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Brīvības bulvārī sāk
bērnudārza būvniecību

Saeima «Jelgavas Vēstnesim»
aizliedz iznākt biežāk
nekā reizi mēnesī
 Kristīne Langenfelde

2. novembrī stājas spēkā likuma grozījumi, kas aizliedz
pašvaldībām drukātajos izdevumos iedzīvotājiem bez
maksas sniegt informāciju biežāk nekā reizi mēnesī.
Tas nozīmē, ka turpmāk jelgavnieki «Jelgavas Vēstnesi»
savā pastkastītē neatradīs katru ceturtdienu, kā tas bija
ierasts jau 13 gadus. Tādu lēmumu Saeima pieņēma,
neskatoties uz pašvaldību, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas iebildumiem,
ka iedzīvotāju informēšana ir viena no svarīgākajām
pašvaldības funkcijām.
«Uzskatu, ka šie grozījumi
likumā ir vēl viena vēršanās pret
iedzīvotājiem un viņu tiesībām
saņemt informāciju no savas
pašvaldības. Šie noteikumi ir
mērķēti uz sabiedrību kopumā,
samazinot tās informētību un izpratni par notiekošo pašvaldībā.
Visiem – un jo īpaši mūsu pilsētas
senioriem – atvainojamies par
to, ka tiek ierobežotas jūsu tiesības regulāri saņemt bezmaksas
avīzi, jo saprotam, ka «Jelgavas
Vēstnesis» daļai jelgavnieku ir
vienīgais informācijas avots.
Aicinām ar izpratni pieņemt
Saeimas noteiktās pārmaiņas.
Tās neesam iniciējuši mēs. Toties
mēs esam tām gatavi,» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Jelgavas pilsētas pašvaldība
turpinās reizi mēnesī drukātā

 Kristīne Langenfelde

Šonedēļ būvniekiem SIA «Selva Būve» nodota ēka Brīvības bulvārī 31A, kur jau tuvākajā laikā sāksies jaunas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība. Pēc ēkas rekonstrukcijas un piebūves uzcelšanas
bērnudārzā paredzēts uzņemt 160 mazo jelgavnieku.
Projekta «Ēkas pārbūve par
pirmsskolas izglītības iestādi
Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā»
mērķis ir pilsētā izveidot jaunu
mūsdienīgu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, kas ir

viens no soļiem, lai risinātu pieprasījumu pēc vietām pašvaldības
bērnudārzos. «Jaunajā bērnudārzā paredzēts izveidot astoņas audzēkņu grupiņas – četras no tām
izvietosies rekonstruētajā ēkas

daļā, bet vēl četras – jaunuzceltajā
piebūvē. Kopumā bērnudārzā
paredzētas 160 vietas,» stāsta
Jelgavas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte.
Jaunajam bērnudārzam jābūt
pabeigtam gada laikā.
Projekta kopējās izmaksas ir
2,28 miljoni eiro, no tiem 1 698
599,89 eiro ir aizņēmums Valsts
kasē, bet 580 652,11 eiro – pašvaldības budžeta līdzekļi.
Esošās ēkas rekonstrukcija un

Lāčplēša dienā
brīvības cīnītājus
godināsim individuāli

tās piebūves uzcelšana šobrīd
ir viens no ātrākajiem risinājumiem, ko pašvaldība var īstenot,
jo valsts šādam mērķim ļāva
pašvaldībām ņemt aizņēmumu
Valsts kasē līdz 12 000 eiro apmē-  Emīls Rotgalvis
rā uz vienu bērna vietu topošajā
Lāčplēša dienu, 11. novembri, kad atceramies
bērnudārzā.
Latvijas brīvības cīņas un godinām karavīrus, šoTaču vienlaikus pašvaldība turgad pieminēsim citādāk nekā ierasts. Ievērojot
pina attīstīt ieceri arī par pilnīgi
epidemioloģiskās drošības prasības, tradicionālais
jauna, moderna, arhitektoniski
lāpu gājiens un kopīgais pasākums pie pieminekļa
augstvērtīga, tehnoloģiski inonenotiks, taču visas dienas garumā ikviens aicināts
vatīva un energoefektīva bērnupieminēt brīvības cīnītājus, noliekot ziedus un sveces
dārza būvniecību Nameja ielā 30.

Jelgavas Biznesa inkubatorā uzņemti 25 uzņēmumi
 Emīls Rotgalvis

2020. gada otrajā iesaukumā Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas Biznesa inkubatorā
saņemti 50 biznesa ideju pieteikumi – 22 pirmsinkubācijas un 28 inkubācijas atbalsta saņemšanai. Pēc
uzņemšanas komisiju norises, kad jaunie uzņēmēji
prezentēja savas biznesa idejas, atbalsta saņemšanai
apstiprināti 18 biznesa ideju autori un to komandas
pirmsinkubācijā, bet septiņi uzņēmumi pievienojušies
inkubācijas programmai.
Saskaņā ar komisijas lēmumu
inkubācijas atbalstam apstiprināti divi uzņēmumi no Jelgavas – SIA «Bevtech» (džina un
džina kokteiļu ražošana) un SIA

«Baltic Platic Products» (plēves
un plastmasas atkritumu pārstrāde) –, kā arī pieci uzņēmumi
no citām pašvaldībām – SIA
«FitoDroga» (augstvērtīgu ķer-

meņa kopšanas līdzekļu ražošana), SIA «BoviPro» (slaucamo
govju elektrolītu ražošana),
SIA «Meat Future» (veģetārās
gaļas produkcijas ražošana), SIA
«Adventum Tech» (konstrukciju noslogojuma monitoringa
sistēma), SIA «Matter Boon»
(ārstniecības augu pulvera ražošana). No 18 pirmsinkubācijā
apstiprinātajiem uzņēmumiem
11 ideju autori ir no Jelgavas.
«Esam gandarīti par uzņemšanas rezultātiem un priecājamies
par rekordlielo inkubācijas pieteikumu skaitu. Uzņēmēja gēns
reģionos, ko atbalstām, ir spēcīgs,

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

formātā informēt jelgavniekus
par notikumiem pilsētā. Taču
līdz ar jauno kārtību jārēķinās,
ka, iespējams, informatīvajā
izdevumā nebūs iespējas sniegt
aktuālāko informāciju, kas ir jo
īpaši svarīgi šajā laikā. «Jelgavas
Vēstnesis» reizi mēnesī turpinās
iedzīvotājiem skaidrot pieņemtos
pašvaldības lēmumus, informēt
par jaunumiem, aktualitātēm
un pasākumiem pilsētā, par
iedzīvotāju iespējām saņemt
pašvaldības pakalpojumus, pēc
iespējas plašāk aptverot visu
jelgavnieku intereses.
Nākamais «Jelgavas Vēstneša»
numurs iznāks pirms valsts svētkiem – 17. novembrī. Savukārt
ik dienu sekot līdzi aktuālajai
informācijai pilsētā iedzīvotāji
aicināti mājaslapā Jelgava.lv un
pilsētas sociālo tīklu kontos.

