CIENĪJAMIE UZŅĒMĒJI UN JELGAVNIEKI!
Novembrī visi kopīgi atzīmēsim mūsu valsts dibināšanas simtu
pirmo gadadienu. Lai šie svētki atmiņā paliktu īpaši krāšņi, aicinām
saglabāt tradīciju arī šajā nozīmīgajā jubilejā un ziedot līdzekļus, lai
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem uzdāvinātu svētku uguņošanu!
18. novembra svētku uguņošana notiek, pateicoties Jelgavas
pilsētas domes, pašvaldības iestādes «Kultūra» un uzņēmēju
sadarbībai.
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Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas kontā:
reģ. Nr. 40008015856,
«Citadele banka» Jelgavas filiāle, kods PARXLV22,
konts LV73PARX0012465510001,
ar norādi «Svētku uguņošanai».
Visu pasākuma organizatoru vārdā –
Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška

LLU atklāj trīs nozīmīgus
zinātnes objektus Pārlielupē Rāviņš: «Jelgavai

jāsaglabā republikas
nozīmes pilsētas statuss»

 Kristīne Langenfelde

Otrdien Ministru kabineta (MK) sēdē valdība
vienojās par administratīvi teritoriālās reformas
plānu, kas paredz pašreizējo 119 pašvaldību
vietā izveidot 39. Šajā modelī, kas tagad tiek
virzīts izskatīšanai Saeimā, Jelgava pēc reformas
joprojām veidotu vienotu pašvaldību ar Jelgavas
novadu un Ozolnieku novadu, savukārt Daugavpilij, Liepājai, Rēzeknei, Jūrmalai un Rīgai tiek
nodrošināta iespēja saglabāt republikas nozīmes pilsētas statusu. Lemjot par teritoriālo iedalījumu, netika ņemts vērā nedz 12. septembra
Jelgavas domes lēmums, ar kuru dome nepiekrīt
virzītajam administratīvi teritoriālās reformas
modelim, nedz Jelgavas domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa šonedēļ nosūtītā vēstule ar aicinājumu ievērot vienlīdzības principu un saglabāt
Jelgavai republikas nozīmes pilsētas statusu.

Kā pirmais vakar tika atklāts LLU augu aizsardzības zinātniskais institūts «Agrihorts» Paula Lejiņa ielā 2. «Zinātne un inovācijas virza valsts attīstību. Mūsu zinātnieku un uzņēmēju sadarbība jau šobrīd ir ļoti cieša, bet jaunatklātā infrastruktūra tam pavērs vēl plašākas iespējas,» atklāšanā uzsvēra LLU rektore Irina Pilvere. Savukārt institūta vadītājs Jānis Jaško
norādīja, ka jaunais institūts paplašina mūsu valsts konkurētspēju, jo nu LLU zinātniekiem ir radītas līdzvērtīgas iespējas,
kādas tās ir kolēģiem citās valstīs.
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

LLU turpina attīstīt zinātnes infrastruktūru Jelgavā un
veido koncentrētu biozinātņu un tehnoloģiju zinātnisko centru, lai īstenotu pētījumus nacionālajā un
starptautiskajā līmenī biozinātnēs, inženierzinātnēs un
sociālajās zinātnēs. Šogad noslēgušies atjaunošanas
darbi trīs pētniecībai nozīmīgos objektos, kas atrodas
pilsētas Pārlielupes daļā. 16. oktobrī, klātesot LLU,
valsts pārvaldes, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvjiem, atklāts augu aizsardzības zinātniskais institūts
«Agrihorts» Paula Lejiņa ielā 2, kā arī Biotehnoloģiju
zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļa un
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa Rīgas ielā 22.
Zinātnes infrastruktūru LLU
paplašina, efektīvi apgūstot īpa
šumā esošos objektus, kas līdz
šim maz izmantoti. To atjauno
šana universitātei ļauj papildināt
pētījumu loku un zinātnieku ie
spējas gan sadarbībā ar vietējiem
ražotājiem un uzņēmējiem, gan
kopīgiem pētījumiem ar starp
tautiskajiem zinātnes centriem
Eiropā.
«Mūsu universitātes zinātnis
kā darbība ietver visa inovācijas
dzīves cikla pētījumus – sākot no
fundamentāliem un lietišķiem
pētījumiem un līdz to rezultātu
ieviešanai ražošanā. Kā tas iz
skatās, raugoties no patērētāja
viedokļa? Piemēram, mēs spējam
izpētīt tomāta šūnas ģenētiskā

līmenī, izstrādāt tomāta stādam
piemērotākās agrotehnoloģijas,
paplašināt tomāta kā produkta
pielietojumu un sadarbībā ar uz
ņēmēju padarīt no tomāta bāzes
veidoto produktu pieejamu patē
rētājiem. Tātad nodrošināt zināt
niski pamatotu ceļu no šūnas līdz
pat veikala plauktam. Līdzīgu
pētniecības ciklu īstenojam ar
jebkuru bioresursu,» pētniecības
specifiku raksturo LLU zinātņu
prorektore Irina Arhipova.
Viņa arī skaidro, ka universitātē
ir ļoti spēcīgi zinātnieki, taču,
lai viņu darbu augstu vērtētu
starptautiskā līmenī un veikto
pētījumu rezultātiem būtu ie
tekme, nepieciešamas jaunākās
paaudzes iekārtas un laboratoriju

aprīkojums, kas iegādāts gan jaun
atklātajos institūtos un laborato
rijās, gan esošajās laboratorijās.
Jaunatklātajās LLU Augu
aizsardzības zinātniskā institūta
telpās Paula Lejiņa ielā 2 darbs
uzsākts šogad, un tajā zinātnieki
jau veic pētījumus par kultūrau
giem kaitīgajiem organismiem.
Tāpat tiek izstrādātas un adap
tētas ilgtspējīgas kaitīgo organis
mu ierobežošanas tehnoloģijas,
metodes un produkti. Institūta
vadītājs Jānis Jaško stāsta, ka
šobrīd pētnieki īsteno 19 pēt
nieciskos projektus, tostarp par
robotizētas nezāļu ierobežošanas
iekārtas izstrādi, bioloģisko pre
parātu pārbaudi slimību un kai
tēkļu ierobežošanai ābeļdārzos,
krūmcidoniju slimību un kaitēkļu
monitoringu un atbalsta sistēmas
izstrādi kviešu audzētājiem par
slimību ierobežošanu. Par šīm
un citām augu aizsardzības tē
mām tiek sniegtas konsultācijas
zemniekiem, kā arī gatavotas
zinātniskās publikācijas.
Institūta telpu atjaunošanā
ieguldīti 1,4 miljoni eiro, bet zi
nātniskā inventāra iegādē – 400
000 eiro. Turklāt blakus ēkai
izveidota pilotsiltumnīca ekspe
rimentu īstenošanai.
Savukārt LLU Biotehnoloģiju

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

zinātniskās laboratorijas Viedo
tehnoloģiju nodaļas un Teh
noloģiju un zināšanu pārneses
nodaļas telpas Rīgas ielā 22
izvietotas vēsturiskajā ratnīcas
ēkā Valdekas pils kompleksā un
paredzētas visu LLU pārstāvēto
zinātņu nozaru pētījumiem.
Ēkas atjaunošanā ieguldīti 850
000 eiro. Iepriekš Tehnoloģiju
un zināšanu pārneses nodaļa,
kas veicina uzņēmēju un LLU zi
nātnieku sadarbību, atradās pilī,
bet šobrīd nodaļa ieguvusi plašas
telpas, kas piemērotas, lai organi
zētu tikšanās ar uzņēmējiem un
zinātniekiem. Ar nodaļas iesaisti
tiek attīstīti inovatīvi tehnolo
ģiskie risinājumi un produkti ar
paaugstinātu pievienoto vērtību.
Sabiedrībā plašāk zināmi dažādi
Jelgavā izstrādātie pārtikas pro
dukti, kas no zinātnieku labora
torijām jau nonākuši ražošanā un
tirdzniecības vietās, taču nodaļa
meklē iespējas tehnoloģiju pār
nesei arī citās nozarēs, informē
LLU. Nodaļas vadītāja Sandra
Muižniece-Brasava atklāj, ka jau
najās telpās plānoti tīklošanās un
jaunrades pasākumi, ideju izstrā
des un aprobācijas meistarklases,
kā arī ar intelektuālā īpašuma
aizsardzību saistīti semināri.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Kaut arī līdz šai nedēļai
MK apstiprināšanai tika vir
zīts reformas modelis, kas
paredzēja Latvijā izveidot
36 pašvaldības, pirmdienas
vakarā koalīciju veidojošās
partijas negaidīti vienojās, ka
atbalstīs 39 pašvaldību izvei
došanu, pēkšņi paziņojot: kā
atsevišķas pašvaldības tiks
izdalītas arī Daugavpils, Lie
pāja un Rēzekne, ļaujot tām
saglabāt republikas nozīmes
pilsētas statusu.
Pēc šāda paziņojuma Jel
gavas domes priekšsēdētājs
A.Rāviņš nekavējoties nosū
tīja vēstuli Ministru prezi
dentam Krišjānim Kariņam
un vides aizsardzības un re
ģionālās attīstības ministram
Jurim Pūcem ar aicinājumu
izvērtēt vienlīdzības un tais
nīguma principu attiecībā
uz republikas lielajām pil
sētām. «Aicinu Jūs izvērtēt
vienlīdzības un taisnīguma
principus, pieņemot gala
lēmumu par reģionālo re
formu Latvijā, un piemērot
vienādus kritērijus attiecībā
uz lielajām pilsētām. Ņemot
vērā pēdējās izmaiņas Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VA
RAM) paziņojumā par triju
pilsētu – Daugavpils (82 000
iedzīvotāju), Liepājas (68 000
iedzīvotāju), Rēzeknes (27
000 iedzīvotāju) – republi
kas nozīmes pilsētas statusa
saglabāšanu, vēršu Jūsu uz
manību, ka Jelgava ir cetur
tā lielākā pilsēta valstī ar
60 tūkstošiem iedzīvotāju.
Tā atbilst visiem VARAM
definētajiem kritērijiem, lai
saglabātu republikas nozīmes
pilsētas statusu un pastāvētu
kā patstāvīga administratīvā

teritorija. Jelgavas pilsētas
dome 12. septembrī pieņēma
lēmumu, ka nepiekrīt VA
RAM virzītajai administra
tīvi teritoriālajai reformai,
kas paredz Jelgavai atņemt
republikas nozīmes pilsētas
statusu. Lūdzam ņemt vērā
60 tūkstošu jelgavnieku vēlmi
arī turpmāk dzīvot republi
kas nozīmes pilsētā, kuras
izveidošanai ir dziļi vēstu
riskas saknes un nozīmīga
loma Latvijas brīvības cīņās,»
teikts vēstulē.
J.Pūce preses konferencē
pēc MK sēdes, kad lēmums
jau bija pieņemts, sacīja, ka
vēstuli no Jelgavas domes,
kurā pausta vēlēšanās būt at
sevišķai pašvaldībai, saņēmis
īsi pirms MK sēdes, tāpēc šis
priekšlikums nav izvērtēts.
Taču vienlaikus ministrs
noklusēja, ka jau pirms mē
neša Jelgavas dome VARAM
nosūtījusi pieņemto domes
lēmumu, ar kuru Jelgava ne
piekrīt ministrijas reformas
modelim un vēlas saglabāt
republikas nozīmes pilsētas
statusu. Līdz ar to ministri
jai bija pietiekami ilgs laiks,
lai izvērtētu Jelgavas domes
lēmumu.
Uz «Jelgavas Vēstneša»
jautājumu, pēc kādiem kri
tērijiem ministrija pēkšņi
Rēzekni ar 27 000 iedzīvotāju
paredz veidot kā atsevišķu
pašvaldību, bet Jelgavai ar
divreiz lielāku iedzīvotāju
skaitu atņemt lielās pilsētas
statusu, ministrija pēc būtī
bas tā arī atbildi nesniedza.
Jāpiebilst, ka Jelgavas do
mes lēmums un priekšsēdē
tāja nosūtītā vēstule, lemjot
par reformu, tagad jau būs
jāskata Saeimai.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Jelgavā bez maksas apgūst
māsas profesiju
 Anastasija Miteniece

Jelgavas pilsētas slimnīca un Latvijas Universitātes (LU) Rīgas
Medicīnas koledža
realizē sadarbības
projektu – septembrī
par valsts finansējumu mācības Jelgavā
uzsāka 47 topošās
medicīnas māsas.
LU Rīgas Medicīnas koledžas
direktores vietniece izglītības
darbā Sarmīte Villere norāda:
Veselības ministrijas sagata
votais ziņojums par veselības
aprūpes reformu tuvāko piecu
gadu termiņā liecina, ka vidējā
līmeņa medicīniskā personāla
trūkums valstī turpinās saasi
nāties, tādēļ risinājumi jāmeklē
jau šobrīd. «Ņēmām vērā Jel
gavas slimnīcas vajadzības un
koledžas iespējas, apzinoties, ka
daudziem, kuri vēlas mācīties,
regulāri braucieni uz Rīgu ir
liels finansiāls slogs, tādēļ piedā
vājam alternatīvu,» tā S.Villere.
Jelgavas pilsētas slimnīcas
valdes loceklis Andris Ķipurs
uzsver: organizējot medicīnas
māsu mācības Jelgavā, cer nā
kotnē nodrošināt gan slimnīcu,
gan arī pārējās pilsētas veselības
aprūpes iestādes un uzņēmu
mus ar vidējo medicīnisko per

sonālu. «Kā rāda pieredze, bieži
vien tie, kuri šo profesiju apgūst
Rīgā, tur arī uzsāk darba gaitas.
Ceram, ka mūsu studenti pēc
izglītības iegūšanas turpinās
darbu Jelgavā,» saka A.Ķipurs,
papildinot, ka vidējā personāla
jautājums arī slimnīcai nākotnē
kļūs arvien aktuālāks – šobrīd
iestādē nodarbinātas apmēram
150 māsas, taču 60 procenti
no viņām jau ir pirmspensijas
vecumā.
Janvārī, kad Jelgavā tika
izsludināts apmācību piedāvā
jums, izturot konkursu, studēt
par valsts budžeta līdzekļiem,
atsaucība bija liela – par stu
dijām interesējās vairāk nekā
100 cilvēku, bet tās uzsāka 47.
Topošās medicīnas māsas studē
pilna laika klātienes studijās,
kas praksē nozīmē trīs mācību
dienas nedēļā. Divas no tām ir
darba dienas, viena – sestdie
na. Jelgavas pilsētas slimnīca
studentiem nodrošina mācību
telpas, kā arī prakses vietu,
bet mācību saturu un procesu
koordinē koledžas mācībspēki.
Pēc trīs gadu studijām tiks
iegūta 1. līmeņa profesionālā
augstākā izglītība un medi
cīnas māsas kvalifikācija. Ar
šo izglītību medicīnas darbi
nieki varēs strādāt veselības
aprūpes iestādēs vai turpināt
studijas, iegūstot profesionālo

bakalaura grādu un specializā
ciju, piemēram, bērnu aprūpes
māsas, ambulatorās aprūpes
māsas, ķirurģiskās aprūpes
vai anestēzijas, intensīvās un
neatliekamās aprūpes māsas
kvalifikāciju.
Jelgavā medicīnas māsas
profesiju šobrīd apgūst dažādu
jomu pārstāves – skaistumkop
šanas speciālistes, tirdzniecībā,
ēdināšanas jomā un ražotnēs
strādājošās, pedagoģes, bijušās
uzņēmējas un māmiņas. Arī
motivācija mācīties viņām ir
atšķirīga – kādai medicīnas
nozare ir sen lolots sapnis un ai
cinājums, kuru beidzot izdevies
realizēt, pateicoties bezmaksas
studijām Jelgavā, ko iespējams
apvienot ar darbu un ģimeni.
Kāda ļāvusies aicinājumam
apgūt ko jaunu, pārbaudot,
vai māsu ikdiena varētu kļūt
par profesiju vai drīzāk tās būs
tikai vērtīgas zināšanas, ko
vajadzības gadījumā pielietot
ģimenē. Vēl kādai tā ir iespēja
iegūt medicīnisko izglītību,
kas nepieciešama pakalpojumu
klāsta paplašināšanai skais
tumkopšanas jomā. 95 procenti
kursa «Māszinības» studenšu
«Jelgavas Vēstnesim» atzina,
ka nākotnē redz sevi, strādājot
par medicīnas māsu slimnīcā vai
poliklīnikā.
LU Rīgas Medicīnas koledžas

