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Atklāj POIC kontaktcentra
un videonovērošanas telpas
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle

«Pašvaldības operatīvās
informācijas centrs ir
vieta, no kuras tiek pārraudzīta pilsētas dzīve.
Dispečeru un videonovērošanas inspektoru
uzdevums ir novērot,
kontrolēt un dot ātrus,
precīzus norādījumus
citām institūcijām, lai
jelgavnieku dzīve pilsētā būtu vēl drošāka.
Tāpēc ir svarīgi attīstīties
un ieviest arvien jaunus
risinājumus,» atklājot
Pašvaldības operatīvās informācijas centra
(POIC) renovētās kontaktcentra 8787 dispečeru un videonovērošanas telpas, uzsvēra
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
POIC vadītājs Gints Reinsons
skaidro, ka agrāk Jelgavas iedzīvotāju bezmaksas atbalsta tālruņa
8787 kontaktcentra dispečeri un
Pašvaldības policijas videonovērošanas inspektori atradās atsevišķās telpās, kas apgrūtināja darbu
un operatīvu informācijas apmaiņu. Tagad viņi strādā plecu pie pleca, ik dienu 24/7 režīmā rūpējoties
par pilsētas iedzīvotāju drošību
– gan risinot dažādus ar pilsētas
infrastruktūras bojājumiem saistītus jautājumus, gan sniedzot

atbalstu operatīvajiem dienestiem
un palīdzot ne tikai kārtības nodrošināšanā, satiksmes plūsmas
koordinēšanā, bet arī likumpārkāpumu atklāšanā. «Piemēram,
nesen bija negadījums, kurā autovadītājs uzbrauca velosipēdistam.
Videonovērošanas ierakstu arhīvā
varējām pārbaudīt, kāds signāls
dega luksoforā un kurš izraisīja
negadījumu,» ieskicē Jelgavas
Pašvaldības policijas priekšnieks
Viktors Vanags. Viņš norāda:
noslēdzoties Loka maģistrāles un
Prohorova, Neretas un Garozas
ielas rekonstrukcijas projektiem,
kuru gaitā tiek izbūvēts arī optiskais tīkls, videonovērošanai tiks
pieslēgta daļa Pārlielupes, un tas
būtiski uzlabos drošību pilsētā.
Apvienotajā kontaktcentra un
videonovērošanas centra telpā
uzstādīti astoņi ekrāni ar iespēju pievienot vēl četrus. Tie ir
energoefektīvāki un ar iespēju
palielināt attēlu, līdz ar to paaugstinās pilsētas videonovērošanas
kvalitāte. Uzlabota arī POIC telpu
apskaņošanas sistēma un ieviesti
jauni risinājumi zvanu centrā.
Būtiska POIC funkcija ir nodrošināt atgriezenisko saiti starp
iedzīvotājiem un pašvaldību, un ar
gadiem jelgavnieku uzticība POIC
aug: ja 2013. gadā, kad POIC sāka
darboties kā Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
struktūrvienība, tika saņemti
apmēram 7000 zvanu, tad pērn
skaits gandrīz dubultojies – sa-

ņemti ap 13 000 zvanu.
Saziņas iespējas nemitīgi tiek
pilnveidotas, ieviešot jaunus IT
risinājumus, piemēram, šī projekta
gaitā uzlabota interaktīvās kartes darbība, ļaujot iedzīvotājiem
ērtāk komunicēt ar pašvaldību
par pamanītajām nepilnībām vai
bojājumiem pilsētvidē, sekot līdzi
plūdu apdraudējuma iespējamībai,
pārlūkot satiksmes ierobežojumus
un to apbraucamos ceļus, kā arī
pieteikties iedzīvotāju agrīnai
apziņošanai ārkārtējās situācijās.
Interaktīvā karte pieejama vietnē
karte.jelgava.lv.
POIC telpas renovētas, īstenojot
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.
gadam projektu «Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)»,
bet tas nav vienīgais ieguvums. Ir
modernizēta un uzlabota arī darba vide, izbūvēti ēkas iekšējie un
ārējie inženiertīkli, papildināta ne
tikai POIC, bet arī citu operatīvo
dienestu materiāltehniskā bāze
civilās aizsardzības pasākumu
īstenošanai. Piemēram, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ieguvis kvadraciklu,
lai varētu dzēst liesmas vietās,
kur nav iespējams piekļūt ar autotransportu. Jelgavas Pašvaldības
policijas bāzi papildinājusi laiva,
kas piemērota plūdu situācijās,
jo ar to var pārvietoties pa 20–30
centimetru seklu ūdeni, savukārt
POIC rīcībā ir drons, kas tiek iz-

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

mantots dažādu objektu, teritoriju
un situāciju apsekošanā. Šie papildinājumi ir sevišķi būtiski tieši
civilās aizsardzības nodrošināšanā.
«Izveidojot POIC, Jelgava Latvijā
civilās aizsardzības jomā ir pirmrindniece – šāda centra izveide un
darbība ir pilsētas un sabiedrības
interesēs. Tagad arī citas pašvaldības sākušas veidot ko līdzīgu,
bet Jelgava attīstās, ievieš jaunus
risinājumus, būtiski uzlabojot
operatīvo dienestu darbu,» norāda VUGD priekšnieka vietnieks
ģenerālis Kristaps Eklons.
Pilnveidojot civilās aizsardzības
sistēmu, tehnoloģiski uzlabota
sēžu zāles tehniskā bāze, iegādāta
protokolēšanas sistēma. Civilās
aizsardzības sistēmas nodrošinājumam arī projektēts un pēc
pasūtījuma izgatavots Latvijā
pirmais un pagaidām vienīgais
mobilais datu pārraides punkts,
kas nodrošina pilnvērtīgu informācijas tehnoloģiju izmantošanas
iespēju ārkārtējos gadījumos
lauka apstākļos ar iespēju veikt
jebkādu datu pārraidi no notikuma vietas uz civilās aizsardzības
komisijas sēžu zāli, tajā skaitā
videostraumēšanu no bezpilota
lidaparāta.
Kopējais budžets projekta realizācijai bija 448 480,36 eiro, tostarp
250 094,73 eiro Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums,
14 711,46 eiro valsts budžeta dotācija un 183 674,17 eiro Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Ministru kabinets atbalsta jauna
tilta būvniecības ieceri Jelgavā
 Kristīne Langenfelde