tādēļ interesentu skaits inkubatora atbalstam arvien pieaug.
Aicinām jaunos uzņēmējus atkal
pieteikties atbalstam nākamajā
uzņemšanā, ja šoreiz nav izdevies
iekļūt to dalībnieku skaitā, kuri
apstiprināti. Lai mēs kā biznesa
inkubators spētu sniegt maksimāli produktīvu un savlaicīgu atbalstu uzņēmējiem, vietu skaits ir
ierobežots, taču iespēja pretendēt
uz atbalstu atkārtoti ir katram,
atliek vien turpināt neatlaidīgi
strādāt pie idejas attīstības,» saka
LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs.
Turpinājums 2. lpp.

63048800

pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem.

Kā informē pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics, šogad Lāčplēša dienu
atzīmēsim individuāli – ikviens
aicināts dienas gaitā doties pie
pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem
Stacijas parkā, tādējādi pieminot
vēsturiskos notikumus un godinot
tos, kas vairāk nekā pirms gadsimta atdeva savu dzīvību par Latvijas
brīvību. Šajā dienā no pulksten 16
līdz 20 pie pieminekļa skanēs muzikāls pavadījums un piemineklis
tiks izgaismots.
Jelgavas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv 11. novembrī
pulksten 16 tiešsaistē ikvienam
būs iespēja noklausīties Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un

mākslas muzeja direktora vietnieka vēstures doktora Ginta Putiķa
lekciju «Jelgavas Lāčplēšu stāsts».
Savukārt Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs un
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs, sagaidot 11.
novembri, kopīgi izveidojis videostāstu «Lāčplēša dienas stāsts».
Tas veidots kā mācību materiāls
pilsētas pamatskolēniem, taču,
svinot Lāčplēša dienu un atceroties brīvības cīņu nozīmi mūsu
tautas vēsturē, stāsts katram no
mums var ļaut atsaukt atmiņā
vēstures notikumus un, iespējams,
uzzināt arī ko jaunu. Videostāstu
11. novembrī varēs noskatīties
mājaslapā www.jelgava.lv.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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Jelgavas pašvaldības
administrācija aicina iedzīvotājus
pakalpojumus saņemt attālināti
 Kristīne Langenfelde

Līdz ar epidemioloģisko situāciju valstī Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācija no 2. novembra apmeklētājiem pakalpojumus sniegs attālināti. Klātienē klientus
pieņems tikai pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs,
tomēr pašvaldība aicina iedzīvotājus klātienē vērsties
tikai īpašas nepieciešamības gadījumā.
Jelgavas pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrs apmeklētājus klātienē no 2. novembra
pieņems pirmdienās no pulksten 13 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 15 un piektdienās no
pulksten 9 līdz 14. Jautājumu
gadījumā pašvaldība aicina iedzīvotājus sazināties ar Klientu
apkalpošanas centru, zvanot pa
tālruni 63005522, 63005537 vai
iesūtot dokumentus pa e-pastu
dome@dome.jelgava.lv.
Iedzīvotāji aicināti arī dzīvesvietu pēc iespējas deklarēt
elektroniski, bet klātienē to var
veikt, tikai iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005481.

Ēka Palīdzības ielā 2 –
dzīvošanai bīstama
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldības
Būvvalde sagatavojusi lēmumu par aizliegumu ekspluatēt
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Palīdzības ielā 2. Būvniecības ekspertu atzinumā norādīts, ka ēka
atzīstama par bīstamu, cilvēku drošību
apdraudošu, tāpēc
līdz ēkas pārbūvei
šajā īpašumā dzīvot
ir aizliegts. Lai par to
informētu, pašvaldība šonedēļ dzīvokļu
īpašniekiem izsūtīs
vēstules.

Ar pašvaldības administrācijas speciālistiem var sazināties
telefoniski: Finanšu nodaļa –
63005550; Būvvalde – 63005576;
Būvinspekcija – 63005566; Pašvaldības īpašumu pārvalde –
63005518 (vadītāja), 63005523
(dzīvokļu jautājumi), 63005528
(licencēšanas jautājumi); Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde – 63005569; informatīvais
izdevums «Jelgavas Vēstnesis»
– 63048800.
Ņemot vērā epidemioloģisko
situāciju, aktuālajai informācijai iedzīvotāji aicināti sekot
līdzi pašvaldības mājaslapā
Būvvaldes vadītāja Inita
www.jelgava.lv un sociālo tīklu
Dzalbe stāsta, ka Būvinkontos.
spekcijas speciālisti vizuāli
apsekoja dzīvojamo māju un
sagatavoja atzinumu par ēkas
pārbaudi. Ņemot vērā pārbaudē konstatēto, pašvaldība
pasūtīja arī dzīvojamās mājas
organizē divas reizes gadā – pava- tehnisko apsekošanu, kurā
sarī un rudenī. Nākamā uzņemša- secināts, ka atsevišķas mājas
na notiks martā, kad arī citi jaunie konstrukcijas ir avārijas stāuzņēmēji aicināti pieteikties kādai voklī un mājas ekspluatācija
no atbalsta programmām. LIAA nav ieteicama, līdz tiks veikti
biznesa inkubatoru mērķis ir remontdarbi un novērsta bīsatbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un tamība. «Apsekošanas gaitā
konkurētspējīgu uzņēmumu iz- ir fiksēti nesošo konstrukciju
veidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar
nepieciešamo vidi, koprades telpu,
konsultācijām, mācībām, tīklošanas pasākumiem par vispārīgiem
uzņēmējdarbības jautājumiem,
mentoru atbalstu un līdzfinansē-  Emīls Rotgalvis
jumu biznesa attīstībai.

Jelgavas Biznesa inkubatorā
uzņemti 25 uzņēmumi
No 1. lpp.