Foto: Ivars Veiliņš
Māszinību nodaļas vadītāja
Linda Alondere stāsta, ka sadar
bība ar reģionālajām slimnīcām
koledžā realizēta arī iepriekš.
Kā liecina pieredze, iespēju
mācīties reģionos bieži vien iz
manto vidēja gadagājuma cilvē
ki. «Praksē redzam, ka studijas
galvaspilsētā pārsvarā izvēlas
gados jaunie, bet vidēja vecuma
interesenti – līdz 50 gadiem –,
kuri bieži vien ir strādājoši ģi
menes cilvēki, labprāt izmanto
iespēju mācīties tuvāk mājām.
Šāda situācija ir arī Jelgavā,»
tā viņa.
L.Alondere atklāj, ka stu
dentu, kuri pārtrauc mācības,

skaits gan reģionos, gan gal
vaspilsētā ir līdzīgs. «Visbiežāk
lēmums pārtraukt mācības tiek
pieņemts jau pirmajā kursā. Ir
cilvēki, kuriem padodas un pa
tīk teorētiskās mācības, tomēr,
sākoties praksei, saprot, ka
nespēj veikt medicīniskas ma
nipulācijas. Tāpat, lai mācītos
un spētu uztvert mācību vielu,
jābūt ļoti organizētam – jārod
laiks arī mācībām mājās, bet
strādājošajiem un ģimenes
cilvēkiem tas bieži vien ir izai
cinājums,» vērtē L.Alondere.
Pēdējos gados mācības pabeidz
aptuveni divas trešdaļas stu
dentu, no tiem profesijā strādāt

paliek aptuveni 60 procenti.
Šobrīd topošās medicīnas mā
sas Jelgavā aizvada teorētiskās
nodarbības, bet jau februārī
sāksies prakse Jelgavas pilsētas
slimnīcas nodaļās. Līdz šim
mācības kursā pārtraucis viens
cilvēks.
«Jelgavas Vēstnesis» uzklausa
topošo Jelgavas medicīnas māsu
viedokļus, lai izprastu viņu
motivāciju apgūt medicīnas
māsas profesiju un uzzinātu, vai
jauno speciālistu apmācības ar
valsts atbalstu nākotnē varētu
palīdzēt nodrošināt Jelgavas
pilsētas ārstniecības iestādēs
vidējo medicīnisko personālu.

«Jebkuram darbam ir sava
garoziņa – viegli nav nekur»

«Kurš tad sāk studēt medicīnu
30 gadu vecumā?!»

«Iespēja izkļūt
no apburtā loka»

Biruta Kulmane:
«Es šajā mācību grupā esmu
vecākā topošā medicīnas māsa,
bet mani tas nesatrauc! Strādāt
medicīnas jomā gribēju jau jaunī
bas gados, bet tad nebija iespēju,
jo visu noteica dzīves apstākļi – 23
gadu vecumā piedzima pirmais
bērniņš, bet pēc tam biju ilgā dekrēta atvaļinājumā ar vēl trīs bērniem.
Pamata rūpes bija bērnu audzināšana un darbs, lai varētu nodrošināt
visu nepieciešamo, un šādās situācijās darbus nešķiro – dara to, kur
var nopelnīt. Patiesībā jau jebkuram darbam ir sava garoziņa – tieši
šī iemesla dēļ es nemeklēju profesiju, kurā būtu viegli, jo viegli nav
nekur. Jautājums ir par to, kas pašam sirdij tuvāks. Piemēram,
šobrīd strādāju veikalā par pārdevēju, un, manuprāt, medicīnas no
zare daudz neatšķiras: tas arī ir darbs ar cilvēkiem, kuri ne vienmēr
mēdz būt laipni, tā arī ir liela fiziska slodze... Tiesa, uzsākot mācības,
mazliet baidījos, cik veiksmīgi sanāks tikt līdzi apjomīgajai mācību
vielai, tomēr mani iedrošināja manas meitas – viena ir ķirurģe, otra –
farmaceite. Šobrīd cītīgi mācos, bet to, cik labi man veiksies ikdienas
darbā, redzēsim februārī, kad sāksies prakse. Nākotnē gribētu strādāt
par māsiņu slimnīcā vai pilsētas poliklīnikā.»

Kristīne Cimermane:
«Pēc pirmās izglītības esmu
sociālā darbiniece, bet ilgi šajā
profesijā nenostrādāju – aizgāju
bērna kopšanas atvaļinājumā,
pievērsos ģimenes dzīvei un
pakāpeniski atskārtu, ka dar
bības lauks jāmaina. 30 gadu
vecumā apzinājos, ka medicīnas studijas būtu jaunības sapņu
piepildījums, tomēr pragmatiskā pieeja ņēma virsroku – nodo
māju: kurš tad iet mācīties medicīnu 30 gadu vecumā?! Vēl jo
vairāk – praktiski tas nozīmētu pilna laika studijas piecas die
nas nedēļā bez jebkādas iespējas paralēli strādāt. Taču es esmu
ģimenes cilvēks, kam jāpelna iztika. Tā lēmu par labu izglītības
jomai, mācības apvienojot ar darbu. Šobrīd mans pedagoģes
stāžs ir jau 20 gadu, tomēr jāatzīst: lai gan ilgu laiku tas bija
mans sirdsdarbs, pienācis brīdis pārmaiņām. Kad uzzināju par
iespēju apgūt medicīnas māsas profesiju, turklāt bezmaksas
studijas Jelgavā apvienojot ar pamata darbu, šaubu man nebija.
Tā beidzot ir taustāma iespēja realizēt sevi medicīnā! Un mans
nu jau pieaugušais dēls, kurš mācās par ārstu, ir liels atbalsts.»

Agrita Sipoviča:
«Mans stāsts ir visnotaļ
klasisks: pēc vidusskolas ne
zināju, ko vēlos mācīties, un
sāku strādāt. Bet vēlāk, kad
jau apzinājos savas intereses,
man bija ģimene un līdz ar
to arī ierobežotas iespējas
kardināli mainīt savu ikdienu. Man ļoti interesē medicīna, bet
ilgus gadus tas bija nesasniedzams mērķis, jo studijas nebija
iespējams apvienot ar darbu, bet nestrādāt nevarēju, jo jānodro
šina iztika sev un bērniem. Cik reižu braucu uz Atvērto durvju
dienu Medicīnas koledžā, katru reizi saprotot, ka mācības ar
darbu man neizdosies apvienot! Tas bija kā apburtais loks. Bet
nu, pateicoties iespējai mācīties bez maksas, turklāt vien divas
darba dienas nedēļā, beidzot esmu no tā izkļuvusi. Šobrīd tur
pinu strādāt ražotnes laboratorijā – tur sveru ķīmiskās vielas,
kuras vēlāk ģeneratorā pārtop par tīrīšanas līdzekļiem, – un
pamazām domāju, kāda būs mana ikdiena slimnīcā kā medi
cīnas māsai. Atalgojuma ziņā manā dzīvē nekas nemainīsies,
bet tas vairs nebūs maizes darbs, bet gan sirdsdarbs!»

«Viegli nav, bet gūstu
gandarījumu palīdzot»

«Kāpēc gan neapgūt
profesiju, kurā būšu
uz izķeršanu?»

«Gribēju profesiju
ar pievienoto vērtību»
Nataļja Tesjolkina:
«Īsumā par mani: esmu pa
vāre konditore, kura aizgājusi
no profesijas veselības problēmu
dēļ un strādā kosmētikas veika
lā. Mana mamma savulaik bija
medicīnas māsa, un viņa uzreiz
brīdināja, ka šī profesija nav no
tām vieglākajām. Tas ir darbs ar cilvēkiem, atbildība par pacientu
veselību un liela fiziska slodze. Zinu, ka šobrīd valstī aktīvi tiek
apspriestas arī nozares problēmas – algas jautājums, personāla trū
kums, izdegšana –, bet tādas ir teju katrā profesijā. Kad izlēmu par
labu studijām, kas no manis tikvien prasa kā manu laiku un cītīgu
mācīšanos, izvērtēju ieguvumus. Svarīgākais no tiem – medicīnas
māsas profesija ir ar pievienoto vērtību gan pacientiem, kuriem ir
vajadzīga aprūpe, gan pašai medicīnas māsai un viņas ģimenei. Tās
ir pamata zināšanas par medikamentiem, pirmo palīdzību. Galu
galā – šī izglītība var noderēt arī skaistumkopšanas nozarē! Šobrīd
esmu patīkami pārsteigta par viegli uztveramu un dinamisku mā
cību procesu, jo teoriju mums pasniedz gan koledžas mācībspēki,
gan slimnīcas ārsti, kuri rada patīkamu priekšstatu par medicīnas
māsu darbu un ikdienas vidi!»

Sanita Borisova:
«Medicīnas nozarē nokļuvu
salīdzinoši negaidīti, jo pēc
izglītības esmu ekonomiste.
Vairākus gadus vadīju uzņē
mumu, kas specializējās auto
rezerves daļu pārdošanā, bet
pienāca brīdis, kad tas beidza
pastāvēt, jo sevi neatpelnīja, un man bija jāmeklē alternatīvas.
Šogad kā sanitāre esmu uzsākusi darba gaitas slimnīcā «Ģin
termuiža». Mana darba ikdiena saistīta ar pacientu aprūpi –
viņus apkopju, pabaroju, pavadu uz procedūrām. Jā, ir smagi,
īpaši diennakts maiņās, bet pārsteidzošā kārtā man patīk – es
gūstu lielu gandarījumu, palīdzot cilvēkiem. Ņemot vērā, ka
man nav medicīniskās izglītības, par profesionālo izaugsmi
slimnīcā nemaz nevarēja būt runas, bet sākt mācīties šķita
pārāk sarežģīti – studijas Rīgā, kas turklāt nav apvienojamas
ar darbu, jārēķinās ar papildu izmaksām... Kad uzzināju par
iespēju mācīties Jelgavā trīs dienas nedēļā ar valsts atbalstu, tas
bija viennozīmīgs lēmums: es zinu, kas mani sagaida nozarē, un
esmu tam gatava! Pēc mācībām tikai atliks pieņemt lēmumu,
kur strādāt. Šobrīd domāju, ka mana nākamā darbavieta varētu
būt pilsētas slimnīca, piemēram, Ķirurģijas nodaļa.»

Dina Netlova:
«Manā dzīvē pienāca brīdis,
kad pati sev noteicu: tā vairs
nevar, kaut kas steidzami
jāmaina. Esmu mācījusies
par viesmīli, vairākus gadus
arī strādāju šajā profesijā,
līdz nolēmu mainīt nozari un
aizgāju strādāt uz lielveikalu. Darbs fiziski un morāli bija ļoti
smags, un es sapratu: ja negribu šajā vidē pavadīt visu atlikušo
dzīvi, jāsāk mācīties. Apzinot interesējošās jomas un profesijas,
uzzināju par medmāsu studijām. Šī iespēja mācīties ar valsts
atbalstu bija kā dāvana īstajā vietā un laikā! Man interesē medi
cīna, turklāt domāju, ka to sagaida pozitīvas pārmaiņas. Jomā,
kur ir ievērojams darbinieku trūkums, katrs speciālists ir zelta
vērts. Kāpēc gan neapgūt profesiju, kurā būšu uz izķeršanu?
Turklāt medicīnas māsas izglītība ir pamats, kas sniedz gana
plašas profesionālās izaugsmes iespējas nākotnē. Arī visi šīs
profesijas zemūdens akmeņi mani nebiedē – esmu pietiekami
daudz strādājusi smagu darbu, lai zinātu, ka fiziskas un morālas
izturības man noteikti netrūks!»

ZIŅAS
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LLU atklāj trīs nozīmīgus
zinātnes objektus Pārlielupē
No 1.lpp.

Viedo tehnoloģiju nodaļa ir pil
nībā jauna zinātniskā laborato
rija, kas šobrīd vēl tiek aprīkota
ar jaunās paaudzes pētniecības
iekārtām. Tās būs nozīmīgs
atbalsts fundamentālajiem pē
tījumiem lauksaimniecībā, pār
tikas zinātnē, veterinārmedicīnā
un citās nozarēs, nodrošinot
starptautisko konkurētspēju.
Laboratorijas aprīkojumu veidos
gan plaši zināmi un pielietoti
instrumenti, gan aparatūra,
kas Latvijā citur nav pieejama
un ko varēs izmantot visu LLU
fakultāšu un institūtu pētnie
ki. Kā stāsta nodaļas vadītājs
Gunārs Lācis, viens no vērtī
gākajiem jaunieguvumiem ir
elektronmikroskopa un Ramana
spektrometra komplekts, kas
nodrošina ķīmisko savienoju
mu noteikšanu šūnās, dažādos
materiālos, izmantojot lāzeru
tehnoloģijas. Kopumā Viedo
tehnoloģiju nodaļas aprīkojuma
iegādē tiks ieguldīti apmēram
divi miljoni eiro.
Visu trīs jauno objektu at

 Anastasija Miteniece

Slimību profilakses un
kontroles centrs (SPKC)
uzsācis ikgadējo gripas
monitoringu, lai savlaicīgi varētu prognozēt
kārtējās gripas epidēmijas sākumu valstī.
Vienlaikus iedzīvotāji
aicināti rūpēties par
savu veselību un vakcinēties pret sezonālo
gripu. Būtiski uzsvērt,
ka stājušies spēkā arī
grozījumi Vakcinācijas
noteikumos: turpmāk
pretgripas vakcīnas
grūtniecēm un bērniem
6–23 mēnešu vecumā
iekļautas vakcinācijas
kalendārā, un no 1.
oktobra šīm iedzīvotāju grupām valsts tās
apmaksā 100 procentu
apmērā.
SPKC Zemgales reģionālās
nodaļas vecākā epidemioloģe Olga
Kovaļauska atgādina, ka rudens
mēneši ir piemērotākie vakcīnai,
turklāt to būtiski veikt laikus,
pirms gripas vīrusi sāk izplatīties
visā Latvijā. Neviena vakcīna gan
nepasargā par 100 procentiem,
taču ir pierādīts: pat ja saslimšana
notikusi, vakcinētam cilvēkam
ir mazāks gripas komplikāciju
un nelabvēlīga iznākuma risks.
Vakcinācija pret gripu katru gadu
ieteicama ikvienam, tomēr epide
miologi īpaši aicina vakcinēties tos
cilvēkus, kuriem saslimšana ar
akūtām augšējo elpceļu infekcijām
norit smagā formā un ir augsts
gripas komplikāciju risks.
Oktobrī stājušies spēkā grozī
jumi Vakcinācijas noteikumos.
Līdz šim pretgripas vakcīna 50
procentu apmērā tika kompen
sēta grūtniecēm un 100 procentu
apmērā bērniem no 6 līdz 23
mēnešiem, tomēr process valsts
apmaksātas potes saņemšanai
bija komplicēts – bija jāsaņem
ārsta recepte, aptiekā jāiegādājas
vakcīna, pēc tam jādodas pie
ģimenes ārsta vakcinēties. Lai sa
mazinātu slogu ārstiem, uzlabotu
pretgripas vakcīnas pieejamību
un nodrošinātu vienotu pieeju,
pretgripas vakcīna grūtniecēm un
bērniem 6–23 mēnešu vecumā no
1. oktobra iekļauta vakcinācijas