22. oktobrī Ministru
kabineta sēdē valdība
apstiprināja rīkojumu,
kurā atzīts: «Jelgavas
pilsētas pašvaldības
paredzētā darbība –
transporta pārvada
(tilta) izbūve pār Liel
upi un Driksas upi – ir
vienīgais risinājums pilsētas satiksmes organizācijas, kā arī pilsētas
ziemeļu daļas sociālās
un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai.»
Tas nozīmē, ka dota
zaļā gaisma jauna tilta
projektēšanai Jelgavā.
Vienlaikus saskaņā ar likuma
«Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām» 43. panta sesto
un desmito daļu un Ministru
kabineta 2011. gada 19. aprīļa
noteikumu Nr.300 «Kārtība,
kādā novērtējama ietekme uz
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju («Natura
2000»)» 45. punktu, kā arī pieņemot zināšanai informatīvo
ziņojumu «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības paredzētās darbības
– transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi
Jelgavas pilsētā – īstenošanu»,
Ministru kabinets nolēma: «Atzīt, ka transporta pārvada (tilta)
izbūve pār Lielupi un Driksas
upi Jelgavas pilsētā nepieciešama
sabiedrībai nozīmīgu interešu
apmierināšanai.»
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka transporta pārvada,
kas savienotu Lapskalna–Atmodas ielas krustojumu un
Kalnciema ceļa–Loka maģistrāles krustojumu, izbūves mērķis
ir atrisināt Jelgavas satiksmes
organizācijas problēmas, kā arī

radīt priekšnosacījumus, lai
apkārtējā teritorijā varētu attīstīties uzņēmējdarbība. Tilta izbūve
ir nozīmīga, domājot gan par
bijušā lidlauka, gan citu industriālo teritoriju atdzīvināšanu,
pilsētas centra atslogošanu no
tranzīta transporta un arī veloceliņu tīkla attīstību. Pašreizējā
Lielupes tilta kapacitāte ir 26 000
transportlīdzekļu diennaktī, bet
jau šobrīd to diennaktī šķērso
vairāk nekā 35 000 transporta
vienību. Tāpat, modelējot nākotnes perspektīvas, eksperti
secinājuši, ka ik gadu transporta
plūsma mūsu pilsētā pieaug vidēji par diviem procentiem. Pēdējos
gados vien reģistrēto auto skaits
pilsētā audzis par 10 procentiem,
bet cilvēku braukšanas biežums
dažādās pilsētas ielās audzis par
10–50 procentiem. Līdz ar to,
neizbūvējot tiltu, tuvākajos gados
trokšņu līmenis pilsētas centrā
pieaugs par 14 procentiem.
Taču, tā kā daļu no tilta posma
plānots realizēt dabas liegumā
«Lielupes palienes pļavas», kas
ietverts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā «Natura
2000», bija nepieciešams izstrādāt ietekmes uz vidi novērtējumu. To pēc pašvaldības
pasūtījuma veica SIA «Estonian,
Latvian & Lithuanian Environment». Eksperti, izvērtējot dabas
vērtības, atzina, ka, nodrošinot
kompensējošus pasākumus, kas
ļauj saglabāt dabas vērtības, tilta
būvniecība pār dabas lieguma teritoriju ir pieļaujama. Apjomīgajā
ziņojumā norādīts, ka šī vieta
tilta būvniecībai ir vienīgā alternatīva pilsētā, jo citi risinājumi
nespētu tik efektīvi samazināt
arvien pieaugošo transporta
plūsmu pilsētas centrā, kas rada
vides piesārņojumu un pārsniedz
pieļaujamās trokšņu normas.
Turpinājums 3.lpp.

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.
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

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Pašvaldības dzīvojamais
fonds strauji noveco
 Jānis Kovaļevskis

No 1204 pašvaldības īpašumā
esošajiem dzīvokļiem 480
ir tā sauktie neprivatizētie
dzīvokļi, kurus to īrniekiem
ir tiesības atsavināt un iegūt
savā īpašumā par tirgus cenu.
Tas nozīmē, ka ilgtermiņā
pašvaldība var rēķināties tikai
ar 724 dzīvokļiem, no kuriem
94 ir īres namā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9. Aptuveni
ceturtā daļa no pašvaldības
īpašumā esošajiem mājokļiem
ir nelabiekārtoti. Rindā uz
pašvaldības dzīvokli šobrīd
ir 105 personas un ģimenes.
«Teju katram, kas vēršas pie
pašvaldības, lūdzot atbalstu
dzīvokļa jautājumā, ir vairāk
vai mazāk pamatotas vēlmes,
kuras dzīvokļu komisija ne
vienmēr var apmierināt, tādēļ katrs gadījums tiek rūpīgi
izvērtēts,» norāda Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, uzsverot,
ka pilsētas dzīvojamais fonds
turpina strauji novecot, tādēļ
valsts līmenī jāmeklē risinājumi, kā stimulēt jaunu mājokļu
būvniecību arī ārpus Rīgas, jo
šobrīd pašvaldības īpašumā
nav neviena dzīvokļa ēkā, kas
celta pēc 2000. gada.
Sarunā ar R.Vectirāni – plašāk par to,
kādas šobrīd ir pašvaldības iespējas sniegt
atbalstu mājokļa jautājumu risināšanā.