LIAA Jelgavas Biznesa inkubators kopš septembra atbalsta ne
tikai Jelgavas, Tērvetes, Auces,
Dobeles un Ozolnieku novada
uzņēmējus, bet arī biznesa ideju
autorus no Bauskas, Iecavas,
Vecumnieku un Rundāles novada, kas arī nodrošinājis līdz
šim lielāko pieteikumu skaitu.
Biznesa ideju autori aicināti uz
konsultācijām Jelgavā un Bauskā,
iepriekš piesakoties pa e-pastu
jelgava@liaa.gov.lv.
LIAA Jelgavas Biznesa inkubators jaunu dalībnieku iesaukumus

7. novembrī pulksten
12.15 Latvijā un citviet
pasaulē jau sesto reizi
norisināsies pasaules
diktāts latviešu valodā. Šogad, ņemot vērā
epidemioloģiskos ierobežojumus, diktātu
nebūs iespējams rakstīt klātienē – to varēs
darīt tiešsaistē vietnē
raksti.org bez iepriekšējas reģistrācijas.
«Atzīmes diktātā netiks liktas,
un to ikviens var rakstīt, gan norādot savu vārdu, gan anonīmi, jo
iniciatīvas mērķis ir sniegt iespēju
ikvienam novērtēt zināšanas
latviešu valodas pareizrakstībā.
Interesenti, kuri uzdevumu būs
pildījuši tiešsaistē, kļūdu labojumu varēs apskatīt savā e-pastā
aptuveni mēnesi pēc pasākuma.
Diktora lomu, lasot diktātu Rīgā,
Gaismas pilī, šogad uzņēmusies

Foto: Ivars Veiliņš
bojājumi ēkas ieejas mezglā
un 1. stāvā, bīstamā stāvoklī
ir pārseguma daļas pagrabā, kurām konstatēta trupe,
deformējusies kāpņu telpas
nesošā starpsiena, kā arī
grīda. Tāpat bīstamā stāvoklī
ir elektrības pieslēgumi pagrabā un koplietošanas telpās,
kanalizācijas un ūdensvada
pieslēgumi,» stāsta Būvvaldes
vadītāja.
Daudzdzīvokļu dzīvojamajā

mājā Palīdzības ielā 2 ir seši
dzīvokļi – četri pieder privāt
īpašniekiem, bet divi dzīvokļi
ir pašvaldības īpašumā. Tā
kā saskaņā ar eksperta atzinumu ēka ir bīstama un
apdraud cilvēku drošību, šonedēļ Būvvalde ēkas dzīvokļu
īpašniekiem izsūtīs vēstuli,
informējot par Būvvaldes
lēmumu aizliegt ēkas ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai. «Ņemot vērā to, ka

ēka ir dzīvošanai bīstama, tā
ir jāatbrīvo nekavējoties pēc
vēstules saņemšanas. Pēc tam
dzīvokļu īpašniekiem kopā ar
apsaimniekotāju ir jāsasauc
kopsapulce, lai vienotos par
tālāko rīcību – remontēt un
novērst bojājumus vai ēku
nojaukt,» tā I.Dzalbe.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pašvaldība Palīdzības ielas 2 pašvaldības dzīvokļu īrniekiem
nodrošinās citu mājvietu.

Torņa desmitgadi svinēs ar spēli

Pasaules diktāts latviešu
valodā – 7. novembrī
 Kristīne Langenfelde

Ceturtdiena, 2020. gada 29. oktobris

aktrise un runas pedagoģe Zane
Daudziņa. Aptuveni 300 vārdu
garo tekstu «Pasaka par vārdu
tapšanu» īpaši šim nolūkam
radījis dzejnieks, publicists un tulkotājs Ilmārs Šlāpins. Savukārt
diktāta atbilstību latviešu valodas
normām pārbaudīja un apstiprināja Latvijas Universitātes
Humanitāro zinātņu fakultātes
Latvistikas un baltistikas nodaļas profesore Andra Kalnača,»
informē nodibinājuma «Pasaules
valoda» valdes loceklis Raimonds
Grants.
Diktāts tiks translēts tiešajā
ēterā Latvijas Radio 1 raidījumā
«Kultūras Rondo», un interesenti
varēs pierakstīt diktātu, klausoties radio, lai vēlāk salīdzinātu
savu veikumu ar oriģināltekstu.
Labāko rezultātu ieguvēji arī
šogad tiks apbalvoti ar vērtīgām
grāmatām no uzņēmuma «Jāņa
Rozes grāmatnīca». 2019. gadā
diktātu latviešu valodā klātienē
un tiešsaistē visā pasaulē rakstīja
2042 dalībnieki.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo» rezultāti
Paldies 161 aktīvajam jelgavniekam, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas logo
publicēti 22. oktobra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas logo.
Pareizi atbildēja 132 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Imanta Everte,
Inga Lapiņa, Anita Drapija, Jeļena Simanoviča, Lana Lakstīgala-Viatere, Andris Salmiņš, Tamāra Bondarenko, Valentīna Krūmiņa, Madara
Vītola, Velga Zīle, Velta Brehmane, Dzidra Veģere, Elīna Savina.
Jelgavas pilsētas pašvaldība par iespēju saņemt balvu
ar katru balvas saņēmēju sazināsies personīgi.

Šā gada novembrī atzīmējam vienas no zīmīgākajām ēkām Jelgavas pilsētas panorāmā – Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa – atjaunotnes desmit
gadu jubileju. Par godu šim notikumam 14. novembrī tornī no pulksten 10 līdz 18 tiks piedāvāta
izglītojoša spēle lieliem un maziem «Tornim – 10».

Kā informē Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā, torņa
desmitgadei veltītajā spēlē
aicināti piedalīties lieli un
mazi jelgavnieki, ģimenes un
pilsētas viesi, kuri vēlas izzināt vēsturi un interesantus
faktus par Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torni.
Vairākos stāvos būs atrodami kopumā desmit praktiski

uzdevumi un atjautīgi jautājumi. Spēles noteikumi
un nepieciešamie materiāli
pareizajām atbildēm tiks
izsniegti torņa 1. stāvā, bet
par veiksmīgu dalību spēlē
katrs saņems gardu pārsteigumu.
Interesenti, viesojoties
tornī, aicināti iepazīties ar
pastāvīgajām ekspozīcijām

par Jelgavu un tās vēsturi,
pilsētas simboliku, Latvijas
brīvvalsts pirmajiem prezidentiem, Zemgales tautastērpiem, kā arī Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa
vēsturi. Torņa kāpņu telpā
apskatāma izstāde «Lielā
iela un Čakstes bulvāris
laika ritējumā», bet 9. stāvā
– desmitgadei veltītā Jelgavas Mākslinieku biedrības
konkursa izstāde «Jelgavas
dominante». 14. novembrī
noslēgsies konkursa izstādes
apmeklētāju balsojums un
tiks pasniegta apmeklētāju
simpātijas balva.
Ieejas maksa Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas

tornī pieaugušajiem ir 2,50
eiro, skolēniem, studentiem,
pensionāriem – 1 eiro, bet
pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas. Iegādājoties torņa ieejas biļeti, ikviens varēs piedalīties spēlē,
kā arī apmeklēt ekspozīcijas
un skatu laukumu. Vairāk
informācijas – pa tālruni
63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.
Apmeklētāji aicināti ievērot savstarpējo divu metru
distanci, sekot savam veselības stāvoklim un neapmeklēt pasākumus, ja novēroti
elpceļu infekcijas slimības
simptomi. Tāpat, apmeklējot
torni, ir jālieto sejas maska.