Popularizē bezmaksas
atbalsta tālruņa numuru

klāšana ir nozīmīgs solis LLU
zinātnisko resursu koncentrā
cijai Pārlielupē, kur jau atrodas
Veterinārmedicīnas fakultāte,
veterinārā klīnika, Pārtikas
tehnoloģijas fakultāte, Biotehno
loģiju zinātniskās laboratorijas
divas nodaļas, Lauksaimniecības
fakultātes Augu aizsardzības no
daļa un Augu bioloģijas nodaļa,
Dārzkopības un apiloģijas labo
ratorija un Vides un būvzinātņu
fakultātes Ainavu arhitektūras
un plānošanas katedra.
LLU zinātniskās infrastruk
tūras pilnveide norisinās uni
versitātes īstenotajā projektā
«LLU un tās pārraudzībā esošo
zinātnisko institūciju pētniecī
bas, attīstības infrastruktūras
un institucionālās kapacitā
tes stiprināšana». Tā gaitā ar
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstu līdz 2021. gadam
zinātniskajā infrastruktūrā
tiks ieguldīti 16,7 miljoni eiro.
Projektu LLU īsteno kopā ar  Ilze Knusle
sadarbības partneriem – Dārzko
pības institūtu un Agroresursu
Lai popularizētu ieun ekonomikas institūtu.
dzīvotāju bezmaksas

Sākusies vakcinācija
pret sezonālo gripu
kalendārā un norādītajām iedzī
votāju grupām bez maksas nodro
šināta pilsētas medicīnas iestādēs,
kurās tiek veiktas profilaktiskās
vakcinācijas. Būtiski uzsvērt, ka
šogad valsts apmaksātā vakcīna
nodrošināta uzreiz pret četriem
iespējamiem gripas izsaucējiem.
Saskaņā ar kompensējamo
zāļu sarakstu valsts kompensē
vakcināciju pret gripu 100 vai
50 procentu apmērā arī citām
iedzīvotāju grupām: tāpat kā līdz
šim valsts apmaksāta vakcinācija
pret gripu ar 50 procentu kom
pensāciju pienākas cilvēkiem
vecumā no 65 gadiem, kā arī
iedzīvotājiem, kuri pieder pie
noteiktām veselības riska grupām
(personas ar hroniskām plaušu
slimībām, hroniskām kardiovas
kulārām slimībām, hroniskām
vielmaiņas slimībām, hronis
kām nieru slimībām, personas ar
imūndeficītu un personas, kuras
saņem imūnsupresīvu terapiju).
Savukārt vakcināciju pret gripu
pilnā apmērā valsts kompensē ne
vien bērniem vecumā no 6 līdz 23
mēnešiem un grūtniecēm, bet arī
bērniem no 23 mēnešiem līdz 18
gadu vecumam, kuri pieder pie
noteiktām veselības riska grupām.
Sīkāku informāciju par personu
loku, kas var pretendēt uz valsts
kompensētu gripas vakcīnu, var
uzzināt mājaslapas www.spkc.
gov.lv sadaļā «Vakcinācija», apakš
sadaļā «Vakcinācija pret gripu».
Iedzīvotājiem, kuriem vakci
nāciju pilnībā vai daļēji apmaksā
valsts, vispirms jāvēršas pie sava
ģimenes ārsta. Citām iedzīvotāju
grupām pretgripas vakcīna ir
maksas pakalpojums.
Jelgavā pretgripas vakcīnas ik
gadu pieejamas pilsētas medicīnas
iestādēs, kurās veic profilaktiskās
vakcinācijas. Tomēr, lai pārlieci
nātos par vakcīnas pieejamību
konkrētajā medicīnas iestādē, ar
to vēlams iepriekš sazināties. Paš
laik valsts apmaksātās vakcīnas ir
pieejamas Zemgales Veselības cen
trā un SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»». Savukārt Jelgavas
poliklīnikā norāda, ka šobrīd
iestādē pieejamas tikai maksas
vakcīnas, bet valsts kompensēto
vakcīnu piegāde gaidāma tuvāko
nedēļu laikā. Lai uzzinātu par al
ternatīvām vakcinācijas iespējām,
iedzīvotāji aicināti konsultēties ar
savu ģimenes ārstu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbalsta tālruni, pie
Pašvaldības operatīvās informācijas
centra (POIC) ēkas
Sarmas ielā 4 izvietots
vides objekts, kurā
atveidots šī tālruņa
numurs – 8787.

«Iedzīvotāju bezmaksas at
balsta tālrunis darbojas 24
stundas diennaktī septiņas
dienas nedēļā un ir viens no
veidiem, kā jelgavnieki var
ziņot par dažādām problēmām
pilsētvidē, lai tās varētu pēc
iespējas operatīvāk novērst. Tā
pēc esam uzsākuši informatīvu
kampaņu – lai popularizētu

Lai rosinātu vecāko
klašu skolēnu interesi
par medicīnu kā nozari, ar ko saistīt savu
nākotnes profesiju un
karjeru, Jelgavas poliklīnika īstenos jauno
mediķu programmu,
kurā iesaistīties aicināti 9.–11. klases skolēni. Jaunieši desmit
bezmaksas nodarbību ciklā iegūs gan
teorētiskas zināšanas,
gan priekšstatu par
dažādām medicīnas
jomām. Interesentiem
līdz 21. oktobrim jāpiesakās savā skolā.
«Medicīnas nozarē šobrīd
trūkst darbinieku, un šī prob
lēma jārisina ilgtermiņā. Iegu
vums būs jau tas, ja kāds no
šīs programmas audzēkņiem
izvēlēsies saistīt savu nākotni ar
medicīnu, bet, ja kāds no šiem
jauniešiem pēc gadiem atgrie
zīsies pie mums kā speciālists,
es būšu gandarīta,» norāda SIA
«Jelgavas poliklīnika» valdes
locekle Kintija Barloti.
Nodarbības notiks divas
reizes mēnesī – darba dienu
pēcpusdienās, pielāgojoties
poliklīnikas speciālistu pieņem
šanas laikam un noslogojumam.
Pirmā tikšanās poliklīnikā
būs 28. oktobrī pulksten 15.
«Skolēniem stāstīsim gan par
vispārīgiem jautājumiem, pie
mēram, veselīga dzīvesveida

SIA «Jelgavas ūdens»
informē,
ka sakarā ar dzeramā ūdens apgādes sistēmas profilaktisko dezinfekciju Jelgavā 21.,
22. un 23. oktobrī ūdenim iespējams neliels
hlora aromāts. Ūdeni var lietot uzturā un
sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs
pieļaujamās normas.
Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā
ieteicams uzvārīt.
SIA «Jelgavas ūdens» atvainojas par
sagādātajām neērtībām.

Īsi

Foto: POIC
tālruņa numuru 8787,» stāsta
POIC vadītājs Gints Reinsons.
Iespējams, ziemas sezonā vi
des objekts tiks noņemts, bet
pavasarī atkal atgriezīsies pie
POIC ēkas.
G.Reinsons norāda, ka vi
des objekta izveide ir iestādes
iniciatīva un papildina tuvā
kajā laikā plānoto informatī
vo kampaņu, kas ir viena no
Latvijas–Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.–
2020. gadam projekta «Civilās
aizsardzības sistēmas pilnvei
došana Jelgavas un Šauļu pil
sētās (C-System)» aktivitātēm.
Šajā kampaņā akcents likts
uz vizuāliem materiāliem – ko
cilvēks uztver ar redzi: vides
reklāmu uz pilsētas sabiedris
kā transporta, atstarotājiem
ar atbalsta tālruņa numuru

8787, videomateriālu par POIC
un sadarbības partneru darbu
un izdales materiāliem par
sabiedrībai būtiskām drošības
tēmām.
Jāatgādina, ka iedzīvotāji par
problēmām var ziņot arī inter
aktīvajā kartē, atzīmējot tajā
konkrēto vietu, vai pa e-pastu
poic@poic.jelgava.lv. «Jelga
vas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
interaktīvā karte ir uzlabota,
piedāvājot jelgavniekiem arī
iespēju pieteikties iedzīvotāju
agrīnai apziņošanai ārkārtējās
situācijās. Agrīnā brīdināšana
nozīmē mērķtiecīgu un neka
vējoties veicamu iedzīvotāju in
formēšanu ar īsziņas vai e-pasta
starpniecību par katastrofu
vai katastrofas draudiem un
nepieciešamo rīcību, kura ir at
tiecināma uz pieteikto objektu.

Jelgavas poliklīnika aicina skolēnus
pieteikties jauno mediķu programmā
 Ilze Knusle

3

nozīmi veselības saglabāšanā,
veselības aprūpes organizēša
nas pamatjautājumiem, vese
lības aprūpes procesu vadību,
gan iepazīstināsim ar dažādām
medicīnas jomām, piemēram,
kardioloģiju, laboratorijas dar
bu un izmeklējumiem, ģimenes
ārstu, medicīnas māsu darbu,

 Līdz 17. aprīlim vilciena reisiem
darbdienās dienas vidū biļetes
vienam braucienam būs par 25 procentiem lētākas, pērkot tās vilciena
biļešu tirdzniecības kasēs vai vilcienā
pie konduktora kontroliera. Savukārt,
iegādājoties e-biļeti «Pasažieru vilciena»
(PV) mobilajā lietotnē vai mājaslapā uz
kādu no 47 dienas vidus reisiem, tiks
piešķirta vēl piecu procentu atlaide,
kas piemērojama visām elektroniski
iegādājamām biļetēm, informē PV.
Dienas vidus 25 procentu atlaide biļetēm vienam braucienam tiks piemērota
kopumā 47 vilcienu reisiem, tostarp
astoņos maršruta Rīga–Jelgava–Rīga
vilcienos, kas kursē laika posmā no pulksten 9.39 līdz 13.39. Ar reisu, kuriem
piemērota atlaide, sarakstu iespējams
iepazīties vietnē www.pv.lv, kā arī pie
biļešu kasēm un pieturvietu stendos,
kur reisi ar atlaidi atzīmēti zaļā krāsā. Arī
iegādājoties e-biļeti, konkrētā maršruta
cena jau būs norādīta ar 25 procentu
atlaidi, kā arī ar papildu piemērojamo
piecu procentu atlaidi par biļetes iegādi
elektroniski. Tāpat PV atgādina, ka,
iekāpjot vilcienā pieturā, kurā ir atvērta
biļešu kase, biļete pie konduktora kontroliera maksās par 50 centiem dārgāk.
 18. oktobrī Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Jelgavas filiālē Skolotāju ielā 3 notiks darba meklētāju
tikšanās ar darba devējiem. NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības organizatore Jūlija Lovkova informē, ka pulksten
10 būs tikšanās ar SIA «Girtekos logistika» pārstāvjiem un notiks darbinieku
atlase – uzņēmums meklē izstrādājumu
marķētāju un krāvēju (roku darbs). Savukārt pulksten 12 paredzēta tikšanās
ar SIA «Dinair Filton» pārstāvjiem – šis
uzņēmums aicina darbā locīšanas iekārtas operatoru, komplektētāju un
noliktavas darbinieku. «Tikšanās laikā
darba devējs prezentēs uzņēmumu,
pastāstīs par darba specifiku, darba kultūru, darba laiku, vakancēm, prasībām
un ieguvumiem,» norāda J.Lovkova,
piebilstot, ka potenciālie darbinieki, kuri
būs ieinteresēti, uzreiz varēs aizpildīt
pieteikuma anketu. Interesentiem iepriekš nav jāpiesakās, taču uz tikšanos
vēlams ņemt līdzi personu apliecinošu
dokumentu un CV.

radioloģiju, estētiku, rehabilitā
ciju, ķirurģiju,» stāsta K.Barloti.
Programmā plānots uzņemt
20 skolēnus, un interesentiem
jāpiesakās savā izglītības iestā
dē – informācija par jauno prog
rammu izsūtīta visām pilsētas
skolām, kurās mācās attiecīgās  19. oktobrī pulksten 12 Jelgavas
mērķgrupas skolēni.
reģionālais Tūrisma centrs Svētās

Trīsvienības baznīcas tornī aicina
piedalīties cikla «Radītprieks» nodarbībā «Berete – cepure ar odziņu».
Dalībniekiem līdzi jāņem sava berete,
kura nodarbības laikā tiks izdekorēta. Nodarbību vadīs meistare Ginta
Zaumane – viņa ne vien parādīs, kā
glīti sakombinēt dažādus materiālus,
lai izveidotu unikālu rudens dekoru,
bet arī mācīs jaunas rokdarbu tehnikas.
Dalībnieki varēs izmantot piedāvāto
materiālu kopumu vai līdzi paņemtos
apdares materiālus. Nodarbības dalības maksa ir 8 eiro, un tajā iekļauti
visi apdares materiāli. Informācija un
pieteikšanās – pa tālruni 63005445 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.
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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2019. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.19-19
«JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS»

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
ganizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību, kā arī citus jautājumus, kurus dome uzskata
par svarīgiem. Komisijas vai darba grupas locekli var izslēgt no komisijas vai darba grupas
sastāva ar domes lēmumu, ja viņš vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu
dēļ neierodas uz komisijas vai darba grupas sēdēm. Darbam komisijās vai darba grupās var
pieaicināt speciālistus, kuriem par darbu var maksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Par
darbu komisijās un darba grupās locekļi var saņemt atlīdzību.
13. Pašvaldībā darbojas Integrētās vadības sistēma atbilstoši Eiropas standartiem LVS EN
ISO 9001, ISO 14001 un ISO 50001.

