Indrēvica lielformāta
turpināšanai un pilnveidošanai tepat tā pārtapusi pilnvērtīgā portretu mākie ir vien daži. Plašāk par katru fotogrāfijām. Izstāde ļauj tuvāk iepaizstādē. Muzejs vēlas tikties ar un viņa atstāto mantojumu stāstīsim zīt tādas ar Jelgavas pilsētu saistītas
Jelgavā.
Amatnieks P.Viļumsons dzimis saviem apmeklētājiem, kā vien rakstos mūsu mājaslapā, bet izstādes personības kā mūziķis Maksims
1872. gadā. Ap 1900. gadu rīkojis tas šobrīd iespējams, tāpēc bijām ZRKAC logos rīkosim vēl, turpinot Beitāns, tradicionālo amatu meistamākslas aušanas kursus Jelgavā, ieinteresēti izmēģināt šo formātu,» hercogistes stāstus, piemēram, par re Ausma Spalviņa, Latvijas Romas
Rīgā, Maskavā un Omskā un šajā stāsta Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures izglītību un tālaika Jelgavas izaugs- katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes
laikā izgudrojis un patentējis pusau- un mākslas muzeja direktores viet- mi,» piebilst M.Kaupere. Savukārt bīskaps Edvards Pavlovskis un citi.
tomātiskās stelles «Lielupes viļņi». Arī niece Marija Kaupere, piebilstot, ka ar muzeja publikācijām var iepazīties «Ziemas stāsti» pils pagalmā līdz 31.
martam apskatāmi darbdienās no
meistara darbnīca savulaik atradusies ideju par izstādi logos piedāvājusi mājaslapā www.jvmm.lv.
Jelgavnieki un pilsētas viesi savā pulksten 10 līdz 17 un brīvdienās
Jelgavā, Kalvenes ielā – tur, kur šobrīd ZRKAC vadītāja Sarmīte Vīksna,
Jelgavā vēloties aizsākt šobrīd po- pastaigu maršrutā var ieplānot arī no pulksten 10 līdz 16.
atrodas Stacijas parks.
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stāsta amatnieku darbnīcas
un tautastērpu darinātavas
«Austras raksti» vadītāja
Aija Mālkalna. Stelles «Liel
upes viļņi», kas pirms pusotra gada iegādātas kā ilgi
lolots sapnis, nu ir darba
kārtībā. Aušanas meistares
jau mēnesi apgūst darbu ar
vairāk nekā gadsimtu seno
aušanas mašīnu, kas, lai arī
ne vienmēr ir viegls, sniedzot
lielu gandarījumu.

«Stelles pēc ilgiem meklējumiem
iegādājāmies uz «Austras rakstu»
ceturto dzimšanas dienu 2019. gadā,
novietojām tās darbnīcā, bet darbu
dēļ nebija laika tās līdz galam atjaunot. Šobrīd vairāk varam strādāt sev,
tāpēc bija īstais brīdis, lai tās savestu
kārtībā,» skaidro A.Mālkalna, piebilstot, ka to oriģinālās detaļas atrast ir
teju neiespējami, tāpēc pašu spēkiem
Foto: Ivars Veiliņš

Maijs

3
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Jelgavā atkal auž uz Viļumsona stellēm
17 18 19 20 21
Emīls Rotgalvis
«Šobrīd pasūtījumu ir mazāk,
24 25 26 27 28
bet izmantojam laiku citiem
darbiem, un Jelgavā atkal
tiek austs uz šeit tapušajām
Izstādes31iziet ārpus muzejiem un galerijām
Pētera Viļumsona stellēm,»
kalendars_2021_i.indd 5

Kalendārā
neierakstīto
vārdu diena
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Lieldienās dosimies pastaigās
Emīls Rotgalvis

BRĪVDABAS
KONCERTZĀLE «MĪTAVA»

@BRIVDABASKONCERTZALEMITAVA

Izziņoti Latvijas Pasākumu foruma
Izcilības balvas 2020 finālisti un esam
saņēmuši divas nominācijas: «2020. gada
izcilākais notikums Zemgalē» un «2020.
gada izcilākā pasākumu norises vieta».

MIEZĪTES BIBLIOTĒKA

@MIEZITESBIBLIOTEKA

Sadarbojoties ar Latviešu-dāņu biedrību
6. martā aizvadīts pirmais no četriem
tiešsaistes diktātiem Dānijas latviešiem,
lai atkārtotu, nostiprinātu un papildinātu
zināšanas dzimtajā valodā.

BJMK

@BJMKROKSKOLA

Uzsākam projektu «Muzikālie pilsoņi: sociāli atbildīga jauniešu kopiena Jelgavā».
Pirmās projekta aktivitātes ir trīs radoša satura atbalsta pārraides tiešsaistē «Radošais
izolators» «Instagram» @bjmkrock profilā.