Kultūras nama apmeklētājiem mērīs temperatūru
 Emīls Rotgalvis

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību un pasargātu
kā kultūras pasākumu apmeklētājus, tā darbiniekus un māksliniekus, Jelgavas kultūras namā
uzstādīts bezkontakta termometrs. Turpmāk
ikvienam, ierodoties kultūras namā, būs jāveic
temperatūras mērījums, un paaugstinātas
temperatūras gadījumā apmeklēt pasākumu
un uzturēties kultūras nama telpās nedrīkstēs,
informē pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs
Mintauts Buškevics.
«Termometrs ir novietots
kultūras nama vestibilā, kur
tas atrodas pastāvīgi, tāpēc
gan tiek mērīta apmeklētāju
temperatūra, gan šo ierīci
izmanto mūsu darbinieki.
Temperatūra tiek fiksēta bez
kontakta, pieliekot galvu 30
centimetru attālumā no ierīces. Laimīgā kārtā līdz šim ne
ikdienā, ne pirms pasākumiem
cilvēkiem nav konstatēta paaugstināta temperatūra, taču,

ja kādam termometrs tādu
uzrādīs, atbilstoši valdības
noteiktajiem pasākumiem
epidemioloģiskās situācijas
novēršanai lūgsim doties mājās un sazināties ar ārstu,
lai netiktu apdraudēti citi,»
skaidro M.Buškevics.
«Kultūras» vadītājs uzsver,
ka pašvaldības iestādes rīkotajos pasākumos ar biļešu
tirdzniecību nauda par iepriekš iegādātu personalizētu

biļeti apmeklētāja saslimšanas
gadījumā netiks atgriezta, savukārt producentu kompāniju
organizētajos koncertos un
izrādēs par biļešu atmaksu
atbildīgi rīkotāji. Apmeklētāji
tiek aicināti sekot līdzi savam
veselības stāvoklim un neapmeklēt publiskus pasākumus,
ja ir novēroti elpceļu infekcijas
slimības simptomi, savukārt
iepriekš iegādātās personalizētās biļetes var nodot citiem,
nomainot biļetes turētāja
datus.
Kultūras namā izvietotais
termometrs kā paaugstinātu
temperatūru reģistrēs mērījumu, kas pārsniegs 37,5
grādus pēc Celsija. Jāatgādina,
ka saskaņā ar jaunākajiem
valdības regulējumiem šobrīd
var notikt tikai tādi kultūras
pasākumi, kuros gan telpās,
gan ārā cilvēku skaits nepārsniedz 300. Tāpat var notikt

tikai tādi pasākumi, kuros ir
noteiktas fiksētas personalizētas sēdvietas, un visiem
apmeklētājiem ir jālieto sejas
maska. Vairāk par atceltajiem,
pārceltajiem un notiekošajiem
pasākumiem, kā arī biļešu personalizāciju var uzzināt vietnē
www.kultura.jelgava.lv.

Represētie aicināti
pieteikties pabalstam
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētā deklarētās politiski represētās personas līdz 15.
novembrim Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 var pieteikties
vienreizēja pabalsta
saņemšanai.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
pabalsts politiski represētajām
personām 50 eiro apmērā tiek
piešķirts reizi gadā – novembrī,
līdz ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.
Lai saņemtu pabalstu pirmo
reizi, personai jādodas uz Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldi Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 9, 115. kabinetu, kur jāuzraksta iesniegums
un jāuzrāda personu apliecinošs

dokuments un attiecīgo statusu
apliecinošs dokuments. Ja pabalstu pieprasa atkārtoti, iesniegumu var iesniegt klātienē, atstāt
pastkastītē Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē vai nosūtīt pa pastu uz
adresi: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka
iela 9, Jelgava, LV-3001, nosūtīt
pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv
(parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu), kā arī izmantojot valsts
pārvaldes pakalpojumu portālu
Latvija.lv.
Iesniegumā jānorāda arī kontakttālrunis, lai neskaidrību gadījumā ar personu var sazināties.
Pabalsts tiek pārskaitīts iesniegumā norādītajā kontā.
Ņemot vērā epidemioloģiskās
drošības pasākumus valstī,
klientam, ierodoties Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē, ir jālieto
mutes un deguna aizsargmaska.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas centrs» (reģ.Nr.90010680747)
izsludina konkursu uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas
DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORA amata vietu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku).
Darba pienākumi:
• datorsistēmu konfigurēšana un uzturēšana;
• datortīkla konfigurēšana un uzturēšana;
• tehniskā atbalsta sniegšana darbiniekiem;
• IT aprīkojuma uzskaite;
• dalība IT risinājumu izstrādē un ieviešanā;

• informācijas sistēmu, to platformu darbību nodrošināšana un izmaiņu ieviešanu
realizācija;
• informāciju sistēmu reglamentējošo
dokumentu izstrāde.

Pamatprasības:
• augstākā izglītība inženierzinātnēs, var būt nepabeigta;
• zināšanas un prasmes informācijas sistēmu izstrādē un ieviešanā;
• izpratne par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centrs» darbības jomām;
• angļu valodas prasme vismaz B1 līmenī atbilstoši «Europass» valodu pases pašnovērtējuma
tabulai (http://www.europass.lv/valodu-pase);
• labas sadarbības un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• spēja argumentēti pamatot savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.
Pieteikšanās:
motivācijas vēstuli, dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši «Europass» CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinošu dokumentu
un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (kopija) līdz 2020. gada 3. novembrim lūdzam
nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei «Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centrs» Sarmas ielā 4, Jelgavā, LV-3001, slēgtā aploksnē ar norādi «Pieteikums
konkursam uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietu» vai elektroniski pa e-pastu rasa.valancuna-mikiseva@poic.jelgava.lv.
Amats klasificēts 19.5. amata saimes IIIA līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgas
amplitūdu no 1134 līdz 1190 euro.
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati
tiks apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai, datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs», kontaktinformācija: Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001.

Paziņojums par izsoli
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada 27. novembrī plkst.13 Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā,
405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005360014 Pērnavas ielā 17B, Jelgavā, kas sastāv no
būves (bijusī sūkņu stacijas ēka) 450,5 m2 kopējā platībā ar kadastra apzīmējumu 09000360313001,
atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 22 200 eiro, izsoles solis – 500 eiro,
nodrošinājums – 2220 eiro, reģistrācijas maksa – 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 25. novembra plkst.17 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums»
Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā (kontakttālrunis 63007064, e-pasts: info@jdhc.lv),
darba dienās no plkst.8 līdz 17.  