Uzziņai
Likums «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» paredz, ka pašvaldības
var definēt to speciālistu loku, kas drīkst
pretendēt uz pašvaldības atbalstu mājokļa jautājumā, ja šīs profesijas atbilst
pilsētas prioritārajām jomām. Atbilstoši
Jelgavas pilsētas attīstības programmai
uz pašvaldības dzīvokli Jelgavā var pretendēt šādu jomu pārstāvji: veselības
aprūpe, izglītība, sociālā palīdzība un
sociālie pakalpojumi, sabiedriskā kārtība
un drošība, kultūra, sports, uzņēmējdarbība (kvalificēti speciālisti kokapstrādes,
pārtikas, mašīnbūves, metālapstrādes,
tūrisma un loģistikas jomā).
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību
pašvaldības atbalstu var saņemt:
• bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez
vecāku gādības;
• maznodrošinātas politiski represētas
personas;
• trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns;
• trūcīgas vai maznodrošinātas pensijas
vecuma personas ar vai bez invaliditātes,
kurām nav apgādnieku;
• trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes), kuras aprūpē bērnu ar
invaliditāti vai pilngadīgu personu ar
invaliditāti;
• no ieslodzījuma vietas atbrīvotas
personas, ja nav iespējas atgriezties
iepriekšējā mājoklī;
• stihisku nelaimju (ugunsgrēks, plūdi
u.c.) gadījumos.

«Trīs gadu laikā kvalificētiem speciālistiem esam izīrējuši 33 dzīvokļus. Visaktīvāk šo iespēju izmanto pedagogi
– viņiem uz darba tiesisko attiecību periodu pašvaldības dzīvokļa īres tiesības piešķirtas 20 gadījumos,» atklāj
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne.
Foto: Ivars Veiliņš
atbalsta programmu, lai gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
savās rekomendācijās Latvijai kā vienu
no prioritāri risināmiem jautājumiem
nevienlīdzības mazināšanai uzsvērusi
tieši mājokļu pieejamību. Īres un mājokļu
cenas neatbilst darba tirgū piedāvātajam
atalgojumam.
Visvairāk mums būtu nepieciešami 1–2
istabu dzīvokļi energoefektīvās ēkās – ar
šādiem dzīvokļiem mēs varētu risināt gan
sociālās palīdzības jautājumu, kur viens
no izšķirīgajiem faktoriem ir maksa par
apkuri, gan piesaistīt pilsētai nepieciešamos speciālistus.

Pirms trim gadiem pašvaldība
pieņēma saistošos noteikumus, paredzot, ka uz pašvaldības dzīvokli var
pretendēt arī noteiktu jomu augsti
kvalificēti speciālisti. Kāda šobrīd
ir šīs programmas bilance?
Kopš programmas aizsākuma kvalificētiem speciālistiem esam izīrējuši 33
dzīvokļus. Visaktīvāk šo iespēju izmanto
pedagogi, kuriem esam piešķīruši 20 dzīCik un kādi dzīvokļi šobrīd ir pašvokļus, bet atbalsts sniegts arī veselības valdības īpašumā?
aprūpes, sociālās aprūpes un policijas
Pašvaldības īpašumā šobrīd ir 1204
darbiniekiem. Kopumā šobrīd dienesta dzīvokļi, no kuriem 103 ir sociālā dzīvokļa
dzīvokļa statuss noteikts 38 mājokļiem, statuss. 94 mājokļi, kuriem piemērots sobet rindā uz piemērotu dzīves telpu gaida ciālā dzīvokļa statuss, atrodas pašvaldības
15 kvalificēti speciālisti. Ne visus iesnie- īres namā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
gumus ar lūgumu piešķirt pašvaldības 9, kur īrniekiem jāizmanto koplietošanas
dzīvokli atzīstam par pamatotiem, jo virtuve. Tāpat jāņem vērā, ka 480 no 1204
prioritāri atbalstu sniedzam tiem speciā- pašvaldības dzīvokļiem ir tādi, kuri izīrēti
listiem, kuri uz Jelgavu pārceļas no citām līdz 2002. gadam, bet dažādu apsvērumu
Latvijas pilsētām vai novadiem. Cilvēkam, dēļ īrnieki tos nav privatizējuši, lai gan
mainot dzīvesvietu, īpaši ar ģimeni un viņiem ir tiesības likumā noteiktā kārbērniem, objektīvi ir sarežģītāk atrisināt tībā tos atsavināt. Tāpat likums šobrīd
visus sadzīves jautājumus, jo jādomā ne neparedz iespēju pārtraukt terminētos
tikai par mājvietu, bet arī par bērnu izglītī- īres līgumus pēc termiņa beigām, ja perbas iestādi, interešu
sona ir pildījusi visus
izglītības pulciņiem
īrnieka pienākumus,
Līdzekļu izlietojums
un daudzām citām
tādēļ dzīvokļi tiek
pašvaldības dzīvokļu
lietām.
atbrīvoti salīdzinoši
remontam un uzturēšanai reti, jo pat tad, kad
Vai varam teikt,
pašvaldības dzīvokļa
ka iespēja pie2016. gads – 249 990,28 EUR īrnieka materiālā
šķirt pašvaldības
situācija būtiski uz(65 dzīvokļu remonts)
dienesta dzīvoklabojas, cilvēks neļus ir palīdzējusi
2017. gads – 300 484,50 EUR atsakās no iespējas
pilsētai piesaistīt
to īrēt.
(58 dzīvokļu remonts)
speciālistus?
Atsevišķos gadījuViena no re2018. gads – 329 989,63 EUR tajām pašvaldīmos tas ir bijis risi(71 dzīvokļa remonts)
nājums. Piemēram,
bām, kura jau ir
šādā veidā pedagouzbūvējusi divus
2019. gads – 309 394,13 EUR jaunus pašvaldīgus izdevies piesais(plānots 55 dzīvokļu remonts)
tīt Valsts ģimnāzijai
bas īres namus, ir
un Spīdolas Valsts
Valmiera, nosakot
Kopā – 1 189 858,54 EUR
ģimnāzijai, pirmsīres maksu kopā
skolas izglītības iesar apsaimniekotādēm, dzīvokļi piešķirti arī medmāsām šanas izdevumiem 5,20 eiro par
un sociālajiem darbiniekiem, tomēr, lai kvadrātmetru. Vai par šādu cenu
runātu par plašāku speciālistu loku, kam Jelgavā būtu pieprasījums pēc pašvaram piedāvāt dienesta dzīvokli, būtu valdības īres dzīvokļiem?
jābūvē jauni pašvaldības īres nami. DiemValmiera paspēja realizēt šo projektu,
žēl valsts vilcinās ar mājokļu būvniecības vēl pirms valdība būtiski ierobežoja