Foto: no JV arhīva

Lieldienas Jelgavā tradicionāli svinētas kopīgā pavasara pastaigā Jelgavas pils
parkā, taču šogad 4. un 5.
aprīlī pilsēta aicina jelgavniekus ģimenes lokā doties
pastaigā pa visu pilsētu,
apskatot svētku dekorus
pilsētvidē, apmeklējot fotostūrīšus, šūpojoties un pat
paviesojoties Rūķu ciemā
«Lediņos». Iespējas radoši
darboties būs arī mājās –
tam idejas piedāvā Jelgavas
pilsētas bibliotēka.
Arī šogad Lieldienu laikā Jelgavu
rotā svētku dekori. Pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība» informē, ka visā pilsētā atrodamas
28 lielformāta olas. Tās izvietotas
Jelgavas dzelzceļa stacijas rotācijas
aplī, Satiksmes ielā 59 un Vecpilsētas ielā, Stacijas ielā un Raiņa
parkā. Pirmoreiz olas rotā arī Loka
maģistrāles zaļo zonu. Pagājušā
gada jaunais dekors – trīs metrus
augsti stiklšķiedras asni – izvietots
Hercoga Jēkaba laukumā, bet dekoratīvās olas Stacijas ielā un Raiņa
parkā ieguvušas jaunus zīmējumus.
Jelgavnieki mudināti apskatīt dekorus savas dzīvesvietas apkaimē vai
doties «olu medībās» pa visu pilsētu.
Īpaši izrotāta no 26. marta līdz
5. aprīlim būs Pasta sala un Jelgavas kultūras nams. Pie brīvdabas
koncertzāles «Mītava» un uzraksta
«Jelgava» Pasta salā pieejamas trīs
divpusējas lielformāta Lieldienu
kartītes, kas kalpos kā svētku fotostūrīši. Īpaša vieta būs ierīkota
arī zālienā pie kultūras nama, kur
uzstādīs dekoratīvu olu koku un
šūpoles, informē pašvaldības iestādē «Kultūra». Bet ikviens, kurš

svētkos vēlas kārtīgi izšūpoties,
lai vasarā nekostu odi, visu gadu
nenāktu miegs, vai vienkārši sava
prieka pēc, aicināts iepazīties ar
Jelgavas rotaļu laukumu šūpoļu
karti, kas Zaļajā ceturtdienā, 1. aprīlī, tiks publicēta mājaslapā www.
jelgava.lv, lai palīdzētu atrast tuvākās šūpoles pilsētā. Līdz 5. aprīlim
norisināsies arī akcija, kurā, radoši
darbojoties, šūpoles jelgavnieki
aicināti uzstādīt savos īpašumos,
visā pilsētā iešūpojot jaunu svētku
tradīciju. Parādīt savu veikumu
iedzīvotāji var ar foto vai video
sociālajos tīklos, pievienojot tam
tēmturi #MēsEsamJelgava. Tāpat
jelgavnieki aicināti dalīties ar Lieldienu pastaigu vai ģimenes svētku
tradīciju foto – visi materiāli tiks

Ceļā uz kultūras galvaspilsētas
statusu – jauns raidījums
Emīls Rotgalvis

un audio formātā ar mērķi nostiprināt
un attīstīt sabiedrības kultūras domas
Jelgava pretendē uz Eiropas
veidošanu. Pēc tiešraides pieejams arī
kultūras galvaspilsētas notās ieraksts, tāpēc ikviens interesents
saukumu 2027. gadā, tādēļ
var noskatīties ne vien jaunos, bet arī
turpinās kultūras programtos raidījumus, kas ēterā jau izskamas izstrāde nākamajiem
nējuši, piemēram, interviju ar ielu
SIA KULK
septiņiem gadiem, radot jaumākslinieku Daini Rudeni un Bērnu
@KULK.SIA
nas idejas pilsētas kultūras
un jauniešu mūzikas kluba dibinātāju
dzīvei. Lai iepazītu dažādas
Endiju Rožkalnu.
Jelgavas kultūras dzīves
Iknedēļas raidījums ir viena no
šķautnes, pašvaldības iestādē
aktivitātēm, lai dziļāk izpētītu Jel«Kultūra» radīta jauna sagavas kultūras jomu un iespējas tās
runu platforma – tiešsaistes
izaugsmei. Šobrīd tiek apkopoti arī
raidījums «Kultūrtāle» –,
iedzīvotāju un pilsētas viesu aptaujas,
kurā ik ceturtdienu pulksten
kas noslēdzās 8. martā, rezultāti, lai
14 būs tikšanās ar radošām
iegūtu pēc iespējas daudzveidīgāku
personībām un kultūras dzīskatījumu Jelgavas kultūras piedāvāIevedam pilsētā kausu ar pavasari!
ves radītājiem, uzstāsies
juma attīstīšanai. Kultūras līdzradīšamūziķi un tiks uzklausīts arī
nā iesaistīties aicinātas arī radošās un
jelgavnieku redzējums.
nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi
ZEMGALES REĢIONA
biedrības un apvienības, kas līdz 30.
KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS
Iestādē «Kultūra» informē, ka ik martam pa e-pastu jelgava2027@
CENTRS
@ZRKAC
nedēļu tās «Facebook» lapā izskan gmail.com var iesūtīt savu radošo
aptuveni stundu garš raidījums video ideju projektus. Labākie no tiem tiks
iekļauti Jelgavas
Foto: ekrānuzņēmums
kā Eiropas kultūras galvaspilsētas
pieteikumā, kas
tiks pabeigts aprīļa nogalē. Plašāka
informācija par Jelgavas ceļu pretim
Arī šajā sezonā veram vaļā sezonālo
Eiropas kultūras
kontaktbiržu. Šoreiz «Pavasara e-grozs»,
galvaspilsētas stakurā aicinām ražotājus iesniegt pavasara
tusam būs pieejaproduktu piedāvājumus.
ma jau drīzumā.