Par atļaujām ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās
ielu tirdzniecības vietās 2021. gadam
No 2020. gada 16. novembra Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – iestāde) sāks izsniegt atļaujas ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu
tirdzniecības vietās 2021. gadam.
Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā (turpmāk –
atļauja), tirgotājam jāiesniedz iesniegums iestādē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, 3. kabinetā.
Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 «Noteikumi
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību» 15.6.1 apakšpunktu jāiesniedz tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas
tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību. Fiziskās personas, kuras
reģistrējušas saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem, iesniegumam pievieno saimnieciskās darbības veicēja apliecības kopiju un juridiskās
personas reģistrācijas apliecības kopiju. Noformējot atļauju, iesniedzējam jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments. Tirgotājam arī jāsamaksā pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību
publiskās vietās. Nodevas apmērs noteikts Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra saistošo
noteikumu Nr.185 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām» IV. nodaļas 12. punktā. Nodevas
likme par tirgošanos ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un pašu izgatavotiem amatniecības darinājumiem ir 0,43 euro dienā, 2,13 euro nedēļā vai 7,11 euro mēnesī.
Atļauju pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās var noformēt iestādē:
• 2020. gada 16. novembrī no plkst.8 līdz 12;
• pēc 2020. gada 16. novembra darba dienās, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 63023845.
Brīvdienās un svētku dienās atļaujas neizsniedz.
Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties brīvdienās un svētku dienās, atļaujas jāizņem savlaicīgi!
Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu sarakstu un ielu tirdzniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem mūsu pilsētā var iepazīties iestādes mājaslapā
www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Pakalpojumi», «Ielu tirdzniecības vietas».
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Ceturtdiena, 2020. gada 29. oktobris

Maznodrošinātie un
trūcīgie bez maksas var
saņemt sejas masku

Īsi
 Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā,
valdība otrdien pieņēma lēmumu,
ka 7.–12. klašu skolēniem mācības
attālināti notiks līdz 13. novembrim. Tāpat ierobežojumi pagarināti
interešu izglītībā un amatiermākslā,
kā arī noteikti stingrāki pulcēšanās
ierobežojumi.
 Veiktas izmaiņas Jelgavas reģionālā Tūrisma centra (JRTC) darba
laikā. Līdz 31. decembrim Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornis
un tajā esošais Tūrisma informācijas
centrs pirmdienās būs slēgts apmeklētājiem, bet otrdienās tas būs atvērts
no pulksten 10 līdz 18. Savukārt
restorāns «Tornis» apmeklētājiem
būs slēgts pirmdienās un otrdienās,
informē JRTC. Informācija par torņa
ekspozīciju un skatu laukuma, kā arī
Tūrisma informācijas centra darba laiku
pieejama mājaslapā visit.jelgava.lv.
Apmeklējot torni, ikviens lūgts ievērot
valstī noteiktos drošības pasākumus.

Sejas masku izsniegšanas
kārtība maznodrošinātām un
trūcīgām personām notiks
Pasta ielā 32 noteiktos laikos
pēc uzvārda pirmā burta
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Amatu vidusskola atsaukusies Jelgavas
pilsētas pašvaldības lūgumam izgatavot vairākkārt
lietojamas auduma sejas maskas, kuras, rūpējoties par
sociāli mazaizsargātāko grupu iedzīvotājiem, pašvaldība dalīs maznodrošinātām un trūcīgām personām.
Maskas iedzīvotāji, kuriem piešķirts maznodrošinātas
vai trūcīgas personas/ģimenes statuss, 2. un 9. novembrī noteiktā laikā bez maksas varēs saņemt Pasta ielā
32 jeb agrākajā bērnu un jauniešu centra «Junda» ēkā.
Jelgavas Amatu vidusskolas direktores vietniece Nadežda Lāce
stāsta, ka skolas pedagogi kopā
ar audzēkņiem izveidoja sejas
maskas prototipu, pēc kura tās
tiek šūtas. «Situācija valstī šobrīd
ir ļoti nopietna, un sejas maska
jau kļuvusi par neatņemamu
ikdienas sastāvdaļu. Izveidojām
maskas paraugu, ievērojot dažādus nosacījumus, bet, tā kā
audzēkņi nevar nodrošināt tik
lielu apjoma izpildi īsā laikā, masku šūšanu uzticējām ilggadējai
skolas eksaminācijas komisijas
loceklei Andželikai Safranovai,
kurai Dobelē pieder šūšanas darb
nīca. Viņa šuj maskas pēc mūsu
radītā parauga, izmantojot skolas
materiālus,» stāsta N.Lāce. Pirmdien Sociālo lietu pārvaldei tiks
nodotas pirmās 1000 vairākkārt

lietojamas auduma sejas maskas.
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne norāda, ka maskas
Pasta ielā 32 izsniegs 2. un 9. novembrī. «Vairākkārt lietojamo auduma sejas masku varēs saņemt
tās personas/ģimenes, kurām
šobrīd ir spēkā maznodrošinātā vai trūcīgā statuss,» stāsta
R.Stūrāne, piebilstot, ka pilsētā
ir vairāk nekā 1300 personu ar
šādu statusu. Sociālo lietu pārvalde ir sagatavojusi šo personu
sarakstu, sakārtojot alfabēta
secībā pēc uzvārda. Līdz ar to
personas/ģimenes, vadoties pēc
uzvārda pirmā burta, maskas
varēs izņemt 2. vai 9. novembrī
noteiktā laikā. Piemēram, tie
maznodrošinātie un trūcīgie,
kuru uzvārds sākas ar burtu A,
masku varēs izņemt 2. novembrī

2. novembrī
A – no pulksten 11.45 līdz 13.45; B – no 8.10
līdz 13.40; C – no 13.45 līdz 14.45; D – no
8.10 līdz 11.30; E – no 14.45 līdz 15.20; F –
no 14 līdz 14.55; G – no 8.10 līdz 11.45; H
– no 14.55 līdz 15.30; I – no 13.40 līdz 15.10;
J – no 11.30 līdz 14; K – no 8.10 līdz 15.35.
9. novembrī
L – no pulksten 11.30 līdz 14; M – no 8.10
līdz 12; N – no 14.10 līdz 15.20; O – no 15.20
līdz 16.10; P – no 8.10 līdz 12.10; R – no
12 līdz 14.10; S – no 8.10 līdz 15.30; T – no
12.10 līdz 14.10; U – no 14.10 līdz 15.20;
V – no 8.10 līdz 11.30; Z – no 14 līdz 15.45.

no pulksten 11.45 līdz 13.45.
Lai saņemtu masku, personai
ir jāuzrāda izziņa, kas apliecina
maznodrošinātā vai trūcīgā statusu, kā arī personu apliecinošs
dokuments – pase vai ID karte.
Maskas tiks izsniegtas tai personai, uz kuras vārda Sociālo
lietu pārvalde ir izsniegusi izziņu. «Lūgums iedzīvotājiem pēc
maskām ierasties konkrētajā laikā un vienam ģimenes pārstāvim
izņemt maskas visai ģimenei, nenākt kopā ar bērniem un ievērot
valstī noteiktās epidemioloģiskās
drošības prasības,» tā R.Stūrāne.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā ar Sociālo lietu pārvaldi no
2. novembra var sazināties pa
tālruni 29383535.