pašvaldību iespējas savu iniciatīvu īstenošanai aizņemties līdzekļus Valsts kasē.
Ar šāda veida mājokļiem var uzrunāt
kvalificētos speciālistus, kā arī cilvēkus,
kuri ir gatavi maksāt par iespēju dzīvot
sakārtotā vidē. Tomēr, lai risinātu sociālos
jautājumus, šāda īres maksa ir par augstu.
Pēc mūsu aprēķiniem, no jauna uzbūvētā
pašvaldības īres namā, lai pakāpeniski
segtu izmaksas, kas saistītas ar celtniecībai ņemto kredītu, īres cena varētu būt
3,50–4 eiro par kvadrātmetru.
Ar kādām izmaksām jārēķinās
pašvaldības dzīvokļu īrniekiem?
Tiem īrniekiem, kuri dzīvo pašvaldības
dzīvoklī bez tiesībām to atsavināt, īres
maksa ir pielīdzināta apsaimniekošanas
maksai, tāpat jāsedz komunālie maksājumi, nekustamā īpašuma nodoklis un
zemes nomas maksa, ja dzīvojamā māja
atrodas uz zemes, kura ir citas fiziskas vai
juridiskas personas īpašumā. Savukārt
tiem īrniekiem, kuriem ir tiesības atsavināt pašvaldības dzīvokli, papildus vēl
jāsedz mājokļa amortizācijas maksājumi.
Pārejas periodā – no 2019. gada 1. maija
līdz 2020. gada 1. maijam – tie ir noteikti
50 procentu apmērā no aprēķinātās dzīvojamās mājas nolietojuma summas, bet
pēc nākamā gada 1. maija šis maksājums
tiks piemērots 100 procentu apmērā.
Šāds lēmums tika pieņemts, lai mudinātu īrniekus privatizēt savu mājokli un
uzņemties arī saistības par kapitālajiem
ieguldījumiem ēkā, kurus iepriekš sedza
pašvaldība. Tas ir stimulējis šo dzīvokļu
īrniekus uzsākt atsavināšanas procesu,
un līdz šim ir atsavināti 38 dzīvokļi, bet
vēl vairāki pieteikumi saņemti izskatīšanai. Savukārt tiem, kas īrē mājokli ar
sociālā dzīvokļa statusu, ir jāsedz viena
trešdaļa no apsaimniekošanas maksas
un maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem.

šiem eiro gadījumos, kad dzīvoklis pilnībā
jāatjauno. Tādēļ esam pateicīgi visiem,
kas ziņo pašvaldībai par situācijām, kad
īrnieki neievēro īres līguma un sabiedriskās kārtības noteikumus. Šie dzīvokļi tiek
uzraudzīti īpaši, un atkārtotu pārkāpumu
gadījumā īres līgums tiek uzteikts.
Pēc kādiem dzīvokļiem ir lielākais
pieprasījums? Vai joprojām aktuāli ir nelabiekārtoti dzīvokļi, kuri
bieži vien pat neatbilst mūsdienu
prasībām un izpratnei par sociālo
palīdzību?
To iedzīvotāju vidū, kuri var pretendēt
uz palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, joprojām populārākā izvēle ir 2–3
istabu nelabiekārtoti dzīvokļi, jo lielākā
daļa pašvaldības labiekārtoto dzīvokļu
atrodas nerenovētās mājās, kurās ir
salīdzinoši augsti komunālie maksājumi,
un tie neatbilst šo cilvēku maksātspējai.
Situāciju nav mainījis arī tas, ka malkas
vai cita cietā kurināmā iegāde ar katru
gadu kļūst dārgāka, jo nelabiekārtotā
dzīvoklī vienmēr ir izvēle nekurināt, savukārt mājā ar centralizēto apkuri šādas
izvēles nav.

*Lai pretendētu uz pašvaldības palīdzību
dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā,
vismaz piecus gadus jābūt deklarētam
Jelgavā un pārtraukums šo piecu gadu
laikā nedrīkst būt ilgāks par četriem mēnešiem. Ja persona pretendē uz mājokli
ar sociālā dzīvokļa statusu, Jelgavas pilsētā jābūt deklarētam vismaz trīs gadus.

Pašvaldības īpašumā
esošie dzīvokļi: 1101

(neieskaitot 103 mājokļus,
kuriem piemērots sociālā dzīvokļa statuss)
• Labiekārtoti – 789 • Nelabiekārtoti – 312
Vienistabas – 576
Trīsistabu – 106

Divistabu – 398
Četristabu – 21

Pašvaldības dzīvojamo telpu
izīrēšanas palīdzības reģistros
reģistrēto personu skaits

16

21

Bāreņi un bez vecāku
gādības palikušie bērni

Sociālie dzīvokļi un sociālās
dzīvojamās telpas

20

33

Personas pēc soda
izciešanas, kurām nav
noteikts maznodrošinātas vai trūcīgas
personas statuss