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» IV. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS
14. Domes priekšsēdētājs:
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
14.1. vada domes darbu;
1. Saistošie noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pārval- 14.2. ierosina jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;
des organizāciju, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, izpilddirektora un domes 14.3. vada Finanšu komitejas darbu;
pastāvīgo komiteju kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā 14.4. koordinē domes deputātu un pašvaldības institūciju darbu;
pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
14.5. īsteno Pašvaldības administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli;
2. Jelgavas pilsētas teritorija ir nedalāma administratīvi teritoriāla vienība. Pašvaldība savas 14.6. domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;
kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
14.7. domes vārdā izdod pilnvaras;
14.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām,
II. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
pārstāv domi tiesā;
3. Pašvaldības administrācija – institūcija, kas nodrošina atsevišķu pašvaldības funkciju 14.9. dod saistošus rīkojumus saviem vietniekiem, izpilddirektoram un Pašvaldības admiizpildi, domes un pastāvīgo komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, veic atbalsta nistrācijas darbiniekiem;
funkcijas pašvaldības kompetences īstenošanā.
14.10. organizē valsts iestāžu amatpersonu iesniegumu izskatīšanu domes sēdē;
4. Pašvaldības iestādes – ar domes lēmumu izveidotas institūcijas ar juridiskas personas 14.11. nodrošina civilās aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas uzdevumu
tiesībām (turpmāk – iestādes), kuras normatīvajos aktos un Jelgavas pilsētas domes lē- izpildi;
mumos noteiktās kompetences robežās sniedz sabiedriskos pakalpojumus iedzīvotājiem un 14.12. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes
kuru darba organizēšanu nosaka vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Jelgavas lēmumos un šajā nolikumā.
pilsētas domes lēmumu.
15. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki: domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu,
veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā un domes priekšIII. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA
sēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā.
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības 16. Domes priekšsēdētāja vietnieki:
lēmējorgāns – Jelgavas pilsētas dome (turpmāk – dome) –, kas nosaka pašvaldības insti- 16.1. pārrauga iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu atbilstoši savai kompetencei;
tucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par 16.2. koordinē komisiju un darba grupu darbu atbilstoši savai kompetencei;
kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu 16.3. veic citus uzdevumus saskaņā ar domes lēmumiem un domes priekšsēdētāja rīkojumiem;
izpildi, apstiprina pašvaldības budžetu un kontrolē tā izpildi.
16.4. viena vietnieka prombūtnes laikā pilda arī otra vietnieka pienākumus;
6. Dome sastāv no 15 deputātiem.
16.5. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus savu pienākumu un tiesību realizācijai.
7. Lai nodrošinātu savu darbību, dome no domes deputātiem ievēlē šādas pastāvīgās 17. Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības
komitejas:
un sporta jautājumu programmā:
7.1. Finanšu komiteju 9 domes deputātu sastāvā;
17.1. bez īpaša pilnvarojuma pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā;
7.2. Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteju 5 domes deputātu sastāvā;
17.2. pārrauga:
7.3. Izglītības, kultūras un sporta komiteju 5 domes deputātu sastāvā;
17.2.1. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem,
7.4. Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteju 5 domes deputātu sastāvā.
17.2.2. palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
8. Pašvaldības funkciju izpildi nodrošina dome, domes pastāvīgās komitejas, domes priekšsē- 17.2.3. ar veselības aprūpes pieejamību saistītos jautājumus,
dētājs, domes priekšsēdētāja vietnieki, pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – izpilddirektors), 17.2.4. ar aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu
kā arī domes izveidotās iestādes, Pašvaldības administrācija, pašvaldības kapitālsabiedrības aizsardzību saistītos jautājumus,
un kapitālsabiedrības ar pašvaldības kapitāla daļām.
17.2.5. ar kultūras un muzeja funkciju izpildi saistītos jautājumus,
9. Dome ir izveidojusi šādas iestādes:
17.2.6. ar tūrisma nozari saistītos jautājumus,
9.1. Jelgavas Izglītības pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas:
17.2.7. ar izglītību saistītos jautājumus,
9.1.1. Jelgavas Valsts ģimnāzija,
17.2.8. pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu,
9.1.2. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija,
17.2.9. ar bibliotēku funkciju izpildi saistītos jautājumus,
9.1.3. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola,
17.2.10. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanas un sporta jautājumus.
9.1.4. Jelgavas 4. vidusskola,
18. Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā:
9.1.5. Jelgavas 5. vidusskola,
18.1. bez īpaša pilnvarojuma pilda domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja
9.1.6. Jelgavas 6. vidusskola,
un domes priekšsēdētāja vietnieka sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības
9.1.7. Jelgavas Amatu vidusskola,
un sporta jautājumu programmā prombūtnes laikā;
9.1.8. Jelgavas 4. sākumskola,
18.2. pārrauga:
9.1.9. Jelgavas Centra pamatskola,
18.2.1. komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, tai skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju,
9.1.10. Jelgavas pamatskola «Valdeka»-attīstības centrs,
siltumapgādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā
9.1.11. Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola,
atrodas dzīvojamais fonds,
9.1.12. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Zemenīte»,
18.2.2. pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā ielu,
9.1.13. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Rotaļa»,
ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, ielu, laukumu un citu publiskai
9.1.14. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa»,
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uztu9.1.15. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Kamolītis»,
rēšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pretplūdu pasākumu organizēšanu, kapsētu un
9.1.16. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Lācītis»,
apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu,
9.1.17. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Vārpiņa»,
18.2.3. uzņēmējdarbības attīstību,
9.1.18. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Gaismiņa»,
18.2.4. pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un pārvaldīšanu,
9.1.19. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»,
18.2.5. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem,
9.1.20. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Ķipari»,
18.2.6. pašvaldības administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.
9.1.21. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Kāpēcīši»,
19. Rīkojumus attiecībā uz domes priekšsēdētāja vietniekiem izdod un paraksta domes
9.1.22. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Zīļuks»,
priekšsēdētājs, bet rīkojumus attiecībā uz domes priekšsēdētāju izdod un paraksta viens no
9.1.23. Jelgavas Mākslas skola,
domes priekšsēdētāja vietniekiem.
9.1.24. Jelgavas bērnu un jauniešu centrs «Junda»;
20. Izpilddirektors:
9.2. Sporta servisa centrs, kura pārraudzībā atrodas:
20.1. ir pakļauts domes priekšsēdētājam un viņa vietniekiem;
9.2.1. Jelgavas Ledus sporta skola,
20.2. ir atbildīgs par iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, organizē iestāžu un
9.2.2. Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola,
pašvaldības kapitālsabiedrību darba tiesiskuma un lietderības kontroli;
9.2.3. Jelgavas Specializētā peldēšanas skola;
20.3. organizē domes lēmumu izpildi;
9.3. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs;
20.4. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, gada un publiskā
9.4. Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs;
pārskata, kā arī budžeta projektu izstrādi;
9.5. Jelgavas pilsētas bibliotēka;
20.5. iesniedz domei priekšlikumus par iestāžu un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorgani9.6. Kultūra;
zēšanu vai likvidēšanu;
9.7. Jelgavas reģionālais tūrisma centrs;
20.6. iesniedz domei priekšlikumus par iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
9.8. Jelgavas sociālo lietu pārvalde;
20.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata iestāžu vadītājus;
9.9. Jelgavas pilsētas bāriņtiesa;
20.8. nosaka iestāžu un Pašvaldības administrācijas darba laiku un iedzīvotāju pieņemšanas
9.10. Pilsētsaimniecība;
laiku, saskaņojot to ar domes priekšsēdētāju;
9.11. Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs;
20.9. slēdz darba līgumus ar iestāžu vadītājiem, kā arī izdod saistošus rīkojumus;
9.12. Jelgavas pilsētas pašvaldības policija;
20.10. saskaņo iestāžu darbinieku amatu sarakstus;
9.13. Zemgales INFO;
20.11. pieņem lēmumus par atļauju izsniegšanu komercdarbības veikšanai;
9.14. Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība.
20.12. pieņem lēmumus par publiskajiem pasākumiem, sapulcēm, gājieniem, piketiem un
10. Dome ir kapitāla daļu turētāja šādās pašvaldības kapitālsabiedrībās:
pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu saskaņā ar normatīviem aktiem;
10.1. SIA «JELGAVAS AUTOBUSU PARKS»;
20.13. atver un slēdz kontus kredītiestādēs;
10.2. SIA «JELGAVAS ŪDENS»;
20.14. domes apstiprinātā budžeta ietvaros rīkojas ar pašvaldības finanšu resursiem, slēdz
10.3. SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»;
līgumus par saimnieciskiem darījumiem ar juridiskajām un fiziskajām personām.
10.4. SIA «JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA»;
20.15. dod atļauju atsavināt un norakstīt pašvaldības kustamo mantu ar atlikušo vērtību
10.5. SIA «JELGAVAS POLIKLĪNIKA»;
līdz 7000 euro;
10.6. SIA «Medicīnas sabiedrība «OPTIMA 1»»;
20.16. rīkojas ar pašvaldības kustamo mantu, to nododot attiecīgai pašvaldības iestādei;
10.7. SIA «Zemgales EKO».
20.17. domes apstiprinātā budžeta ietvaros apstiprina iestāžu un Pašvaldības administrācijas
11. Dome ir kapitāla daļu turētāja šādās privātās kapitālsabiedrībās:
budžeta tāmju grozījumus, izņemot darba samaksu un kapitālos izdevumus;
11.1. SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»;
20.18. nodrošina iestāžu, Pašvaldības administrācijas un pašvaldības kapitālsabiedrību darba
11.2. SIA «ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS»;
nepārtrauktību domes nomaiņas gadījumā;
11.3. SIA «SPORTA KOMPLEKSS «ZEMGALE»»;
20.19. vada Pašvaldības administrācijas darbu;
11.4. SIA «JELGAVAS TIRGUS»;
20.20. apstiprina Pašvaldības administrācijas darbinieku amatu sarakstu, saskaņojot to ar
11.5. AS «JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS»;
domes priekšsēdētāju;
11.6. AS «AMO PLANT».
20.21. pieņem darbā, atbrīvo no darba un pārceļ citos amatos Pašvaldības administrācijas
12. Dome pašvaldības funkciju pildīšanai var izveidot komisijas un darba grupas, kuru darbu darbiniekus, kā arī veic citus darba devēja pienākumus;
reglamentē domes apstiprināts nolikums, kurā nosaka to skaitlisko sastāvu, kompetenci, or- 20.22. paraksta koplīgumu ar Pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
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20.23. apstiprina Pašvaldības administrācijas struktūru, struktūrvienību nolikumus, iekšējos
normatīvos dokumentus un darbinieku amatu aprakstus;
20.24. organizē Pašvaldības administrācijas funkciju veikšanai nepieciešamo ieņēmumu-izdevumu tāmju izstrādāšanu;
20.25. veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja un viņa
vietnieku rīkojumiem.
21. Pēc kārtējām domes vēlēšanām un domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā domes
priekšsēdētājs nodrošina un izpilddirektors organizē dokumentācijas un materiālo vērtību
nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam. Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais domes priekšsēdētājs, jaunais
domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un grāmatvedības darbinieks.
V. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĒŠANA
22. Pastāvīgām komitejām (turpmāk – komitejas) savas kompetences ietvaros ir tiesības
un pienākumi:
22.1. sagatavot jautājumus izskatīšanai domē;
22.2. sniegt atzinumus un priekšlikumus domes lēmumu projektiem, kas ir komitejas
kompetencē;
22.3. izskatīt un sniegt atzinumu par pašvaldības budžeta projektu, gada un publisko
pārskatu projektiem;
22.4. izskatīt komitejai iesniegtos priekšlikumus, iesniegumus un sūdzības;
22.5. izskatīt un sniegt atzinumus par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
22.6. kontrolēt pārziņā esošo iestāžu darbu;
22.7. apstiprināt savā pārziņā esošo iestāžu ieņēmumu-izdevumu tāmes;
22.8. apstiprināt savā pārziņā esošo iestāžu ieņēmumu-izdevumu tāmju grozījumus, kas
skar darba samaksu un kapitālos izdevumus.
23. Finanšu komiteja:
23.1. sniedz atzinumus par:
23.1.1. domes lēmumu projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, vai šo lēmumu
izpilde saistīta ar papildu finanšu līdzekļu nepieciešamību,
23.1.2. teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem,
23.1.3. nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību un atvieglojumiem, pašvaldības
nodevām,
23.1.4. apbūves tiesību izsoli vai konkursu,
23.1.5. pirmpirkuma tiesību izmantošanu,
23.1.6. ārkārtas situāciju novēršanu,
23.1.7. par jautājumiem, kas skar pilsētas sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanu,
23.1.8. pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu vai ieķīlāšanu, kā arī par nekustamās
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā vai apbūves tiesības iegūšanu,
23.1.9. pašvaldības kustamās mantas ar atlikušo vērtību virs 7000 euro atsavināšanu
un norakstīšanu;
23.2. apstiprina Pašvaldības administrācijas ieņēmumu-izdevumu tāmes un ieņēmumu-izdevumu tāmju grozījumus, kas skar darba samaksu un kapitālos izdevumus.
24. Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja:
24.1. sniedz atzinumus par:
24.1.1. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu,
24.1.2. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un par dzīvojamo telpu statusu,
24.1.3. veselības aprūpes pieejamības, veselības aizsardzības un veselīga dzīvesveida
veicināšanas jautājumiem,
24.1.4. bāriņtiesas jautājumiem;
24.2. sniedz domei priekšlikumus par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
24.3. piedalās iepriekš minēto nozaru perspektīvo programmu un koncepciju izstrādē.
25. Izglītības, kultūras un sporta komiteja:
25.1. sniedz atzinumus par:
25.1.1. izglītības jautājumiem,
25.1.2. kultūras, muzeja, bibliotēku un tūrisma nozares jautājumiem,
25.1.3. veselīga dzīvesveida veicināšanas un sporta jautājumiem;
25.2. piedalās iepriekš minēto nozaru perspektīvo programmu un koncepciju izstrādē.
26. Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja:
26.1. sniedz atzinumus par:
26.1.1. komunālo saimniecību un pilsētvidi,
26.1.2. būvniecības jautājumiem un teritorijas labiekārtošanu,
26.1.3. vides aizsardzību,
26.1.4. pašvaldības īpašuma un pašvaldības teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu,
26.1.5. dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem,
26.1.6. satiksmes kustības drošības organizēšanu;
26.2. piedalās iepriekš minēto nozaru perspektīvo programmu un koncepciju izstrādē.
27. Komiteju sēdes notiek saskaņā ar komiteju sēžu grafiku. Komitejas sēžu norises laiku
nosaka komiteja, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.
28. Komiteju sēdes ir atklātas. Izskatot jautājumus, kas saistīti ar fizisko personu datu
vai ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu, jāievēro attiecīgo normatīvo aktu
prasības par fizisko personu datu aizsardzību un informācijas atklātību, un komitejas sēdē
piedalās tikai tās personas, kuras saistītas ar konkrētā jautājuma izskatīšanu.
29. Komitejas priekšsēdētāju, izņemot Finanšu komiteju, un komitejas priekšsēdētāja
vietnieku no sava vidus ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja
ar komitejas deputātu balsu vairākumu. Komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa
pienākumus veic attiecīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieks.
30. Komitejas priekšsēdētājs:
30.1. vada komitejas darbu, kontrolē komitejas lēmumu izpildi;
30.2. nosaka komitejas sēdes darba kārtību;
30.3. sasauc un vada komitejas sēdes;
30.4. nodrošina šī nolikuma un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu komitejas sēdēs;
30.5. pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;
30.6. veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem.
31. Par komitejas sēdes laiku, vietu un darba kārtību komitejas sekretārs informē domes
priekšsēdētāju un attiecīgās komitejas deputātus ne vēlāk kā vienu dienu pirms kārtējās
komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes.
32. Materiāli, kas saistīti ar komitejā izskatāmajiem jautājumiem, ir pieejami komiteju
deputātiem ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs
stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes.
33. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas
sastāva.
34. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo komitejas deputātu balsu vairākumu. Ja, balsojot
par lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.
35. Ja deputāts nevar ierasties uz komitejas sēdi, viņam līdz sēdes sākumam par to jāpaziņo komitejas priekšsēdētājam vai komitejas sekretāram, norādot neierašanās iemeslus.
36. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas deputātu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs trīs darba dienu laikā sasauc atkārtotu komitejas sēdi. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi
neierodas komitejas deputātu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs par to paziņo domei.
37. Komitejām ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
38. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs, visi klātesošie komitejas
deputāti un komitejas sekretārs.
39. Komitejas deputāts var izbeigt savu darbību komitejā tikai ar domes lēmumu par viņa
izslēgšanu no komitejas sastāva.
40. Komitejas priekšsēdētāju un komitejas deputātu var izslēgt no komitejas sastāva
ar domes lēmumu, ja viņš vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ
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neierodas uz komiteju sēdēm.
41. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku
komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.
Gadījumā, ja komiteju priekšsēdētāji nevar vienoties par to, kurš no viņiem vadīs komiteju
kopīgo sēdi, šādas sēdes vadītāju nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek Finanšu un citas
komitejas kopīgā sēde, to vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs.
42. Komiteju kopīgā sēde var izskatīt jautājumus, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no
katras komitejas deputātiem. Lēmumi tiek pieņemti, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem deputātiem. Ja, balsojot par lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir tās
komitejas priekšsēdētāja balss, kurš vada kopīgo sēdi.
43. Komiteju darba tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības administrācija.
VI. DOMES LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA
44. Domes lēmumu projektus var iesniegt:
44.1. domes priekšsēdētājs un viņa vietnieki;
44.2. pastāvīgās komitejas;
44.3. domes deputāti;
44.4. domes ārkārtas sēdes ierosinātājs.
45. Pēc izpilddirektora iniciatīvas sagatavotos domes lēmumu projektus iesniedz domes
priekšsēdētājs.
46. Domes lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz Pašvaldības
administrācijas kancelejā, kas vienas dienas laikā no saņemšanas brīža nodod tos domes
priekšsēdētājam, kurš nosaka komiteju, kurai jāsniedz atzinums par sagatavotajiem domes
lēmumu projektiem.
47. Domes lēmumu projektus iesniedz datordrukā un elektroniski, norādot:
47.1. normatīvo aktu, pantu, daļu, punktu vai apakšpunktu, uz kā pamata lēmuma projekts
sagatavots;
47.2. no kādiem līdzekļiem paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja lēmuma izpilde
saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;
47.3. kam uzdot lēmuma izpildes kontroli, ja kontrole nepieciešama;
47.4. lēmuma projekta iesniedzēju;
47.5. lēmuma projekta sagatavotāju;
47.6. lēmuma projekta ziņotāju komitejā;
47.7. kam lēmums nosūtāms;
47.8. papildu informāciju, ja tas nepieciešams.
48. Domes lēmuma projektu paraksta tā sagatavotājs, kurš sagatavoto lēmuma projektu
saskaņo ar:
48.1. attiecīgās iestādes, Pašvaldības administrācijas attiecīgās pārvaldes vai nodaļas
vadītāju;
48.2. Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāju, ja lēmuma izpilde saistīta ar
pašvaldības finanšu resursiem;
48.3. Pašvaldības administrācijas juristu un Juridiskā sektora vadītāju;
48.4. citiem lēmuma izpildē iesaistītiem speciālistiem;
48.5. izpilddirektoru.
49. Domes lēmuma projektiem pievieno:
49.1. maksas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos izdevumus pamatojošos dokumentus,
ja tiek apstiprināti pašvaldības maksas pakalpojumi;
49.2. paskaidrojuma rakstu, ja tiek apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi;
49.3. pamatdokumentu, kurā tiek veikti grozījumi;
49.4. izziņas materiālus, ja tas ir nepieciešams.
50. Ja domes lēmuma projektu sagatavo un iesniedz domes deputāts, tad 48. punktā minētie
saskaņojumi nav nepieciešami.
51. Domes sēdes darba kārtība, domes lēmumu projekti, atzinumi par tiem, izziņas materiāli,
domes deputātu iesniegumi ir pieejami domes deputātiem ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms
domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms domes ārkārtas sēdes.
52. Domes sēdes darba kārtību un domes sēdes lēmumu projektus, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms
domes kārtējās sēdes publicē internetā pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv.
53. Domes ārkārtas sēdes ierosinātājs iesniedz domes priekšsēdētājam iesniegumu par
domes ārkārtas sēdes sasaukšanu, norādot sēdes darba kārtību un pievienojot domes
ārkārtas sēdes lēmumu projektus.
VII. DOMES SĒDES DARBA REGLAMENTS
54. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas. Domes sēdes notiek latviešu valodā.
55. Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar domes sēžu grafiku.
56. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu
un izsludinot darba kārtību.
57. Domes ārkārtas sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu
un darba kārtību. Domes ārkārtas sēdes sasaucamas pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas
vai, ja to pieprasa:
57.1. vismaz viena trešdaļa domes deputātu;
57.2. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;
57.3. Ministru kabinets.
58. Domes ārkārtas sēdes sasaucamas ne vēlāk kā triju dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, izņemot, ja normatīvajos aktos ir noteikts cits sēdes sasaukšanas laiks.
Domes ārkārtas sēdes lēmumu projektus sagatavo un iesniedz tās sasaukšanas ierosinātājs
saskaņā ar šī nolikuma nosacījumiem.
59. Domes sēdēs jāpiedalās izpilddirektoram, iestāžu vadītājiem, Pašvaldības administrācijas
pārvalžu vadītājiem un pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem. Citu pašvaldības
darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina
izpilddirektors.
60. Ja domes deputāts nevar ierasties uz domes sēdi, viņam līdz sēdes sākumam par to
jāpaziņo domes priekšsēdētājam vai Pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes
kancelejas vadītājam, norādot neierašanās iemeslu. Dome var anulēt domes deputāta
pilnvaras, ja viņš vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies
domes sēdē.
61. Ja uz domes sēdi nav ieradušies vairāk nekā puse no domes deputātiem, domes priekšsēdētājs nosaka atkārtotas domes sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek
sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.
62. Ja uz atkārtotu domes sēdi nav ieradušies vairāk nekā puse no domes deputātiem,
domes priekšsēdētājs informē par to vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru trīs
dienu laikā pēc dienas, kurā vajadzēja notikt atkārtotai domes sēdei, kā arī paziņo domes
nākamās sēdes dienu.
63. Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumos noteiktos gadījumus.
64. Domes sēdes protokolē ar izpilddirektora rīkojumu norīkots Pašvaldības administrācijas
darbinieks. Sēdes protokolā ieraksta:
64.1. kur, kādā gadā, mēnesī, dienā un stundā domes sēde sasaukta, īpaši norādot, ja tā
ir domes ārkārtas sēde;
64.2. kad domes sēde atklāta un slēgta;
64.3. domes sēdes darba kārtību;
64.4. domes sēdes vadītāja un protokolētāja vārdu un uzvārdu;
64.5. domes sēdē piedalījušos un klāt neesošo deputātu vārdu un uzvārdu;
64.6. domes sēdē klāt neesošo deputātu neierašanās iemeslu;
64.7. to personu vārdu, uzvārdu, kurām domes sēdē dots vārds;
64.8. iesniegtos priekšlikumus, pieprasījumus, kā arī domes sēdes vadītāja rīkojumus;
64.9. pieņemtos lēmumus, norādot, ar cik balsīm lēmums pieņemts;
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64.10. kuri deputāti balsojuši par, kuri pret attiecīgo lēmumu un kuri atturējušies no balsošanas;
64.11. to deputātu vārdu un uzvārdu, kuri, izpildot likumā «Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā» paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nav piedalījušies attiecīgā lēmuma pieņemšanā;
64.12. citus jautājumus, kurus dome uzskata par svarīgiem.
65. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un Pašvaldības administrācijas darbinieks – sēdes
protokolētājs.
66. Domes priekšsēdētāja pienākumi domes sēdē:
66.1. vadīt domes sēdi;
66.2. dot vārdu ziņotājam;
66.3. dot vārdu jautājumu uzdošanai;
66.4. vadīt debates,
66.5. izsludināt pārtraukumus domes sēdē, ierosināt domes sēdes datumu, laiku un vietu, ja
sēde jāturpina citā dienā;
66.6. nodot domes sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam,
ja nevar piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanā, ievērojot likuma «Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā» noteiktos ierobežojumus.
67. Vadot domes sēdi, domes priekšsēdētājam nav tiesību piedalīties debatēs. Ja domes priekšsēdētājs vēlas piedalīties debatēs, viņš nodod domes sēdes vadīšanu domes priekšsēdētāja
vietniekam. Pēc debašu slēgšanas un pirms balsošanas domes priekšsēdētājam ir tiesības
izteikt savu viedokli par izskatāmo jautājumu.
68. Ja domes sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks, viņam jāpilda visas normatīvajos
aktos un šajā nolikumā noteiktās domes priekšsēdētāja funkcijas.
69. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:
69.1. ziņojums;
69.2. domes deputātu jautājumi;
69.3. debates;
69.4. domes priekšsēdētāja viedoklis;
69.5. balsošana;
69.6. balsošanas rezultātu paziņošana.
70. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot domes deputāti, izpilddirektors,
Pašvaldības administrācijas darbinieki un iestāžu vadītāji.
71. Ja domes sēdē piedalās plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, viņiem jāreģistrējas pie darbinieka,
kurš protokolē domes sēdi, un jāuzrāda darbinieka apliecība.
72. Personām, kuras piedalās domes sēdē, nav tiesību piedalīties debatēs un traucēt domes
sēdes gaitu. Video un foto aparatūru domes sēžu zālē drīkst lietot tikai domes sēdes vadītāja
norādītajā vietā.
73. Domes sēdes vadītājam ir pienākums aizrādīt tām personām, kuras neievēro domes sēdes
kārtību. Ja persona atkārtoti neievēro domes sēdes kārtību, sēdes vadītājam ir tiesības izraidīt
attiecīgo personu no domes sēdes norises telpas.
74. Dome var izskatīt tikai tos jautājumus, kas iekļauti izziņotajā domes sēdes darba kārtībā.
Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošo
deputātu skaita.
75. Komitejas balsojums par domes lēmuma projektu tiek norādīts domes sēdes darba kārtībā.
Par komitejas priekšlikumiem informē domes sēdē.
76. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad sēdes vadītājs ir devis vārdu.
77. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma domes deputātiem ir tiesības
uzdot ziņotājam jautājumus.
78. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Domes
deputāts nedrīkst divreiz uzstāties debatēs par vienu un to pašu darba kārtības jautājumu.
79. Ja domes deputāts pārkāpj domes sēdes kārtību, runājot debatēs, domes sēdes vadītājs
pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs.
80. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas klātesošo domes
deputātu skaita. Par debašu beigām paziņo domes sēdes vadītājs.
81. Domes deputātiem ir tiesības rakstiski iesniegt domes lēmumu projektu labojumus līdz
balsošanai. Iesniegtajiem labojumiem jābūt parakstītiem.
82. Ja tas nepieciešams, domes sēdes vadītājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu
un balsošanu par tiem.
83. Ja tiek iesniegti domes lēmuma projekta labojumi, tad vispirms balso par labojumu
pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu.
84. Domes sēdēs lēmumus pieņem atklāti balsojot. Katrs domes deputāts balso «par», «pret»
vai «atturas» no lēmuma pieņemšanas. Ja domes deputāts nepiedalās balsošanā, izpildot
likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» noteiktos ierobežojumus,
tad viņam par to jāpaziņo domes sēdes vadītājam pirms balsošanas.
85. Ja balsojot domes deputāts ir kļūdījies, viņam par to jāpaziņo domes sēdes vadītājam
pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā izmaiņas netiek ņemtas vērā.
86. Domes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošiem domes
deputātiem, izņemot, ja normatīvajos aktos noteikts cits lēmumu pieņemšanai nepieciešamais
balsu skaits. Par klātesošiem deputātiem katrā balsošanas laikā uzskatāmi tie domes deputāti,
kuri piedalījušies balsojumā, balsojot «par», «pret» vai «atturas». Ja par domes lēmuma
projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, tas ir noraidīts. Domes lēmuma projektu
var iesniegt atkārtotai izskatīšanai šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.
87. Ja dome sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nepagūst izlemt vienā domes sēdes
dienā, sēde tiek turpināta nākamajā dienā vai dienā, par kuru vienojas domes deputāti.
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domes sēžu ierakstiem audioformātā, iekšējiem normatīvajiem aktiem var iepazīties internetā
pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv. Pašvaldības saistošos noteikumus kopā
ar paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» un laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis». Dokumentu publicēšana tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai.
100. Domes deputāti, kuri vēlas iepazīties ar pašvaldības rīcībā esošo dokumentāciju, kas skar
pašvaldības intereses, iesniedz rakstisku iesniegumu Pašvaldības administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā vai iesūta elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības oficiālo e-adresi, vai pašvaldības oficiālo e-pastu dome@dome.jelgava.lv. Deputāts
var personīgi iepazīties ar interesējošiem dokumentiem, savlaicīgi saskaņojot ierašanās laiku
ar attiecīgās iestādes atbildīgo darbinieku. Ierobežotas pieejamības informācija deputātiem
tiek izsniegta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saņemot rakstisku apliecinājumu, ka
informācija netiks izpausta un tiks izlietota iesniegumā norādītajiem mērķiem.
101. Ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem var iepazīties iestādē, kuras glabāšanā atrodas līgums, ievērojot Informācijas atklātības likuma un Fizisko personu datu apstrādes likuma normas.
102. Ja pašvaldībā saņemts privātpersonas iesniegums par pašvaldības izdotā dokumenta
izsniegšanu, to sagatavo iestāde, kuras lietvedībā ir dokumenta oriģināls, un izsniedz
iesniegumā norādītajā veidā.
103. Ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var iepazīties Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.
XI. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS RĪKOŠANAS KĀRTĪBA
104. Konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai domes priekšsēdētāja
iniciatīvas, pamatojoties uz domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem.
105. Publiskā apspriešana jārīko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par:
105.1. pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;
105.2. pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu.
106. Dome var pieņemt lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu arī par citiem jautājumiem, kas nav minēti nolikuma 105. punktā, izņemot jautājumus, kas saistīti ar:
106.1. pašvaldības institūciju struktūru un iekšējo darba organizāciju;
106.2. pašvaldības amatpersonu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata un citiem
Pašvaldības administrācijas personāla jautājumiem;
106.3. konkrētu fizisku vai juridisku personu;
106.4. valsts pārvaldes funkciju īstenošanu;
106.5. pašvaldības budžetu, nodokļiem un nodevām;
106.6. pašvaldības maksas pakalpojumiem;
106.7. citu publisko institūciju kompetenci.
107. Ierosinājumu par publiskās apspriešanas organizēšanu domei var iesniegt domes
priekšsēdētājs, ne mazāk kā puse no domes deputātiem, ne mazāk kā pieci procenti no
pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem vai citas personas
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Ierosinājumā jānorāda:
107.1. apspriežamā jautājuma formulējums un nozīmīguma pamatojums;
107.2. publiskās apspriešanas datums un termiņš;
107.3. atbildīgā persona par publiskās apspriešanas rīkošanu, pausto viedokļu apkopošanu
un informatīvā ziņojuma (kopsavilkuma) par apspriešanas rezultātiem iesniegšanu domei.
108. Par publiskās apspriešanas rīkošanu dome lemj mēneša laikā pēc ierosinājuma
saņemšanas.
109. Domes lēmumu, kurā ietverti publiskās apspriešanas rezultāti, publicē internetā
pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv un laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis».
XII. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
110. Pašvaldības administrācijas un iestāžu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību
var apstrīdēt domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja likumos vai Ministru
kabineta noteikumos nav noteikta cita apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība.
XIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
111. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 26. oktobra
saistošos noteikumus Nr.17-21 «Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums» («Latvijas
Vēstnesis», 2017, 215. nr.).
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.19-19
«JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS»