Pēdējais NĪN nomaksas termiņš – 16. novembris
 Ritma Gaidamoviča

16. novembris ir pēdējais šā gada nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN)
nomaksas termiņš.
Nekustamā īpašuma
īpašniekiem, kuri līdz
šim termiņam nodokli nebūs samaksājuši,
likumā noteiktajā kārtībā tiks aprēķināta
nokavējuma nauda.
Jelgavas pašvaldības Finanšu
nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs
atzīst, ka līdz šim iedzīvotāji NĪN
maksājuši apzinīgi – no gada
sākuma līdz 23. oktobrim NĪN
iekasēts 3,3 miljonu eiro apmērā,
un tas ir aptuveni 89 procenti no
šogad plānotā, tostarp par visu
gadu nodoklis šobrīd nomaksāts
aptuveni 78 procentu apmērā.
Šogad Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā ienākumi no NĪN
plānoti 3,7 miljoni eiro. Finanšu
nodaļa pateicas visiem NĪN maksātājiem, kuri godprātīgi un savlaicīgi veic nodokļa maksājumus,
tādējādi gan izpildot likumdošanā

noteiktās saistības, gan sekmējot
pašvaldības noteikto funkciju,
piemēram, pilsētas teritorijas
labiekārtošana, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana,
sociālās palīdzības sniegšana,
veselības un izglītības pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem,
izpildi, jo ieņēmumi no NĪN ir
pašvaldības budžeta sastāvdaļa.
Saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma nodokli» šā
gada pēdējais NĪN maksāšanas
termiņš ir 16. novembris. Ja
maksājums līdz paredzētajam
termiņam nebūs veikts, nodokļa
maksātājam tiks aprēķināta
nokavējuma nauda – no laikā
nenomaksātā pamatparāda 0,05
procenti par katru nokavēto
dienu. Noteiktajā laikā nenomaksātais nodoklis un nokavējuma
nauda saskaņā ar pašvaldības
lēmumu ir piedzenama bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam «Par
nodokļiem un nodevām» un
Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta
piespiedu izpildes kārtībai. Pirms
piedziņas uzsākšanas personai
tiek nosūtīts brīdinājums; ja tajā
paredzētajā laikā un apmērā

NĪN netiek samaksāts, lēmums
tiek nodots piedziņai zvērinātam
tiesu izpildītājam. Šajā gadījumā
nodokļa maksātājam ir jārēķinās
ar to, ka viņam papildus NĪN un
nokavējuma naudai būs jāsedz
arī ar piedziņas izpildi saistītās
izmaksas.
Finanšu nodaļa atgādina, ka
NĪN maksājumu bezskaidras
naudas norēķinu veidā var veikt
internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un
to, vai pārskaitījums adresēts
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu.
Būtiski ir maksājuma mērķī
precīzi norādīt nodokļa maksātāja
personīgā konta numuru par
zemi un ēkām, īpašuma adresi vai
kadastra numuru, par kuru veikts
maksājums. Norēķinus var veikt
arī portālā www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv – tur pieejami
pašvaldības banku konti NĪN
samaksai, turklāt nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa
nepieciešamā informācija. Tāpat
samaksāt NĪN var veikalu tīkla
«Maxima» kasēs, kur par katru
maksājumu tiek ieturēta komisijas maksa 0,50 eiro.

Profesionālas kosmētikas vairumtirdzniecības
uzņēmums, kas strādā starptautiskā vidē, SIA
«Ļika-J» (reģ.Nr.53602009711aicina darbā

NOLIKTAVAS DARBINIEKU(-CI)
Tavi darba pienākumi:
• komplektēt preces saskaņā ar preču pavadzīmi;
• strādāt ar noliktavas programmu «Horizon», sagatavot pavadzīmes;
• organizēt izkraušanas, iekraušanas un
novietošanas darbus;
• veikt preču pārvietošanu saskaņā ar
saņemto uzdevumu;
• veikt preču inventarizācijas.
Mūsu prasības:
• spējastrādātintensīvi,patstāvīgi,precīziunatbildīgi;
• pieredze noliktavas darbā;
• spēja veikt fizisku darbu.
Tev piedāvājam:
• apmācību, kas nepieciešama darba
pienākumu veikšanai, darba vietā;
• darbu dinamiskā uzņēmumā;
• draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;
• konkurētspējīgu algu. Piedāvātais atalgojums – 773 EUR (bruto).
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesūtīt pa
e-pastu vineta@lika-j.com.

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
Tavi darba pienākumi:
• produktu tirdzniecība – darbs ar esošajiem un jauniem klientiem;
• regulāra klientu apmeklēšana un ilgtermiņa attiecību uzturēšana;
• uzņēmuma preču virzība tirgū;
• sortimenta pārzināšana un prezentēšana.
Mūsu prasības:
• pieredze aktīvajā tirdzniecībā;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• būt uz tirdzniecību orientētai personībai ar
izpratni par pārdošanas procesiem;
• augstas darba spējas, spēja strādāt komandā;
• lieliskas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
• lietišķās etiķetes pārzināšana;
• spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Tev piedāvājam:
• konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu –
800 EUR (bruto) plus procenti no pārdošanas;
• dienesta auto;
• darbu dinamiskā uzņēmumā;
• draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;
• iespēju attīstīties.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesūtīt pa
e-pastu vineta@lika-j.com.