Dzīvojamo telpu apmaiņas
palīdzības reģistrs

15
Kvalificēti speciālisti

Vai joprojām vērojama tendence,
ka daļa pašvaldības dzīvokļu īrnieku
Kopā – 105
uzkrāj parādus par komunālajiem
maksājumiem?
Situācija šajā ziņā ir mainījusies, jo
Kvalificētam speciālistam
šobrīd visus jaunos īres līgumus slēdzam
tikai uz gadu un rūpīgi sekojam līdzi, kā
izīrējamas dzīvojamās
tiek veikti maksājumi. Īrnieki kļuvuši
telpas statuss:
disciplinētāki un atbildīgāk izturas pret
savām saistībām. Protams, ir izņēmumi,
38 mājokļiem (izīrēti – 33)
kad īres līgums tiek uzteikts, vēl pirms
izveidojušies nozīmīgi parādi. Taču, piemēram, pašvaldības īres namā Pulkveža • Izglītības darbiniekiem – 20
Oskara Kalpaka ielā 9 šobrīd īrniekiem • Veselības aprūpes darbiniekiem – 7
tikpat kā vairs nav parādu par komu• Policijas darbiniekiem – 1
nālajiem pakalpojumiem. Pašvaldības
Īpašuma pārvalde strādā ciešā sadarbībā • Sociālās aprūpes darbiniekiem – 5
Kādā stāvoklī ir pašvaldības dzī- ar SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
vojamais fonds?
pārvalde» un sociālajiem dienestiem, sniegšanai, bet arī izbūvēt sociālos grupu
Kopš 2016. gada remonts veikts 249 gan apsekojot pašvaldības dzīvokļus, gan dzīvokļus personām ar invaliditāti, kuras
šobrīd atrodas ilgstošās aprūpes iestādēs
dzīvokļos, kopumā ieguldot 1,19 miljonus uzraugot maksājumu disciplīnu.
vai gaida rindā uz pašvaldības dzīvokli.
eiro. Šajā summā ietverti arī komunālie
maksājumi remonta veikšanas laikā un
Kāda šobrīd ir situācija ar paš- Tāpat kā citu investīciju projektu realiciti ar īpašuma uzturēšanu un pārvaldī- valdības īres namu Stacijas ielā 13, zācijai pašvaldība šī projekta īstenošanai
šanu saistītie izdevumi. Remontdarbi tiek kuru deinstitucionalizācijas procesā bija ieplānojusi ņemt aizņēmumu Valsts
veikti visos dzīvokļos pirms to izīrēšanas bija plānots pielāgot cilvēkiem ar kasē, bet valdība tādu iespēju noraidīja.
Šobrīd turpinās pārrunas ar Labklājības
jaunam īrniekam. Diemžēl ne visi īrnieki invaliditāti?
pret pašvaldības dzīvokli attiecas saudzīgi,
Šis projekts sociālajā jomā pilsētai ir ministriju un Finanšu ministriju par
tādēļ remontdarbu izmaksas var būt no ļoti nozīmīgs, jo paredz ne tikai telpu iespēju piešķirt finansējumu šī projekta
dažiem simtiem līdz pat desmit tūksto- pielāgošanu dažādu sociālo pakalpojumu realizācijai 2020. gadā.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 24. oktobris

Mainīsies maksa par
atsevišķu atkritumu veidu
nodošanu poligonā
 Ilze Knusle

No 1. novembra mainīsies maksa par lielgabarīta un īpašuma
sakopšanas atkritumu
nodošanu poligonā
«Brakšķi».
SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» valdes loceklis ražošanas direktors Alvils
Grīnfelds skaidro, ka līdz šim
maksa par lielgabarīta un
īpašuma sakopšanas atkritumu nodošanu poligonā bija
tāda pati kā par nešķirotiem
sadzīves atkritumiem. «Taču
sadzīves atkritumi, ko ieved
poligonā nešķirotus, tiek mehāniski šķiroti, samazinot poligonā apglabājamo atkritumu
daudzumu. Savukārt lielgabarīta atkritumi un atkritumi,
kas rodas, sakopjot īpašumu,
piemēram, kokmateriāli, būvmateriāli, metāla, plastmasas
izstrādājumi, netiek sistemātiski šķiroti, līdz ar to gandrīz
viss ievestais daudzums arī tiek
apglabāts poligonā,» situāciju
ieskicē A.Grīnfelds.
Tarifu par nešķiroto sadzīves
atkritumu apglabāšanu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija, un tajā
ir iekļauts arī dabas resursu
nodoklis atbilstoši faktiski
apglabātajam sadzīves atkritumu daudzumam. Ņemot
vērā, ka apglabāto lielgabarīta
atkritumu un īpašuma sakopšanas atkritumu daudzums ir
lielāks nekā nešķiroto sadzīves
atkritumu gadījumā, tarifā
veiktas izmaiņas dabas resursu
nodokļa komponentē, pielīdzinot to reālajai situācijai. Līdz
ar to no 1. novembra tarifs par
šķirošanas stacijā un poligonā
«Brakšķi» ievestajiem liela
izmēra (virs 0,5x0,5x0,5 met-

riem) jeb lielgabarīta atkritumiem un īpašuma sakopšanas
atkritumiem būs 93,97 eiro par
tonnu (ar PVN). «Ar īpašuma
sakopšanas atkritumiem saprotam visu, ko cilvēks varētu
atvest, piemēram, pēc bēniņu,
garāžas, šķūņa tīrīšanas. Tur
var būt logi, durvis, ķieģeļi, citi
celtniecības materiāli, metāla,
plastmasas, koka priekšmeti,
auduma, plēves izstrādājumi,»
skaidro A.Grīnfelds, precizējot:
ikvienam ir iespēja pašam šos
atkritumus sašķirot un vest uz
poligonu mazāku daudzumu,
tādējādi arī maksājot mazāk.
Poligonā pa veidiem sašķiroti
būvniecības atkritumi (nesajauktā veidā betons, ķieģeļi,
flīzes, kārniņi, keramika, tajā
skaitā betona, ķieģeļu, flīžu,
dakstiņu, keramikas maisījumi, koks, asfaltu saturoši
maisījumi, augsne un akmeņi),
arī bioloģiski noārdāmie atkritumi (zāle, lapas) tiek pieņemti
par zemāku maksu, kurā nav
iekļauts dabas resursu nodoklis, jo šie atkritumi tiek nodoti
pārstrādei vai izmantoti citā
veidā, nevis apglabāti poligonā.
Jaunais tarifs būs spēkā līdz
31. decembrim, jo no 2020. gada
1. janvāra valstī tiks paaugstināta dabas resursu nodokļa likme no 43 uz 50 eiro par tonnu,
līdz ar to pieaugs arī tarifs.
Jāpiebilst, ka privātmāju
iedzīvotāji, kuriem ir noslēgts
līgums ar SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» par sadzīves atkritumu izvešanu, reizi
mēnesī bez papildu maksas var
pieteikt lielgabarīta atkritumu
– mēbeļu, elektropreču, sadzīves inventāra un tamlīdzīgu
atkritumu – izvešanu. Pakalpojums jāpiesaka pa tālruni
63026010, 63023469, 63048965,
un tas tiek sniegts iepriekš saskaņotā datumā.