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma «Par pašvaldībām» 23. pants noteic, ka domes darba organizāciju nosaka pašvaldības nolikums. Atbilstoši minētā likuma 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums
nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Sakarā ar vairāku pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju, pašvaldības iestādes «JelVIII. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA
gavas bērnu sociālās aprūpes centrs» likvidāciju un nepieciešamību precizēt un aktualizēt
88. Domes vārdā līgumus slēdz domes priekšsēdētājs.
vairākas nolikumā ietvertās normas ir atzīstams par lietderīgu izdot saistošos noteikumus
89. Dome ar lēmumu var pilnvarot citas amatpersonas (darbiniekus) slēgt līgumus domes vārdā. «Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums» (turpmāk – saistošie noteikumi) jaunā redakcijā.
90. Izpilddirektors domes apstiprinātā budžeta ietvaros bez atsevišķa domes pilnvarojuma
slēdz saimnieciskos līgumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
91. Domes vārdā slēgtā līguma projektu vīzē tā sagatavotājs un saskaņo ar attiecīgās iestādes Saistošajos noteikumos noteikts pašvaldības teritoriālais dalījums; pašvaldības adminisvai Pašvaldības administrācijas struktūrvienības vadītāju un Pašvaldības administrācijas trācijas struktūra; domes komitejas, to skaitliskais sastāvs, kompetence un darba organijuristu.
zācija; domes un tās komiteju darba organizatoriskā un tehniskā apkalpošana; pašvaldības
92. Iestādes vārdā līgumus slēdz iestādes vadītājs, kurš nosaka līgumu saskaņošanas kārtību lēmumu projektu sagatavošanas kārtība un līgumu noslēgšanas procedūra; kārtība, kādā
iestādē.
var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un domes
sēžu protokoliem; pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas
IX. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
kārtība; kārtība, kādā pašvaldības institūcijās pieņem apmeklētājus un izskata iesniegu93. Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un izpilddirektors ne retāk kā reizi mēnesī pieņem mus; kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu
iedzīvotājus. Pieņemšanas laikus nosaka domes priekšsēdētājs.
resursiem; kārtība, kādā rīko publisko apspriešanu, kā arī citi ar domes vai administrācijas
94. Domes deputāti iedzīvotāju pieņemšanas laikus un vietu nosaka paši, par ko rakstveidā darbu saistītie jautājumi.
informē domes priekšsēdētāju.
95. Iestāžu darba laiku un iedzīvotāju pieņemšanas laiku Pašvaldības administrācijas darbi- 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
niekiem un iestādēm nosaka izpilddirektors, saskaņojot to ar domes priekšsēdētāju.
Nav tiešas ietekmes.
96. Informācija par iestāžu darba laiku un iedzīvotāju pieņemšanas laiku ir pieejama Pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā un internetā pašvaldības oficiālajā 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
tīmekļvietnē www.jelgava.lv.
Nav tiešas ietekmes.
97. Iesniegumu izskatīšana iestādēs un Pašvaldības administrācijā notiek normatīvajos
aktos noteiktajos termiņos un kārtībā. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība Pašvaldības 5. Informācija par administratīvajām procedūrām
administrācijā un iestādēs, nosaka iekšējie normatīvie akti.
Saistošie noteikumi būs pieejami pašvaldības domes ēkā, tiks publicēti pašvaldības oficiālajā
98. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības tīmekļvietnē, oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis», laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kā
institūcijās un tiesības iesniegt papildinājumus un precizējumus iesniegumam.
arī tiks nosūtīti zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
X. KĀRTĪBA, KĀDĀ VAR IEPAZĪTIES AR PAŠVALDĪBAS PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM UN 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
CITIEM DOKUMENTIEM
Nav notikušas.
99. Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un to paskaidrojuma rakstu, tai skaitā saistošo
noteikumu un to paskaidrojuma raksta projektu, domes lēmumiem, domes sēžu protokoliem,
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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Rudens brīvlaikā
piedāvā dažādas iespējas
 Emīls Rotgalvis