apkopoti svētku atskata video.
Pastaigā «Labās Lieldienas «Lediņos»» no 1. līdz 5. aprīlim aicina
arī Rūķu ciems «Lediņos». Jaunrades nama «Junda» vadītāja Ilze
Jaunzeme stāsta, ka stundu garā
pastaigā var piedalīties vienas
mājsaimniecības locekļi, lai pavadītu laiku kopīgās āra aktivitātēs,
saelpotos daudz svaiga gaisa un
nosvinētu Lieldienas. «Lediņu»
apmeklējums obligāti iepriekš
jāpiesaka pa tālruni 26448086. Dalība pastaigā ir bez maksas, un tā
tiks organizēta, izmantojot mobilo
lietotni «Actionbound». Pastaigas
laikā jāievēro visi epidemioloģiskie
nosacījumi, par kuriem svarīgi atcerēties arī pastaigās pilsētā.
Savukārt Jelgavas pilsētas bib-

liotēka svētkos mudina darboties
radoši, arī neizejot no mājas. Lieldienu nedēļā Miezītes bibliotēkas
«Facebook» lapā tiks publicēts
video «Gatavojies svētkiem kopā
ar Miezītes bibliotēku. Lieldienu
našķi», kas ļaus ikvienam pagatavot kādu gardumu, ar ko ģimeni
palutināt svētkos. Bet Pārlielupes
bibliotēka bērnus vecumā no astoņiem līdz 12 gadiem ielūdz piedalīties radošā nodarbībā «Lieldienu
noslēpumi», kas 1. aprīlī pulksten
16 norisināsies «Zoom» platformā.
Tajā bērni varēs izzināt Lieldienu
tradīcijas, olu krāsošanas noslēpumus, tāpat gaidāmas ar joku dienu
saistītas aktivitātes. Pieteikties
nodarbībai var līdz 29. martam
vietnē ej.uz/lieldienunoslepumi.

Kļūsti par draudzīgāko
ģimeni Jelgavā!
Emīls Rotgalvis

15. maijā tiks atzīmēta
Starptautiskā ģimenes
diena, kuru gaidot ikviens aicināts iesaistīties sabiedrības saliedēšanas aktivitātēs
ģimenēm «Draudzīgākā
ģimene Jelgavā 2021».
To mērķis ir stiprināt
ģimenes saikni un mudināt bērnus, jauniešus
un pieaugušos pārdomāt ģimenes nozīmi un
tās vērtības. Piedalīties
aktivitātēs, kas organizētas divos posmos, var
līdz 5. maijam, informē
Sabiedrības integrācijas
pārvaldē.
Pirmajā aktivitāšu posmā
«Ģimenes vizītkarte», kas norisināsies līdz 1. aprīlim, ģimenes
aicinātas nofilmēt līdz piecām
minūtēm garu videoprezentāciju, iepazīstinot ar savu ģimeni,
hobijiem un devīzi. Savukārt
otrajā posmā «Radošais konkurss», kas ilgs no 1. aprīļa
līdz 5. maijam, jāsagatavo līdz
astoņām minūtēm garš video,
dziedot, dejojot, gatavojot vai
kā citādi parādot savas ģimenes

radošās prasmes. Pirmā posma
videofaila izmērs nedrīkst pārsniegt 100 megabaitus, otrā – 200
megabaitus.
Sagatavotie video vai saite,
izmantojot failu uzglabāšanas
tīmekļa vietnes, piemēram, www.
failiem.lv, ievērojot posmu termiņus un faila apjomu, jānosūta pa
e-pastu sip@dome.jelgava.lv. Iesūtītajiem video jāpievieno kontaktinformācija – viena ģimenes
locekļa vārds, uzvārds un tālruņa
numurs. Vairāk informācijas
par plānotajām aktivitātēm un
video iesniegšanu var saņemt pa
tālruni 29398851, 63005496 vai
pasākuma nolikumā, kas publicēts mājaslapas www.jelgava.lv
sadaļā «Institūcijas», «Sabiedrības integrācijas pārvalde».
Draudzīgākās ģimenes tiks
godinātas 15. maijā, atzīmējot
Starptautisko ģimenes dienu.
Godināšanas pasākums atkarībā
no epidemioloģiskās drošības
situācijas notiks klātienē vai
attālināti, un dalībnieki par to
iepriekš tiks informēti.
Ar savu dalību dalībnieks
apliecina, ka ir iepazinies ar
nosacījumiem un piekrīt tiem.
Iesūtītais materiāls var tikt
reproducēts un izplatīts bez
ierobežojuma.