Notiks Jelgavas poliklīnikas
akadēmijas rudens
konference mediķiem
 Ilze Knusle

14. novembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
norisināsies Jelgavas
poliklīnikas akadēmijas rīkotā konference
mediķiem «Ģimenes
psihoemocionālā veselība». Interesenti
aicināti pieteikt dalību reģistrējoties.
Jelgavas poliklīnikas akadēmija tika izveidota ar mērķi
medicīnas personālam piedāvāt
tālākizglītības iespējas un pilnveidot zināšanas par dažādām
tēmām. Reizi mēnesī notiek
semināri, savukārt divreiz
gadā – rudenī un pavasarī – tiek
rīkota konference, kurā izvēlētā
tēma tiek aplūkota pamatīgāk.
Jāpiebilst, ka, apmeklējot akadēmijas rīkotos pasākumus, dalībnieki saņems kredītpunktus
resertifikācijai.
Šā gada rudens konference
būs veltīta ģimenes psihoemocionālajai veselībai. «Gribam
vērst uzmanību uz to, ka mūsu
emocionālais stāvoklis lielā
mērā ir atkarīgs no tā, kas notiek mums apkārt – mājās,
darbā, sabiedrībā. Savukārt
tieši mūsu emocionālais stāvoklis bieži vien ir tas, kas

izraisa dažādas saslimšanas,»
konferences tēmas izvēli skaidro Jelgavas poliklīnikas valdes
locekle Kintija Barloti.
Konference sāksies pulksten
9. Tajā ar lekciju «Neirotiski
traucējumi bērniem psihologa
skatījumā» uzstāsies psihoterapijas speciāliste, psiholoģe
un pārraugs konsultatīvajā un
klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Lolita Muzikante.
Par atmiņas traucējumiem
stāstīs sertificēta neiroloģe un
neirosonoloģe no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas klīnikas «Gaiļezers»
Anželika Gudreniece. Ārste neiroloģe un kognitīvo neirozinātņu maģistre Sandra Vestermane
lasīs lekciju «Kognitīvā pārslodze: cēloņi un risinājumi». Ar
miega traucējumu ārstēšanas
taktikām iepazīstinās veselības
centra «Vivendi» psihiskās veselības aprūpes virziena vadītāja
psihiatre Inga Zārde. Savukārt
Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas psihoterapeite Gunta
Andžāne runās par tikiem un
to iespējamiem cēloņiem lekcijā «Tiki – zem psihoterapeita
lupas».
Reģistrēties konferencei un
iegūt vairāk informācijas par
lektoriem var Jelgavas poli
klīnikas akadēmijas mājaslapā
akademija.jp.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Greiderē grants
seguma ielas

3

Īsi
 Tuvojoties ziemas sezonai,
izslēgtas pilsētas strūklakas, taču
brīvkrāni vēl darbojas. Šobrīd visas
pilsētas strūklakas – ūdenskritumi
Jāņa Čakstes bulvārī, strūklaka
«Jelgavas students» Jāņa Čakstes
bulvāra un Driksas ielas krustojumā
un strūklaka «Trīsvienība» Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
pagalmā – ir ieziemotas. Brīvkrāni
Jāņa Čakstes bulvārī un Lielās un
Krišjāņa Barona ielas krustojumā
turpinās darboties, kamēr to ļaus
laikapstākļi, informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība».
 27. oktobrī stāsies spēkā izmaiņas viena vilciena Rīga–Jelgava
izbraukšanas laikā. Proti, vilciens,
kas līdz šim no Rīgas Centrālās
dzelzceļa stacijas izbrauca pulksten
19.40, turpmāk ceļu uzsāks pulksten
19.47, informē VSIA «Autotransporta direkcija». Attiecīgi Jelgavas
stacijā, sākot no 27. oktobra, tas
piebrauks pulksten 20.32 – septiņas
minūtes vēlāk nekā šobrīd.

Foto: Ivars Veiliņš
Pilsētā turpinās grants seguma ielu greiderēšana pirms ziemas sezonas sākuma, informē
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis. Daļā
ielu darbs jau paveikts, šonedēļ tiek greiderētas Dobeles šosejas labās puses grants seguma
ielas, bet darbi turpināsies Kalnciema ceļa un Tērvetes ielas apkaimē. «Greiderēšana notiek,
ņemot vērā laikapstākļus. Tāpat būtiski uzsvērt, ka plānveida greiderēšana netiek veikta
ielās, kas tiek rekonstruētas vai kurās notiek komunikāciju izbūve,» skaidro E.Rubenis.

MK atbalsta jauna tilta būvniecības ieceri Jelgavā
No 1.lpp.

«Līdz ar to ir skaidri redzams,
ka sabiedrības ieguvumi, realizējot
šo ieceri, pārsniedz zaudējumus,»
iepazīstinot jelgavniekus ar veikto
novērtējumu, aprīlī uzsvēra «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» valdes locekle Aiga Kāla.
Pēc tam, kad 27. aprīlī noslēdzās
ziemeļu šķērsojuma ietekmes uz
vidi ziņojuma sabiedriskā apspriešana, Vides pārraudzības valsts

birojs to izskatīšanai iesniedza
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā, kas savukārt
pēc tam to iesniedza izskatīšanai
valdībā. «Ministru kabineta sēdē
pieņemtais lēmums nozīmē, ka
valdība akceptē Jelgavas pašvaldības ieceri un jauna tilta būvniecība pašvaldības paredzētajā vietā,
ievērojot visus ziņojumā iekļautos
dabas vērtību saglabāšanas nosacījumus, ir iespējama,» skaidro

Jelgavas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte.
Tagad, kā to paredz kārtība,
Ministru kabinets par pieņemto
lēmumu informēs Eiropas Komisiju, vienlaikus Vides pārraudzības valsts birojam pēc pieņemtā
lēmuma jāsagatavo ietekmes uz
vidi galaziņojums. Nākamais solis
– Jelgavas domei būs jāpieņem
lēmums par tilta būvniecību.