Skolēnu rudens brīvlaiku no 21. līdz 25. oktobrim interesanti un izglītojoši piedāvā pavadīt
gan pilsētas bibliotēka,
gan bērnu un jauniešu
centrs «Junda», gan
Sabiedrības integrācijas
pārvalde (SIP).
«Junda» 1.–5. klašu skolēnus
aicina pavadīt trīs brīvlaika die
nas trīs dažādos pasākumos. 21.
oktobrī no pulksten 12 līdz 16
notiks pārgājiens uz nometnes
vietu «Lediņi» – tur skolēni tiks
cienāti ar zupu un tiksies ar Roju
Puķi, kurš plašāk pazīstams kā
kulinārijas blogeris un youtube.
com satura veidotājs Pipars. «Uz
«Lediņiem» dosimies kājām un tur
tiksimies ar Piparu, kurš pastāstīs
par savu nodarbošanos. Tikšanās
ilgs aptuveni stundu, un tajā varēs
uzzināt, kā tiek veidoti «Youtube»
video un bloga raksti, kā arī par
Roja aizraušanos ar kulināriju,»
stāsta «Jundas» direktores vietnie
ce Linda Spalva. Dalība pārgājienā
ir bez maksas, taču tam iepriekš
jāpiesakās pa tālruni 63022298.
Jāpiebilst, ka nelabvēlīgos laikaps
tākļos pārgājiens nenotiks.
22. oktobrī bērni aicināti ap
meklēt «Jundas» ēku Skolas ielā
2 un iepazīties ar centra piedāvā
tajiem pulciņiem. No pulksten 12
līdz 16 apmeklētāji varēs izzināt
papīra mākslas, floristikas, ke
ramikas, galda spēļu, tehniskās
modelēšanas un automodelisma
pulciņa aktivitātes, darboties
ar «Lego», iepazīstot pulciņu
««Lego» robotika» un ««Lego»
laiks» piedāvājumu, un izmēģināt
3D pildspalvu, ar ko darbojas pa
vediena tēlniecības pulciņā. Bez
maksas dalību pulciņu pasākumos
lūgums pieteikt iepriekš pa tālruni
63023531. L.Spalva piebilst, ka
pulciņu nodarbības būs pieejamas
visas četras stundas un piesako
ties vēlams norādīt, kurš pulciņš
bērnu interesē, taču dienas gaitā
būs iespēja pievienoties visām
saistošajām aktivitātēm.»
Trešdien, 23. oktobrī, skolēniem
tiek piedāvāts brauciens uz kino
teātri «Multikino» Rīgā, kur bērni
skatīsies animācijas filmu «Jetijs».
Pulcēšanās – pulksten 11.30 pie
«Jundas» ēkas Pasta ielā 32, bet
atgriešanās plānota ap pulksten
16.30. Šim braucienam obligāti
iepriekš jāpiesakās un jāapmaksā
transporta un kinobiļetes izdevu
mi deviņu eiro apmērā. Pieteikša

nās – pa tālruni 63022298.
Skolēnu rudens brīvlaikā ar
nodarbību «Rudens raibumiņi»
radošas aktivitātes piedāvā arī
Jelgavas pilsētas bibliotēka. Kā
informē bibliotēkas pārstāve Maija
Rubauska, 23. oktobrī no pulksten
12 līdz 14 bērni bibliotēkas Mazajā
zālē varēs gan radoši izpausties,
gan pavadīt laiku, spēlējot galda
spēles. Radošajās darbnīcās bērni
no rudens lapām veidos krāsainas
kolāžas, kā arī ekoloģisku konfeti
salūtu. «Rudens raibumiņu» ak
tivitātēs īpaši aicināti piedalīties
bērni vecumā no 8 līdz 12 gadiem,
taču gaidīti arī cita vecuma intere
senti. Iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama.
Savukārt vecāko klašu skolēnus
uz pasākumiem visas nedēļas
garumā aicina Jelgavas Jauniešu
centrs – katru brīvlaika nedēļas
darbdienu pulksten 16 sāksies
kāds pasākums, kurā piedalīties
var jaunieši vecumā no 13 līdz 25
gadiem, informē SIP jaunatnes
lietu speciāliste Jeļena Grīsle. Vai
rāki pasākumi jauniešiem sniegs
iespēju attīstīt savas prasmes,
izmēģinot ko jaunu, piemēram,
pirmdien varēs veidot rudens
dekorus no lapām, ceturtdien
SIP jaunatnes lietu speciālista
Oskara Šulca vadībā tiks apgūta
makšķerēšana, bet piektdien ik
viens aicināts uz kopīgu pankūku
gatavošanu. Visās praktiskajās
nodarbībās tiks nodrošināts aprī
kojums un materiāli, vien uz jauno
makšķernieku nodarbību jaunieši
aicināti ņemt līdzi savu makšķeri,
ja tāda ir.
«Otrdien būs arī kino vakars
interesentiem bez vecuma ierobe
žojuma. Tradicionāli skatīsimies
kādu latviešu kino klasikas filmu,
un pēc tam par to būs viktorīna,
kurā varēs laimēt ko garšīgu,»
stāsta J.Grīsle, turpinot: «Bet
trešdien rīkosim diskusiju «Vai
viegli būt jaunietim?», kurā ap
spriedīsim galvenās problēmas
un izaicinājumus jauniešu dzīvē.
Šādas diskusijas ierasti izvēršas
ļoti veiksmīgas, jo tajās jaunieši var
izjust kopību un to, ka ir kāds, ar
ko parunāt.» Tāpat viņa atgādina,
ka jaunieši centrā var vērsties ar
savām idejām par interesējošām
aktivitātēm un ieteikumiem, kā
padarīt Jauniešu centra pasāku
mus vēl saistošākus.
Jāpiebilst, ka visi rudens brīv
laika nedēļas pasākumi sāksies
pulksten 16 Jelgavas Jauniešu
centrā SIP telpās Skolotāju ielā 8.
Tie ir bez maksas un bez iepriek
šējas pieteikšanās.

Imants Lancmanis lekcijā stāstīs
par Francijas karaļa dzīvi Jelgavā
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas pilsētas bibliotēkā ar lekciju «Versaļa
Jelgavā. Francijas karaļa
Luija XVIII uzturēšanās
Kurzemē» uzstāsies
mākslas vēsturnieks
Imants Lancmanis. Uz
bezmaksas lekciju aicināts ikviens, kurš vēlas
vairāk uzzināt par laika
posmu no 1798. līdz
1801. un no 1805. līdz
1807. gadam, kad Jelgavas pilī dzīvoja karaliskās Burbonu dinastijas pārstāvis Luijs XVIII.
«Lekcijā Imants Lancmanis
stāstīs par karaļa Luija XVIII
emigrācijas periodu, ko viņš pa
vadīja Jelgavā kā Krievijas im
peratoru Pāvila I un Aleksandra
I viesis. Stāstījumā tiks ietverta

arī mazāk zināma epizode – par
viņa uzturēšanos Blankenfeldes
muižā 1804. gadā. Prezentācija
veidota, pamatojoties uz Latvijas
Valsts vēstures arhīva dokumen
tiem, 19. gadsimta publikācijām,
laikabiedru un paša karaļa memu
āriem, apskatot franču galminieku
emigrantu personības un viņu
dzīvi Kurzemē,» stāsta Jelgavas
pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija
Rubauska.
Bezmaksas lekcija notiks 25. ok
tobrī pulksten 17 Jelgavas pilsētas
bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstī
ja, ka 30. septembrī, piedaloties
delegācijai no Francijas, tostarp
Burbonu dinastijas pārstāvei viņas
augstībai Ingrīdai de Frankopanai,
Jelgavas pils dienvidu vārtos tika
atklātas piemiņas plāksnes, kas
vēsta par karaļa Luija XVIII un
viņa abata Edgevorta no Firmoun
tas pavadītajiem gadiem pilī.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 17. oktobris

Lielupes līdaka – 5,06
kilogrami
 Ilze Knusle

Sestdien Jelgavā aizvadītas makšķerēšanas sacensības no laivām «Lielupes līdaka»,
kurās dalībnieki tika
vērtēti gan individuāli, gan komandās, kā
arī noskaidrots speciālās balvas ieguvējs
– makšķernieks, kurš
noķēris lielāko līdaku.
Otro gadu pēc kārtas
speciālo balvu ieguva
jelgavnieks Aigars Jurēvics, kurš šogad noķēra 5,06 kilogramus
smagu līdaku.
«Kad no rīta sacensību dalīb
nieki pulcējās airēšanas bāzē,
apsēdos uz pjedestāla augstākā
pakāpiena un smejoties teicu,
ka jāiesilda sev vietiņa. Tā arī
sanāca, ka pats kāpu uz šī pakā
piena. Un es, protams, melotu,
ja teiktu, ka negribēju uzvarēt
un pierādīt, ka pagājušā gada
uzvara nebija nejaušība,» stāsta
A.Jurēvics.
Sacensības norisinājās Liel
upes posmā no tilta līdz Svētes
ietekai, un A.Jurēvics atklāj,
ka lielo līdaku noķēris netālu
no Vītoliņiem – sevis iecienītā
makšķerēšanas vietā. «Rīts
bija šausmīgs – lija, pūta vējš –,
tomēr nebija sajūtas, ka neķer
sies, jo makšķernieku aprindās
uzskata: ja ir vējš, tas izpūš zivis
no zālēm, viņas kustas, līdz ar to
ir iespējas tās noķert. Sākumā
izmantoju to pašu mānekli, ar
kuru pagājušā gada sacensībās
noķēru lielāko Lielupes līdaku,
tomēr šoreiz – nekā. Ap pulksten

Otro gadu pēc kārtas speciālo balvu par Lielupes lielāko līdaku ieguva jelgavnieks Aigars
Jurēvics, kurš šogad noķēra 5,06 kilogramus smagu līdaku. Pērn viņš uzvarēja ar 8,2 kilogramus smagu zivi.
Foto: Ivars Veiliņš
12 mānekli nomainīju un turpi
nāju peldēt ar laivu pa upi. Tu
vojās jau pulksten 14, kad biju
plānojis atgriezties bāzē – manai
laivai ir mazs motors, tāpēc bija
jāparēķina laiks, lai no Vītoli
ņiem atgrieztos. Un pēkšņi – ir!
Izslēdzu motoru, noskaņojos, jo
sapratu, ka man ir tikai viena
iespēja dabūt zivi laivā. Lēnām
pievilku viņu pie laivas, un visu
to laiku zivs palika zem ūdens,
es to neredzēju, bet pēc uzvedī
bas spriedu, ka jābūt palielai,»
stāsta uzvarētājs. Viņš piebilst,
ka apmēram tajā pašā vietā arī
pirms nedēļas trenējoties izvilcis
7,5 kilogramus smagu līdaku.
Šogad sacensībās piedalījās 66
dalībnieki – 26 komandas un 14
individuālie makšķernieki –, kas
ir sacensību rekords. Lielākoties
dalībnieki bija no Jelgavas,
Ozolnieku novada un Jelgavas

novada, arī no Rīgas. Tāpat
jau ceturto gadu sacensībās
Jelgavā startēja makšķernieks
no Lietuvas. «Kopumā šogad
dalībnieku loms ir ļoti labs –
pavisam tika izvilkta 21 līdaka,
kas tika ņemta vērā ieskaitē.
Tas ir labs rādītājs, jo ir bijušas
sacensības, kurās noķertas vien
četras līdakas,» stāsta Sporta
servisa centra direktors Juris
Kaminskis.
Pie balvām un diplomiem
tika pirmo trīs vietu ieguvēji
gan individuālajā, gan koman
du vērtējumā. Individuālajā
vērtējumā uzvarēja A.Jurēvics
ar savu 5,06 kilogramus smago
līdaku, par kuru saņēma arī spe
ciālo balvu 200 eiro vērtībā. Otro
vietu izcīnīja Gatis Roga, kurš
noķēra divas līdakas – 1,14 un
1,09 kilogramus smagas. Trešais
ar 700 gramu smagu līdaciņu

palika Aleksandrs Seibutis.
Komandu konkurencē uzvarēja
rīdzinieki Kaspars Zviedris un
Agris Miezis, kuri noķēra 1,82
un 2,45 kilogramus smagas
līdakas un vēl citas zivis, kas
tika vērtētas. Otrajā vietā ierin
dojās Ēriks Lejnieks un Arvis
Lejnieks ar trim līdakām – 1,06,
0,87 un 1,38 kilogrami –, kuru
kopējais svars gan bija mazāks
nekā uzvarētājiem. Trešo vietu
ieguva Rinalds Strazdiņš un
Jānis Kulmanis ar 1,28 un 1,45
kilogramus smagām līdakām.
Jāatgādina, ka sacensību
rekords joprojām pieder jelgav
niekam Aleksandram Kolibelki
nam, kurš 2012. gadā noķēra 8,6
kilogramus smagu līdaku.
Sacensības rīkoja makšķerē
šanas sporta klubs «Lielupes
brekši» sadarbībā ar Sporta
servisa centru.