Aizsaulē aizgājuši
HELGA MIHAILOVA (1932. g.)
ZIGURDS PAŽERAUSKIS (1954. g.).
Izvadīšana 29.10. plkst.13 Meža kapsētā.
RAISA PEČEŅA (1953. g.).
Izvadīšana 29.10. plkst.14.15 Meža kapsētā.
AIJA ŠULCA (1948. g.).
Izvadīšana 31.10. plkst. 12 Bērzu kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801, e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 29. oktobris

Valsts svētkos – ugunszīmes
un videoprojekciju festivāls

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā
Pasākumi pilsētā

31. OKTOBRĪ

 ATCELTS! Pulksten 17 – tautas deju ansambļu koncerts «Rudens danči». Biļešu
cena – 2–3 € (kultūras namā).
 ATCELTS! No pulksten 17 līdz 19 – Halovīnu tikšanās jeb «Jautrie briesmonīši
atkal klāt!». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).

1. NOVEMBRĪ

 Pulksten 13 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–FK «Ventspils». Ieeja –
3 €; bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC Jāņa Lūša
stadionā).
 PĀRCELTS! Netradicionāls Ziedonis jauno mākslinieku izpildījumā koncertā
«NE|ATSTĀJ MANI». Īpaši radītas oriģinālkompozīcijas, kas piešķirs jaunu skanējumu Imanta Ziedoņa dzejai un epifānijām. Piedalās komponists un pianists Elvis
Artūrs Lintiņš, kontrabasists Staņislavs Judins un bundzinieks Pēteris Žīle, kā arī
aktieri Gustavs Melbārdis un Toms Kursītis. Biļešu cena – 3 € (kultūras nama Deju
zālē). Pasākums pārcelts uz 2021. gadu. Nauda par biļetēm šobrīd netiek atdota.

3. NOVEMBRĪ

 Pulksten 17 un 19 – cirka izrāde «Ar transformeru» (pārceltais pasākums no
13. marta). Biļetes izpārdotas (kultūras namā).

4. NOVEMBRĪ

 Pulksten 15 – tikšanās ar autoru Hariju Krūzi un sarunas par «Sirdssveču
kambarmelodiju». Papildu informācija – pa tālruni 63011829. Ieeja – bez maksas
(Pārlielupes bibliotēkā).
 Pulksten 18.30 – neona šovs «Atpakaļ nākotnē» (pārceltais pasākums no 17.
marta). Biļetes izpārdotas (kultūras namā).
 Pulksten 20 – «Comedy Latvia» «Vesels bars komiķu». Piedalās Rūdolfs Kugrēns,
Edgars Bāliņš, Jānis Kreičmanis, Džeks Everits u.c. Biļešu cena – 17 € (kultūras namā).

Foto: no JV arhīva

6. NOVEMBRĪ

 Pulksten 12 un 19 – pilnmetrāžas animācijas filma «Mans mīļākais karš» (Latvija, 2020). Autobiogrāfisks stāsts par pieaugšanu absurdajā laikā no 70. gadiem
līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai. Režisore – Ilze Burkovska-Jakobsena. Biļešu
cena – 4 € (kultūras namā).
 Pulksten 15 – filmizrāde/komēdija «Kino un mēs» (Latvija, 2020). Mūsdienīgas,
jaunas formas pieteikums, kurā apvienoti teātra un kino elementi. Režisors – Matīss
Kaža. Lomās: J.Skutelis, E.Dombrovskis un A.Keišs. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).

7. NOVEMBRĪ

 Pulksten 12 – filmizrāde/komēdija «Kino un mēs» (Latvija, 2020). Mūsdienīgas,
jaunas formas pieteikums, kurā apvienoti teātra un kino elementi. Režisors – Matīss
Kaža. Lomās: J.Skutelis, E.Dombrovskis un A.Keišs. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
 Pulksten 13 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–FK «Valmiera». Ieeja –
3 €; bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC Jāņa Lūša
stadionā).
 Pulksten 15 un 18 – pilnmetrāžas animācijas filma «Mans mīļākais karš» (Latvija, 2020). Autobiogrāfisks stāsts par pieaugšanu absurdajā laikā no 70. gadiem
līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai. Režisore – Ilze Burkovska-Jakobsena. Biļešu
cena – 4 € (kultūras namā).

8. NOVEMBRĪ

 Pulksten 13 un 16 – maģisko burbuļu triku izrāde «Mistery Bubbles». Biļešu
cena – 11–15 € (kultūras namā).

10. NOVEMBRĪ

 Pulksten 16 – jauniešu iniciatīvas pasākumu cikls «Varu un daru!»: Maija Tomase. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Pulksten 19 – grupas «Turaidas Roze» koncerts «Lielās dziesmas». Sagaidot
izcilā latviešu komponista Imanta Kalniņa 80 gadu jubileju, grupa «Turaidas Roze»
aicina uz koncertiem. Biļešu cena – 10 € (kultūras namā).

11. NOVEMBRĪ

 Lāčplēša diena: visas dienas garumā individuāla ziedu un svecīšu nolikšana
pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem (Stacijas parkā).
 Pulksten 15 – Brigitas Ektermanes lekcija «Zināmais un noslēpumainais par
zīmēm». Ieeja – bez maksas. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005468 (Sabiedrības
integrācijas pārvaldes zālē).

13. NOVEMBRĪ

 Pulksten 14 – skolēnu pētniecisko darbu konkursa «Latviešu strēlnieku mantojums 21. gadsimtā» noslēguma pasākums. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).

14. NOVEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 18 – Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa jubilejas spēle
«Tornim 10». Ieejas maksa – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

15. NOVEMBRĪ

 Pulksten 14 – svētku koncerts «Tautas dziesmas. Dieva dēli. Saules meitas». Piedalās Kristīne Kārkle-Kalniņa, Andris Ērglis, Anmary, Dainis Skutelis, Antra Stafecka
un aktieris Rihards Lepers. Pavadošā grupa: Jānis Strazds un K.Kārkle-Kalniņa, Edgars
Kārklis, Jānis Kalniņš, Valters Sprūdžs, Miķelis Vīte un Ansis Jansons. Biļešu cena –
15–25 € (kultūras namā).
Svinam!

22. OKTOBRA KRUSTVĀRDU
MĪKLAS
ATBILDES
Foto:
Ivars Veiliņš
Horizontāli
1. Eliasa.
2. Jēkaba.
3. Alnis.
4. Valters.
5. Mītava.
6. Cukurfabrika.
7. Bermontiāde.
8. Akermanis.
9. Lūsis.
10. RAF.
11. Šauļi.
12. Rullītis.

Vertikāli
1. Aspazija.
2. Šamots.
3. Svētbirze.
4. Smetona.
5. Alunāns.
6. Jansons.
7. Vāgners.
8. Radziņa.
9. Melderis.
10. Mitrs.
11. Maijs.
12. Īle.