Konsultēs par sociālo uzņēmējdarbību
 Emīls Rotgalvis

6. novembrī no pulksten 10 līdz 14 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) notiks individuālās konsultācijas par
sociālo uzņēmējdarbību, kuru laikā sarunā
ar jomas ekspertu varēs
rast atbildes uz jautājumiem par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu
un attīstīšanu.
«Uz konsultācijām tiek aicināti
gan sociālie uzņēmēji, kas jau ir
sākuši darboties sociālās uzņēmējdarbības jomā, bet vēlas konsultēties par tālākiem soļiem vai

konkrētu problēmu risinājumiem,
gan cilvēki, kuri vēl tikai apsver
domu tajā darboties un grib uzzināt par to vairāk. Eksperts sniegs
konsultācijas par plašu jautājumu
loku – no idejas līdz finansēšanai,»
stāsta ZRKAC Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas galvenais speciālists Agris Kalniņš.
Interesentus par sociālo uzņēmējdarbību konsultēs Latvijas
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) eksperts, kurš sarunas
gaitā palīdzēs rast konkrētiem
izaicinājumiem piemērotu risinājumu, kā arī saprast tālākos soļus
sociālā uzņēmuma vai sociālās
uzņēmējdarbības idejas attīstīšanai. Šādās konsultācijās LSUA
eksperti ir palīdzējuši sociālajiem
uzņēmumiem formulēt sociālos

mērķus, sagatavoties sociālā
uzņēmuma statusa iegūšanai,
orientēties valsts attīstības finanšu institūcijas «Altum» sociālās
uzņēmējdarbības atbalsta granta
nosacījumos, apzināt citus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, kā arī atrisināt citus ar sociālās
uzņēmējdarbības uzsākšanu un
īstenošanu saistītus jautājumus.
Konsultācijas notiks klātienē
ZRKAC, iepriekš piesakoties un
vienojoties par konsultācijas laiku.
Pieteikties un iegūt plašāku informāciju var pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv vai tālruni
63012155, 63012169. Pieteikumi
tiek gaidīti ne vēlāk kā dienu
pirms konsultācijas. Pasākumu
atbalsta LSUA un Britu padomes
pārstāvniecība Latvijā.

Vēlas noskaidrot jauniešu viedokli par
Jelgavu kā dzīves un darba vietu
 Emīls Rotgalvis

Veicinot sadarbību ar jauniešiem viņu dzīves kvalitātes
uzlabošanā un iesaistīšanā sabiedriskajā dzīvē, Jelgavas
pašvaldība rīko interneta aptauju, kurā savu viedokli
aicināti izteikt mūsu pilsētas jaunieši. Aptauja ir anonīma, un respondenti to var aizpildīt līdz 16. decembrim,
informē Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes
lietu speciāliste Jeļena Grīsle.
Aptaujā var piedalīties Jelgavas jaunieši vecumā no 13
līdz 25 gadiem, un tā ir anonīma – jānorāda vien vecums un
dzimums. Rezultātus izmantos
tikai aptaujas organizatori.
Anketas aizpildīšana prasīs
ne vairāk kā 7–10 minūtes, un
jaunieši aicināti atbildēt uz jautājumiem par to, kā viņi vērtē

Jelgavu kā dzīves, darba un
brīvā laika pavadīšanas vietu.
Tāpat aptaujā ir jautājumi par
jauniešu interesēm kultūras
un sporta jomā, par brīvā laika
pavadīšanas paradumiem, kā
arī viņu mērķiem un pašreizējo
dzīves situāciju. «Anketā nav
pareizu vai nepareizu atbilžu, jo
aptaujas organizatorus interesē

katra jaunieša personīgais viedoklis un novērtējums,» uzsver
J.Grīsle.
Aptauju rīko Jelgavas pašvaldība, īstenojot projektu «Jelgava
jauniešiem II». Projekts paredz
sasniegt jauniešu politikas dokumenta «Jelgavas pilsētas
jaunatnes politikas rīcības plāns
2019.–2020. gadam» mērķus. Tie
paredz uzlabot jauniešu dzīves
kvalitāti, veicināt viņu iesaisti lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt darbu
ar jaunatni Jelgavā, nodrošinot
politikas īstenošanā iesaistīto
pušu sadarbību.
Anketu var aizpildīt elektroniski vietnē www.surveymonkey.
com/r/KKVRS26.

 27. oktobrī pulksten 4 – naktī
no sestdienas uz svētdienu –
Latvijā notiks pāreja atpakaļ no
vasaras laika, pulksteņa rādītājus
pagriežot vienu stundu atpakaļ,
informē Ekonomikas ministrija. Tā
kā ES dalībvalstīs turpinās diskusijas
par jauniem nosacījumiem attiecībā
uz laika maiņu divas reizes gadā,
šobrīd ir spēkā iepriekš apstiprinātā
kārtība, kas nozīmē, ka 27. oktobrī
Latvijā un daudzviet citur pasaulē
notiks pāreja atpakaļ no vasaras laika. Savukārt pāreja uz vasaras laiku
būs 2020. gada 29. martā. Vasaras
laiks Latvijā pirmo reizi ieviests 1981.
gadā. Sākot no 1997. gada, tas ir
spēkā no marta pēdējās svētdienas
līdz oktobra pēdējai svētdienai.

SIA «Jelgavas poliklīnika»

(reģ.Nr.41703007095) piedāvā darbu

KLIENTU UN PACIENTU
REĢISTRATORAM(-EI).