Iedzīvotājus aicina balsot par
Izgaršot rudeni piedāvā
ģimenei draudzīgāko pašvaldību Jelgavas Restorānu nedēļa
 Emīls Rotgalvis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotā konkursā
«Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2019» ikviens aicināts nobalsot
un izteikt viedokli par,
viņaprāt, ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā. To var izdarīt līdz
4. novembrim vietnē
www.vietagimenei.lv.
Konkurss norit trīs kārtās, un
pašvaldības tiks vērtētas piecās
grupās – Kurzemes, Latgales,
Rīgas, Vidzemes un Zemgales
plānošanas reģiona grupā.
Konkursa pirmajā kārtā tiks
izvērtēti administratīvie un dzims
tības dati, kā arī ņemts vērā iedzī
votāju vērtējums jeb individuālais
balsojums par pašvaldību pakalpo
jumiem un pašvaldību līdzdalību
konkursa informatīvajā kampaņā.
Līdz 4. novembrim vietnē www.
vietagimenei.lv, autorizējoties ar
sociālo tīklu profilu vai e-pastu,
iedzīvotāji tiek aicināti nobalsot
par 1–3 ģimenei draudzīgām paš
valdībām, kā arī novērtēt un sniegt
savu viedokli vai priekšlikumus
par pakalpojumiem ģimenēm ar
bērniem attiecīgajās pašvaldībās.
Konkursa otrajai kārtai tiks
nominētas piecas labākās pašval
dības katrā plānošanas reģionā.

Vērtēšanas komisija iepazīsies ar
katras pašvaldības konkursa 1.
kārtas rezultātiem un izvērtēs
papildus sniegto informāciju par
pašvaldībā nodrošinātajiem pakal
pojumiem ģimenēm ar bērniem.
Tāpat tiks izskatīti balsošanas
vietnē ierakstītie iedzīvotāju ko
mentāri. Nepieciešamības gadīju
mā pašvaldībām tiks lūgta papildu
informācija.
Savukārt konkursa trešajai
kārtai tiks nominētas divas pašval
dības ar augstāko punktu skaitu
katrā grupā. Tādējādi vērtēšanas
komisija klātienes vizītēs novem
brī vērtēs desmit Latvijas labākās
pašvaldības. Laureāti katrā grupā
un papildu nominācijās tiks no
teikti, pamatojoties uz vērtēšanas
komisijas lēmumu.
Konkursa rezultātus paziņos
decembrī, kad tiks noteiktas piecas
ģimenēm draudzīgākās pašval
dības – pa vienai katrā no plā
nošanas reģioniem. Tās saņems
naudas balvu 15 000 eiro. Tāpat
tiks noteikta ģimenei draudzīgākā
pašvaldība Latvijā, kas iegūs nau
das balvu 25 000 eiro. Jāpiebilst,
ka komisija var noteikt papildu
nominācijas kādā no pakalpojumu
grupām, kas tiks vērtētas konkur
sa gaitā. Papildu naudas balvas
nominācijās paredzētas vismaz 15
000 eiro apmērā. Piešķirtā naudas
balva pašvaldībām būs jāizmanto
atbalsta pasākumu un pakalpoju
mu nodrošināšanai ģimenēm ar
bērniem vai tām piemērotas vides
veidošanai 2020. gadā.

 Emīls Rotgalvis

No 21. līdz 27. oktobrim otro reizi pilsētā
norisināsies Jelgavas
Restorānu nedēļa – tās
laikā varēs baudīt īpaši
sagatavotu ēdienkarti
kopumā astoņos pilsētas un tuvējo novadu
restorānos.
«Pirmā Restorānu nedēļa, kas
aizvadīta pavasarī, bija ļoti labi
apmeklēta un novērtēta, līdz ar to
mēs – Jelgavas restorānu pārstāvji
– nospriedām, ka tā jāturpina arī
rudenī,» stāsta Restorānu nedē
ļas Jelgavā idejas iniciatore un
restorāna «Parks» līdzīpašniece
Santa Reinsone. Nedēļas gaitā
katrā restorānā, kas iesaistījies
Restorānu nedēļā, tiks piedāvāta
trīs kārtu ēdienkarte par īpašu
cenu – divi ēdieni par 15 eiro vai
trīs ēdieni par 18 eiro.
«Šīs nedēļas mērķis ir populari
zēt restorānu kultūru Jelgavā un
ar sagatavoto ēdienkartes un cenu
piedāvājumu parādīt, ka apmek
lēt restorānu var ne tikai īpašos
svētkos, bet arī ikdienā. Tā ir arī
laba iespēja restorānu pavāriem
radoši izpausties un izmēģināt ko
jaunu,» skaidro S.Reinsone.
Restorānu nedēļā piedalās četri
pilsētas restorāni – restorāns
«Parks» Krišjāņa Barona ielā 3,
«Chocolate & Pepper» Krišjāņa
Barona ielā 6, «Pilsētas elpa»
Pasta salā 1, kā arī restorāns

«Tornis» Jelgavas Svētās Trīs
vienības baznīcas torņa 8. stāvā
Akadēmijas ielā 1. Ar īpašu pie
dāvājumu aicina arī Jelgavas
novada restorāni «Grantiņi»
Svētes pagastā un «Aitiņlauvas»
Valgundes pagastā un Ozolnieku
novada restorāni «Masti Grill &
Chill» un «Famille».
«Pirmajā Restorānu nedēļā
piedalījās četri pilsētas restorāni.
Plānojot rudens nedēļu, sapratām,
ka četri ir par maz, un gribējām
dot iespēju iesaistīties arī Jelgavas
novada un Ozolnieku novada
restorāniem. Rudens Restorānu
nedēļu plānojām visi kopā, un, ma
nuprāt, sanācis ir ļoti labi – katrs
restorāns piedāvā kaut ko savu,»
stāsta S.Reinsone, piebilstot:
«Mums bija tikai divi nosacīju
mi – ēdienos jāizmanto Zemgalē
ražoti un audzēti produkti, kā arī
jāievēro sezonalitāte.»
Katrs no restorāniem piedāvā
savu īpašo ēdienkarti, un to veido
pārsvarā no rudens veltēm paga
tavoti ēdieni. Piedāvājumā būs,
piemēram, biešu zupa un salāti,
truša un liellopa gaļa, gan sāļu,
gan saldu ēdienu sastāvā iekļauti
ķirbji. Būs arī tādi ēdieni kā kasta
ņu krēmzupa un risoto ar sēnēm.
Ar restorānu īpašo ēdienkarti
var iepazīties Jelgavas Restorānu
nedēļas «Facebook» lapā, kur vie
nuviet publicēti visi jaunumi un
piedāvājumi. Tāpat Restorānu ne
dēļas rīkotāji pirms apmeklējuma
aicina rezervēt galdiņu, sazinoties
ar izvēlēto restorānu.

Ceturtdiena, 2019. gada 17. oktobris
Tevi interesē ražošana? Tu orientējies rasējumos? Tev patīk darboties ar metālu?
Iespējams, ka šis ir labākais nozares piedāvājums tieši tev! Zvani 29196595!

METINĀTĀJUS(-AS)

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)

Lai arī turpmāk klientiem nodrošinātu nevainojamu produktu tieši laikā, SIA «Steel pro» (reģ.Nr.40203155061)
aicina savai komandai pievienoties

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

Ko mēs piedāvājam?
• Interesantu darbu un labu atalgojumu (6–8,5 EUR/st.)
• Godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas
• Profesionālu pilnveidi un iespēju attīstīties, iegūt jaunu
pieredzi darbā ar inovatīvām konstrukcijām
• Kvalitatīvus instrumentus, individuālos darba aizsarglīdzekļus
• Lieliskus darba apstākļus
• Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika nostrādāšanas
• Nelaimes gadījumu apdrošināšanu (stājoties darbā)
• Draudzīgu kolektīvu, novērtējot ģimenes vērtības,
organizējam kolektīvos pasākumus
• Atceramies savus darbiniekus viņu dzimšanas dienā
• Kompānijas apmaksātu ceļojumu divām personām,
divus gadus kompānijā nostrādājot nepārtraukti
• Kompānijas apmaksātas pusdienas
• Bezmaksas dzērienus – kafiju, tēju, ūdeni
• Piemaksu pie ikmēneša algas par 100% apmeklētību

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs «Zemgale» (reģ.Nr.50900002551)
aicina darbā APRŪPĒTĀJUS(-AS).
Darbavietas adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
Galvenais pienākums:
• veikt klientu aprūpi atbilstoši klientu aprūpes līmenim.
Alga: 500 EUR (summētais darba laiks saskaņā ar
darba grafiku).

Dzīves aprakstu (CV) ar norādi «Aprūpētājs» iesniegt
SAC «Zemgale» sekretārei Skolas ielā 9, Ozolniekos,
vai nosūtīt pa e-pastu zemgale@ozolnieki.lv.
Uzziņas pa tālruni 63050167.
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AS «G4S Latvia» (reģ.Nr.40103058465) aicina darbā

APSARDZES DARBINIEKUS(-CES) Rīgā.

Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu (no 3,80 līdz 4 EUR/st. (bruto));
• visas sociālās garantijas;
• elastīgu darba grafiku;
• apmaksātas pusdienas (mazumtirdzniecībā);
• bezmaksas formastērpu.
Prasības:
• vēlme strādāt apsardzē;
• latviešu valodas zināšanas.
SVARĪGI! Darbiniekiem no reģioniem apmaksājam
dzīvesvietu un transporta izdevumus.
Tālrunis 27807264; e-pasts cv@lv.g4s.com.
SIA «Nordisk Line Senter» (reģ.Nr.40203055910)

ir strauji augošs ražošanas uzņēmums, kas nodarbojas ar
rūpnieciskajai zivju zvejai paredzētu zvejas rīku izgatavošanu.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai

CEHA STRĀDNIECES(-KUS)

darbam pašā Jelgavas centrā –
Krišjāņa Barona ielā 40 (Mašīnbūves rūpnīcā).
Darbs neprasa īpašu fizisko sagatavotību – tikai
spēju 8 stundas pavadīt uz kājām un veiklas rokas.
Pienākumi:
• rūpniecisko zvejas rīku izgatavošana;
• zivju ēsmas likšana uz āķiem.
Prasības:
• spēja ātri un kvalitatīvi veikt roku darbu.
Piedāvājam:
• pozitīvu darba vidi;
• lielisku darba laiku – darba dienās no plkst.8 līdz 17;
• konkurētspējīgu atalgojumu – no 430 EUR pārbaudes
laikā ar iespēju nopelnīt līdz 1300 EUR;
• nomaksātus nodokļus un apmaksātu atvaļinājumu.
Radās interese? Zvaniet, lai satiktos!
Parādīsim ražošanas cehu un veicamo darbu.
Tālrunis 29400553, e-pasts CV@nlsenter.no.

Tālrunis 29196595 (Guna).
Adrese: Langervaldes iela 2,
Raubēni, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3002.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušā Aivara Sietnieka (dzimis 1953. gada 3. aprīlī, deklarētā
dzīvesvieta – Filozofu iela 69, Jelgava) radiniekus. Lūdzam
personas, kurām kaut kas zināms par Aivara Sietnieka
radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā vai zvanīt pa tālruni 63048941 vai 63028550.

Meklē darbu
Podiņkrāšņu meistars meklē darbu. T.27114795.
Elektriķis. Izskatīšu visus darba piedāvājumus. T.22163952.

Piedāvā darbu
PPII «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254) aicina
darbā pirmsskolas izglītības skolotāju un
aukli. Atalgojums skolotājai(-am) – 820 EUR,
auklei(-im) – 500 EUR par likmi. T.20021871,
63021591.
Seko mums:

21. oktobrī pl. 1815

Tetovēšanas un
pīrsinga pakalpojumu
noteiktās higiēnas
prasības
23. oktobrī pl. 900
00

Dokumentu arhīva
veidošana
24. oktobrī pl. 10

00

Dokumentu

pārvaldības pamati
29. oktobrī pl. 1715

Kosmētiskā iedeguma
pakalpojumam
noteiktās higiēnas
prasības
22. oktobrī pl. 1000

facebook.com

Līdzjūtības
23. oktobrī pl. 900
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5. novembrī pl. 1730

Aizgāja tālāk pār laukiem,
Kur rudzus kā gaismu sēja,
Gribēja vārpu līdz paņemt,
Roka noslīga... nevarēja.
(A.Rancāne)
Skumstam par mūsu kolēģes Jolantas
Treigutes negaidīto aiziešanu aizsaulē un
izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

23. oktobrī pl. 1800

23. oktobrī pl. 1800

Kaligrāfija iesācējiem
Viedtālruņa
CopperplateABC

3D vizualizācija un
animācija brīvpieejas
programmā

28. oktobrī pl. 1730

28. oktobrī pl. 1800

senioriem

iesācējiem
4. novembrī pl. 1730

5. novembrī pl. 1715

Individuālās
konsultācijas sociālās
uzņēmējdarbības
Pre - intermediate plus
attīstībai
5. novembrī pl. 1730

Jelgavas pilsētas bibliotēku kolēģi
... un balti vēji klusām meža malā stāv,
Jo tiem nav atļauts tevi šodien modināt...
(O.Vācietis)
Dziļi skumstam, mūsu bibliotēkas vadītāju
Jolantu Treiguti mūžībā pavadot,
un izsakām līdzjūtību piederīgajiem.
Miezītes bibliotēkas kolēģi
Un galu galā – kas ir mūžs?
Viens dzīpars laika likteņpūrā –
Viens mirklis, un jau vēsums pūš
No neatgriežamības jūras.
(O.Vācietis)
Skumjās esam kopā ar tuviniekiem,
atvadoties no Miezītes bibliotēkas
vadītājas Jolantas Treigutes.
Uz nesatikšanos šai saulē.

Konsultācija

Šūšanas pamati I

PPII «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511) aicina
darbā pirmsskolas izglītības skolotāju un mūzikas skolotāju (elastīgs darba laiks). Piedāvājam
darbam atbilstošu vidi un lieliskus kolēģus.
Atalgojums – 820 EUR par slodzi. Pieteikumu
sūtīt pa e-pastu sanita_viluma@inbox.lv vai
zvanīt pa tālruni 26123171 (vadītāja).