1
2

1

2
3
3
4

4

5

5

6
6

7
7

8

9

8

10

9
11

10
11

12

12

 Emīls Rotgalvis

Latvijas 102. dzimšanas dienas svinības šogad noritēs
bez vērienīgiem pasākumiem
un ierastās svētku uguņošanas, taču valsts svētki Jelgavā ienāks. 18. novembrī
visas dienas garumā ikviens
aicināts nolikt ziedus pie
pirmā Valsts prezidenta Jāņa
Čakstes pieminekļa, bet līdz
ar tumsas iestāšanos Jelgavu
izgaismos sveču ugunszīmes,
kā arī pirmais videoprojekciju
festivāls «Jelgavas stāsti»,
ko iedzīvotāji aicināti vērot,
dodoties ģimeniskā pastaigā
pa pilsētu un stingri ievērojot
valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.
Kā informē pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics, neatņemama valsts svētku tradīcija Jelgavā ir
sveču kompozīcijas jeb ugunszīmes, kas
ik gadu tiek veidotas Hercoga Jēkaba
laukumā. Latvijas 102. dzimšanas dienā

laukuma zaļajā zonā no pulksten 17
varēs vērot Jelgavas vidusskolu un ģimnāziju veidotās ugunszīmes, bet pārējās
Jelgavas skolas, bērnudārzi, iestādes un
uzņēmumi tiek aicināti sveču kompozīcijas veidot katrs pie savas ēkas. Tāpat
sveču kompozīcijas pie savas privātmājas
un arī dzīvokļa logos vai uz balkoniem
tiek aicināts veidot ikviens jelgavnieks, tā
kopīgi ģimenē izjūtot valsts svētkus. Lai
varētu tapt apkopojums par jelgavnieku
radītajām sveču kompozīcijām, savu veikumu ikviens aicināts iesūtīt pa e-pastu
redaktors@dome.jelgava.lv vai Jelgavas
pilsētas «Facebook» lapā, kā arī dalīties ar
to citos sociālajos tīklos, lietojot tēmturi
#mesesamjelgava. Jāatgādina, ka, veidojot sveču kompozīcijas, jāievēro ne vien
epidemioloģiskās drošības pasākumi, bet
arī ugunsdrošības noteikumi.
Vienlaikus pašvaldība valsts svētkos aicina jelgavniekus pacelt valsts karogu ne
tikai pie savām mājām un uzņēmumiem,
bet valsts karodziņu vai Jelgavas pilsētas
karodziņu piestiprināt arī pie sava auto,
lai radītu svētku noskaņu pilsētvidē.
Valsts svētkos gaidāms arī Jelgavas
755. jubilejas gada pēdējais lielais noti-

kums – videoprojekciju festivāls «Jelgavas stāsti», kura gaitā uz vairākām ēkām
pilsētā mākslinieki ar video un grafikām
projicēs gaismu un attēlu spēles par Jelgavas tēmu. «Šis festivāls Jelgavai būs
kas pavisam jauns, un videoprojekciju
mākslinieku konkurss šādā mērogā Latvijā līdz šim nav noticis. Festivālu rīkojam
kopā ar uzņēmumu «Untitled originals»,
un tajā piedalīsies Latvijas videomākslinieki un grafiķi, kuru veidotās projekcijas
būs kā sveiciens Jelgavai 755. jubilejā.
Darba tehnikas, krāsu un formāta izvēle
ir mākslinieku ziņā, un katrs darbs būs
līdz pusotrai minūtei ilgs, līdz ar to vienā
vakarā Jelgavas ēkas parādīs daudzus
stāstus. Tā kā tas būs konkurss, labākie
darbu autori tiks noteikti ar skatītāju
balsojumu,» stāsta M.Buškevics.
Šobrīd noris mākslinieku pieteikšanās,
bet festivāla darbi būs skatāmi 17. un 18.
novembrī no pulksten 18 līdz 23, kad
tiks izgaismotas tādas ēkas kā Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis, «Academia
Petrina», dzelzceļa stacija un citi pilsētvides objekti, kas šobrīd tiek apsekoti.
Vairāk par festivāla norisi – mājaslapā
www.jelgava.lv un festivali.jelgava.lv.

Izsolē pārdod 38 Jelgavas mākslinieku darbus
 Emīls Rotgalvis

23. oktobrī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā aizvadīta Jelgavas Mākslinieku
biedrības rīkotā pilsētas
mākslinieku darbu izsole, kurā no kopumā 74
mākslas darbiem pārdoti
38. Atsaucību guvusī izsole biedrībai ļauj nonākt
soli tuvāk tās noteiktajam
mērķim – jubilejas grāmatas izdošanai.
«Esam pārdevuši vairāk nekā pusi
no visiem izsoles darbiem. Galējos
aprēķinus vēl veiksim, taču naudas
izteiksmē izsolītie darbi nozīmē vairāk nekā 2500 eiro jeb trešdaļu no
nepieciešamā finansējuma, lai 2021.
gadā mēs varētu izdot biedrības
jubilejas grāmatu,» stāsta Mākslinieku biedrības vadītājs Māris
Brancis. Viņš uzsver, ka pārdoto
darbu skaits ir ļoti labs rādītājs,
jo tik liela atsaucība agrāk rīkotās
biedrības izsolēs nav bijusi. Lielāko
daļu darbu iegādājušies jelgavnieki
vai tuvējā apkārtnē dzīvojošie, un
tas apliecina, ka Jelgavas mākslinieki savā pilsētā tiek novērtēti un
biedrības mērķis tiek atbalstīts. Izsoles idejai bija atsaukušies teju visi

Foto: Ivars Veiliņš
biedrības biedri – ap 50 mākslinieku
–, kuri ziedojuši ne vien gleznas, bet
arī lietišķās mākslas priekšmetus.
«Izsoles dalībniekiem bija interese, piemēram, par Ulda Zutera darbiem. Glezna «Tuvojas saulriets»,
kuras sākotnēja cena bija 100 eiro,
pārdota par 160 eiro. Tāpat keramiķa Aleksandra Djačenko vāze
tika nosolīta par 75 eiro no 40 eiro
sākumcenas. Izsoles dārgākie darbi, tostarp Mārča Stumbra glezna
«Rudzi briest», gan vēl ir pieejami,»
skaidro M.Brancis. Kaut arī izsole ir

noslēgusies, tajā nepārdotos darbus
joprojām var iegādāties, un tie pieejami muzejā. Darbi tiek pārdoti par
to nominālo cenu, kurai pieskaitīts
viens izsoles solis, kas atkarīgs no
pamata vērtības. Arī ienākumi no
vēlāk pārdotajiem darbiem tiks novirzīti Jelgavas Mākslinieku biedrības jubilejas grāmatas izdošanai. Ar
šiem darbiem var iepazīties Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā, bet ar laiku informācija tiks
izvietota arī biedrības mājaslapā
www.jelgavart.lv.