6. novembrī pl. 1000

Bijušās Jelgavas rajona
centrālās bibliotēkas kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
JURIS MAZKALNIŅŠ (1945. g.)
JĀNIS OZOLS (1965. g.)
JURIJS ROKITINS (1968. g.)
SKAIDRĪTE STAĻGEVIČA (1937. g.)
SARMĪTE STOLA (1961. g.)
ALBĪNA VRUBĻEVSKA (1930. g.).
Izvadīšana 18.10. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 17. oktobris
Foto: JV

Pasākumi pilsētā
19. oktobrī pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī gida vadībā. Biļešu cena – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. oktobrī pulksten 12 – nodarbība cikla «Radītprieks» gaitā: «Berete – cepure
ar odziņu». Izšuvuma un aplikāciju veidošana uz līdzi paņemtās cepures. Nodarbību
vada amata meistare Ginta Zaumane (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. oktobrī pulksten 14 – Baltkrievu kultūras dienu Jelgavā noslēguma koncerts
«Līdz kāzām sadzīs!». Piedalās Jelgavas baltkrievu biedrības folkloras ansamblis «Ļanok» (mākslinieciskā vadītāja M.Jeļisejeva), Baltkrievijas Republikas Valsts kultūras
un mākslas universitātes Horeogrāfijas katedras deju ansamblis (mākslinieciskā
vadītāja S.Gudkovska), grupas «TirkizBand» dalībnieki U.Timma un G.Caune. Biļetes
iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8, pasākuma
dienā no pulksten 10 – kultūras namā. Biļešu cena – 2–4 € (kultūras namā).
20. oktobrī pulksten 17 – Aija Vītoliņa un Jelgavas kamerorķestris A.Meri vadībā
koncertprogrammā «Francija. Parīze. Šansons». Koncertu vada L.Jakovļeva. Biļešu
cena – 4–6 € (kultūras namā).
21. oktobrī pulksten 17.30 – jautra izrāde bērniem un vecākiem «Dzeltenā
zemūdene». Piedāvā radošā apvienība «Teātris un es». Autors un režisors – A.Ekštets.
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
No 21. līdz 27. oktobrim – Jelgavas Rudens restorānu nedēļa: otro reizi Jelgavā
norisināsies Restorānu nedēļa, kurā būs baudāmi dažādi ēdieni no vietējo ražotāju
audzētiem svaigiem rudens produktiem. Piedalās restorāni «Parks», «Pilsētas elpa»,
«Tornis», «Putnu dārzs», «Chocolate&Pepper», Jelgavas novada restorāni «Grantiņi»,
«Aitiņlauvas» un Ozolnieku novada restorāni «Masti Grill & Chill», «Famille». Īpaši
ēdieni par divām cenām: 2 ēdieni par 15 € vai 3 ēdieni par 18 €.
22. oktobrī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde: A.Averčenko
«Albums» (krievu val.). Septiņi kārdināšanas veidi (16+). Autors un režisors –
G.Chvirava. Piedalās D.Palēss, J.Korņevs, V.Grosmans, J.Frolova, O.Ņikuļina, N.Živeca,
D.Bjorka, A.Maļikovs, A.Fečins, A.Korgins, T.Lukašenkova. Izrādē smēķē un tiek
izmantots stroboskops. Biļešu cena – 11–17 € (kultūras namā).
23. oktobrī pulksten 19 – Maskavas «Театр O’кей» viesizrāde: M.Zadornova
komēdija «Gribu nopirkt jūsu vīru». Lomās: J.Safonova/G.Poļskih, Krievijas tautas
aktieris V.Smirņitskis, M.Kļimova (krievu val.). Biļešu cena – 14–28 € (kultūras namā).
24. oktobrī pulksten 19 – Igo jubilejas koncerts «Pirmie 40»: atzīmējot Igo 40
gadus uz skatuves. Koncerta pirmajā daļā skanēs komponista J.Strazda un Igo
koncertprogramma «Uguns», otrajā daļā – Igo zelta repertuārs. Piedalās J.Strazds
un postetno grupa «Vējturi». Biļešu cena – 12–25 € (kultūras namā).
24. oktobrī pulksten 18 – suareja pie Ādolfa Alunāna (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
25. oktobrī no pulksten 17 līdz 18 – mākslas vēsturnieka Imanta Lancmaņa
lekcija «Versaļa Jelgavā. Francijas karaļa Luija XVIII uzturēšanās Kurzemē». Ieeja –
bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
26. oktobrī pulksten 16 un 27. oktobrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
eksperimentālā izrāde «Bišu tēvs». Režisors – A.Bolmanis (Vilces pagasta «Skatēs»).
26. oktobrī pulksten 11 – Riharda Čerkovska stāvizrāde bērniem no 4 līdz 12
gadu vecumam «Mazo zinātniķu konference»: Dr.Haštaga eksperimentu šovs.
Biļešu cena – 5 € (bezrindas.lv) (kultūras namā «Rota»).
26. oktobrī pulksten 17 – Riharda Čerkovska stand up izrāde pieaugušajiem
«Rūgtais pārītis jeb Stāsts par mīlestību». Biļešu cena – 5 € (bezrindas.lv) (kultūras
namā «Rota»).
26. oktobrī pulksten 17 – koncerts «Rudens danči». Piedalās: TDA «Līgo», TDA
«Gatve» (Rīga), TDA «Gauja» (Valmiera), TDA «Diždancis», TDA «Kalve» (Jelgava),
JDK «Laismeņa» (Daugavpils), JDK «Delveri» (Jēkabpils). Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
26. oktobrī pulksten 12 un 18 un 27. oktobrī pulksten 11 – XII Latvijas
Skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lielkoncerta «Augstāk par zemi» modelēšanas koncerts. Piedalās vairāk nekā 700 dejotāju no
visas Latvijas, Jelgavas popgrupa «Noslēpums» un Jelgavas popkoris. Biļešu
cena – 5–9 € (ZOC).

Izstādes
Līdz 18. oktobrim – izstāde «Aci pret aci ar klimatu»: klimata jautājumi zviedru
un latviešu mākslinieku vērīgajām acīm (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 20. oktobrim – Baltkrievijas kultūras dienām veltīta izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
No 28. oktobra līdz 22. novembrim – Silvijas Pētersones gleznu izstāde «Ainavas
un ziedi» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
Līdz 31. oktobrim – izstāde «Kopenhāgenas risinājumi» (pilsētas infrastruktūras
problēmu risinājumi). Organizē Dānijas vēstniecība (ZRKAC Svētes ielā 33).
Līdz 31. oktobrim – izstāde «Mūsdienu plakāti no Somijas – nākotnes vērtības».
Organizē Somijas vēstniecība (ZRKAC Svētes ielā 33).
Līdz 31. oktobrim – Ziemeļvalstu kultūras dienām veltīta izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. oktobrim – Ziemeļvalstu dienas Jelgavā: Somijas vēstniecības izstādes
«Muminu ģimene no Somijas» un «Somijas animācijai – 100» (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).
Līdz 31. oktobrim – Ziemeļvalstu dienas Jelgavā: Dānijas vēstniecības izstāde
«Labā pilsēta» (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 7. stāva konferenču zālē un kāpņu
telpā).
Līdz 31. oktobrim – seno mācību grāmatu izstāde «Uzdošanas galvā ko rēķināt»:
bibliofila Jāņa Vilka grāmatu kolekcija, kurā ir vairāk nekā 50 dažādu izdevumu
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).

Logi kā tilts un robeža
 Emīls Rotgalvis

Līdz 10. novembrim Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā skatāma tekstilmākslinieces Ineses Jakobi
izstāde «Logi», kurā eksponēti
no dažādiem auduma materiāliem veidoti lielformāta
darbi, kas tapuši pēdējo desmit gadu laikā. Māksliniece
savos darbos izmanto lietotu
audumu, pārvēršot to lielformāta tekstilijās.
«Es nevaru iedomāties, ka varētu
strādāt ar sterilu audumu, kuru var no
pirkt veikalā. Manī tas neko neierosina.
Lielākā daļa auduma manos darbos ir
no humpalām, esmu pat izmantojusi
kārtīgi izmazgātu grīdas lupatu. Tieši šis
materiāls, kuru izvēlos darbiem, manu
prāt, parāda sabiedrības attieksmi pret
dzīvi, pret to, ko mēs darām,» par saviem
darbiem stāsta māksliniece I.Jakobi.
Muzejā apskatāmo izstādi veido lielfor
māta tekstila darbi, kuros savienojas
dažādas krāsas, tekstūras, kā arī nereti

tos papildina teksti. Piemēram, darbos
«Totēms» un «Mazie lodziņi» par pamatu
izmantoto sintētikas un kokvilnas audu
mu papildina dažādas apģērbu birkas un
firmas zīmes.
I.Jakobi ar audumu strādā jau vai
rākus gadu desmitus – kopš studijām
Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstil
mākslas nodaļā, un «Logs» ir viņas
darbu pamattēma. Viens no pirmajiem
tematiskajiem darbiem tapa 1983. gadā,
un tas šobrīd ir Latvijas Mākslinieku
savienības īpašums.
Savu interesi par logu tematiku māksli
niece pamato ar to, ka visvairāk piesaista
tieši logu divējādā daba. «Logs ir tilts uz
ārpusi un tajā pašā laikā robeža. Tas, ko
mēs redzam un ko mēs gribam redzēt, –
tās ir divas dažādas lietas. Kopš šo tēmu
sāku, vēl joprojām ik pa laikam ieraugu
ko jaunu,» skaidro I.Jakobi. Izstāde gal
venokārt atskatās uz tekstilmākslinieces
veikumu pēdējo desmit gadu laikā.
Izstādē skatāmi ne tikai darbi par logu
tēmu, bet arī tekstiliju cikls «Apmetņi
Pēram Gintam», kam māksliniece guva
iedvesmu, pirmoreiz izlasot Henrika
Ibsena darbu. Tāpat izstādi papildina in

stalācija «Pieaugušo rotaļas» ar krātiņos
ievietotām rotaļlietām, kuras, tāpat kā
darbos izmantotos audumus, māksliniece
iegādājusies lietoto preču veikalos. Šajā
darbā I.Jakobi akcentē rotaļlietas, ko
bērniem rada pārsvarā pieauguši prāti,
mazāk ļaujot izpausties pašu bērnu
radošumam.
«Ir svarīgi, ka, ieejot izstādē, ir skaidrs,
ko mākslinieks gribējis pateikt, kādas ir
viņa vērtības. Gan dzīvē, gan mākslā ir
nepieciešama stabilitāte,» spriež Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas mu
zeja direktores vietniece Marija Kaupere,
uzsverot, ka muzejā tekstilmākslas izstā
des notiek gandrīz katru gadu un ir īpaša
sajūta, pirmoreiz eksponējot I.Jakobi
personālizstādi.
I.Jakobi ar saviem darbiem izstādēs
piedalās kopš 1969. gada, un tie tikuši
apkopoti 18 personālizstādēs Latvijā.
Darbi eksponēti arī Eiropā, Skandināvijas
valstīs un Kanādā. Tāpat viņas mākslas
darbi atrodas vairākās Latvijas mākslas
institūciju kolekcijās, kā arī privātkolek
cijā Norvēģijā. Izstāde «Logi» Jelgavas
muzeja lielajā izstāžu zālē apskatāma līdz
10. novembrim.

Jelgavas bigbends pirmoreiz koncertē ASV
 Emīls Rotgalvis

Ar koncertu Latviešu draudzes
namā Rokvilē, Vašingtonā, 6.
oktobrī noslēdzās Jelgavas
bigbenda koncerttūre ASV
austrumkrastā. Piecos koncertos bigbends klausītājiem
izpildīja gan latviešu, gan
amerikāņu džeza skaņdarbus.
«Šī bija mūsu pirmā tūre ASV. Tās laikā
uzstājāmies vairākās latviešu kopienās,
bet centrālais koncerts bija 4. oktobrī
Amerikas valstu organizācijas (AVO)
galvenajā mītnē Vašingtonā. Šo koncertu
varējām sarīkot ar Ārlietu ministrijas at
balstu,» stāsta Jelgavas bigbenda vadītājs
Raitis Ašmanis. 4. oktobra koncerts ASV
galvaspilsētā rīkots kā daļa no Latvijas
valsts simtgades publiskās diplomātijas
programmas, kas turpināsies līdz 2021.
gadam. Savukārt AVO izvēlēta, atzīmē
jot pirmo starptautisko Amerikas valstu
konferenci Vašingtonā, kas norisinājās
pirms 130 gadiem, un 25. gadskārtu, kopš
Latvija AVO darbojas novērotāja statusā.

Koncertu apmeklēja arī Latvijas vēstnieks
ASV Māris Selga, kurš pirms koncerta
tikās ar grupas dalībniekiem.
Koncerttūres programma tapusi kopā
ar amerikāņu džeza pianistu un aranžētā
ju Maiklu Abeni, un koncertprogrammas
«Maikla Abenes Latvijas sajūtas» aranžē
jumi pirms tūres izskanēja arī Jelgavas
Mūzikas vidusskolā. ASV tūrē M.Abenes
aranžējumi izpildīti daudzām latviešu
dziesmām, tostarp Raimonda Paula un
latviešu tautasdziesmu mūzikai. Šajā
tūrē bigbenda instrumentu skanējumu
papildināja Elīzas Baķes džeza vokāls.
Kā stāsta R.Ašmanis, pirmajā tūres
koncertā Bostonā un noslēdzošajā uz
stāšanās reizē Rokvilē mūziķi sniedza arī
meistarklases bērniem un jauniešiem.
Tajās bigbenda dalībnieki Amerikas lat
viešiem stāstīja par izpildīto mūziku un in
strumentiem. Bigbenda vadītājs piedāvāja
ieskatu arī koncerta diriģēšanā, ko labprāt
izmēģināja daudzi jaunie meistarklases
apmeklētāji. Jāpiebilst, ka bigbends ar
koncertu uzstājās arī Tempļa universi
tātē (Temple University) Filadelfijā, kur
tikās ar profesionālu džeza trompetistu

Foto: no Jelgavas
bigbenda arhīva

un džeza studiju programmas vadītāju
Terelu Stafordu.
Bigbenda koncerttūri ASV atbalstīja
Jelgavas pašvaldība, Ārlietu ministrija,
Latvijas Republikas vēstniecība ASV,
vairākas Amerikas latviešu organizācijas,
Pasaules brīvo latviešu apvienība, Lat
viešu valodas aģentūra, kā arī Izglītības
un zinātnes ministrija.

Imanta Ziedoņa vērtības izdejos 700 mūsdienu deju dejotāju
 Emīls Rotgalvis

Trijos koncertos divu dienu laikā – 26. oktobrī pulksten 12 un 18 un
27. oktobrī pulksten 11 – Zemgales Olimpiskajā centrā tiks izdejots
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju
lielkoncerta «Augstāk par zemi» modelēšanas koncerts. Tajā piedalīsies vairāk nekā 700 dalībnieku no sešām Latvijas deju grupām,
tostarp Jelgavas studijas «Intriga» un «Benefice». Muzikālo daļu
dziedās Jelgavas popkoris un popgrupa «Noslēpums».
«Šis modelēšanas koncerts mums
būs kā eksperiments un pārbaude
tam, ko gatavojam Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Lielkoncertā parādīsim septiņas gal
venās dzīves vērtības, kuras nosaucis

Imants Ziedonis: atbildība, radošums,
gudrība, skaistums, līdzjūtība, draudzī
ba un mīlestība. Lai saglabātu intrigu
par priekšnesumu, Jelgavas koncertos
izdejosim sešas no šīm vērtībām, septīto
atstājot koncertam Ķīpsalā,» stāsta deju

studijas «Benefice» vadītāja Annika An
dersone, kuras vadībā tapis lielkoncerts.
A.Andersone atklāj, ka deju koncertā
dalībai izraudzītas deju grupas, vērtējot
vairākus faktorus, tostarp panākumus
skatēs un deju repertuāra daudzvei
dību. «Koncertā gandrīz katrā dejā
piedalīsies visi seši kolektīvi kopā. Deju
būs daudz, jo ar tām parādīsim katru
no vērtībām. Piemēram, radošumu at
spoguļosim kopumā piecās dejās. Katru
no vērtībām papildinām arī ar kādu
zināmu rotaļu,» skaidro A.Andersone.
Jelgavas deju studijas «Benefice» un
«Intriga» koncertā dejos kopā ar Tuku
ma grupu «Demo», Salaspils deju grupu

«Buras», kā arī deju grupām «Vendija»
un «Ritms» no Rīgas.
Koncertā popkoris un popgrupa ne
tikai izdziedās muzikālo daļu, bet arī
dejos. «Kora dalībnieki būs kā pasākuma
vadītāji – dziedāsim, runāsim un arī
čukstēsim. Ar kori mēģinājumos strādā
atsevišķs horeogrāfs, jo paredzēts, ka arī
kora dalībnieki dejos. Principā šis ir ļoti
eksperimentāls priekšnesums, un koris
tam pievienos tādu kā mūzikla elemen
tu,» stāsta viens no Jelgavas popkora
vadītājiem Uldis Timma. Modelēšanas
koncertā piedalīsies 25 Jelgavas popkora
dalībnieki – 4.–12. klašu skolēni. Lielā
koties koncerta muzikālo pavadījumu

veidos oriģinālas dziesmu etīdes un
rotaļas, bet izskanēs arī zināmas dzies
mas, tostarp no etnomūzikas grupas
«Tautumeitas» repertuāra.
Precīzs mūsdienu deju lielkoncerta
dalībnieku sastāvs, kas uzstāsies skolē
nu dziesmu un deju svētkos, kļūs zināms
2020. gada aprīlī, kad notiks skate.
Biļetes uz XII Latvijas Skolu jaunat
nes dziesmu un deju svētku mūsdienu
dejas lielkoncerta «Augstāk par zemi»
modelēšanas koncertu pieejamas vietnē
www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena – 5–9
eiro. Bērniem līdz septiņu gadu vecu
mam biļete nav jāiegādājas, ja bērns
neaizņem atsevišķu sēdvietu.