Pamata darba pienākumi:
• pacientu reģistrācija;
• atgādinājuma ziņu sūtīšana par pacientu
pieraksta laikiem;
• ienākošo zvanu pieņemšana;
• informācijas sniegšana par ārstu pieņemšanas laikiem;
• darbs ar datubāzēm un atskaišu formu pildīšanu.
Prasības:
• izcilas komunikācijas prasmes un pozitīva,
laipna attieksme, izpratne par klientu apkalpošanas kultūru;
• rūpīgums, precizitāte, augsta atbildības
izjūta un stresa noturība;
• teicamas datora prasmes;
• teicamas valsts valodas zināšanas un spēja
sazināties ar klientiem krievu un angļu valodā.
Piedāvājam:
• darbu profesionāļu komandā;
• atalgojumu no 662 EUR un sociālās garantijas;
• iespēju paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus, kursus, konferences, kongresus;
• ērtu darba grafiku;
• veselības apdrošināšanu pēc viena
nostrādāta gada.
Lai pieteiktos vakancei, CV, motivācijas
vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas lūgums sūtīt pa e-pastu jp@jp.lv
vai iesniegt personīgi Jelgavā, Sudrabu Edžus
ielā 10, 412. kabinetā, līdz 28. oktobrim.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti
atlases nākamajai kārtai.
Informējam, ka iesniegto informāciju, t.sk. jūsu personas datus, apstrādās SIA «Jelgavas poliklīnika» ar
mērķi izvērtēt jūsu piemērotību norādītajam amatam.

«Jelgavas Vēstnesis»
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Iznāk ceturtdienās
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Stadionu izmantošanas kultūra
pakāpeniski uzlabojas
 Ilze Knusle

Šovasar Jelgavā rekonstruēti trīs stadioni – pie
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas un Jelgavas 4.
sākumskolas. Kaut arī primāri tie paredzēti pilsētas
izglītības iestāžu un Bērnu
un jaunatnes sporta skolas
audzēkņiem mācību un
treniņu procesa nodrošināšanai, ir arī brīvpieejas
laiks, kad stadionus izmantot var ikviens pilsētnieks. Pirmajos mēnešos
tie bijuši ļoti pieprasīti. Lai
jaunā sporta infrastruktūra
kalpotu ilgāk, ir izstrādāti
pašvaldības saistošie noteikumi, kas nosaka stadionu
izmantošanas kārtību. Gan
skolās, gan paši stadiona
apmeklētāji novērojuši: ja
vasarā sportotāji vēl mēdza
grēkot, tad nu disciplīna
pakāpeniski uzlabojas un
iedzīvotāji sāk saprast, ka
publiskās sporta infrastruktūras tehniskais stāvoklis
ir atkarīgs no tā, cik paši
saudzīgi pret to izturēsies.
Noslēdzoties stadionu rekonstrukcijai, vasarā tie bija pieejami bez
laika ierobežojuma, tomēr, sākoties
mācību gadam, tajos notiek sporta
stundas. Lai regulētu stadionu izmantošanas kārtību un netiktu traucēts
skolēnu mācību un treniņu process,
tika izstrādāti Jelgavas pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.19-18 «Par
sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētas
pašvaldības izglītības iestāžu sporta
laukumos», kas stājās spēkā 7. septembrī. «Mūsu ikdienas pienākumos
ietilpst arī stadionu apsekošana. Šobrīd akcents tiek likts uz preventīvo
darbu un informēšanu – cilvēki vispirms jāiepazīstina ar noteikumiem,
lai sabiedrībā veidotos izpratne par
to, kā jāuzvedas publiskā sporta laukumā, kā jāizturas pret inventāru un
citam pret citu,» norāda Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste Sandra Reksce,
papildinot, ka šie jautājumi tiek pārrunāti arī visās pilsētas skolās.
Pie stadioniem paredzēts izvietot
informatīvus stendus ar apmeklētājiem būtisku informāciju. Par
stadionu apsaimniekošanu atbild
Jelgavas Izglītības pārvalde sadarbībā
ar Sporta servisa centru.

Domāti arī iedzīvotājiem

«Lai gan stadioni atrodas pie skolām, tie paredzēti visiem Jelgavas
iedzīvotājiem, ne tikai mūsu skolēniem, bet ne visi to saprot. Piemēram,
mums stadionā ne tikai notiek sporta

Pie jaunajiem
stadioniem tiks
izvietotas informatīvas plāksnes ar
lietošanas noteikumiem. Kamēr tās
vēl top, apmeklētāji tiek informēti
citos veidos.

Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas stadions

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU SPORTA LAUKUMOS AIZLIEGTS:
braukt ar jebkāda veida
transportlīdzekļiem;

atrasties laukumā ārpus
publiskās pieejamības laika;

lietot laukumu un tā aprīkojumu
tam neparedzētiem mērķiem;

patvaļīgi pārvietot, pārveidot
laukuma aprīkojumu;

lietot apavus vai inventāru,
kas bojā segumu;

ienest stikla taru, sprādzienbīstamus, viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas.

uzturēties ar mājdzīvniekiem;

Par noteikumu neievērošanu fiziskai personai
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 eiro.

Velosipēdi kārtīgi nolikti zālē līdzās mīkstajam trenažieru laukuma segumam, turpat arī mantas, kamēr paši jaunieši izmanto vingrošanas ierīces.
«Mēs te nākam gandrīz katru dienu, jo šeit ir vingrošanas rīki,» saka Iļja
no 5. vidusskolas un Aleksandrs no 6. vidusskolas. Lai gan sanāk mērot
diezgan lielu attālumu, jaunieši atzīst, ka ir tā vērts, jo stadionos, kas
viņiem būtu tuvāk, šādu iespēju nav.

Jelgavas Valsts
ģimnāzijas stadions

Foto: Ivars Veiliņš

STADIONU PUBLISKĀS PIEEJAMĪBAS LAIKS
Valsts ģimnāzijas stadions

Tehnoloģiju vidusskolas stadions

Laukumi un trenažieri:
Darba dienās no plkst.5 līdz 8 un no 18 līdz 23,
darba dienās no plkst.5 līdz 8 un no 16 līdz 23, brīvdienās no plkst.5 līdz 23
brīvdienās no plkst.5 līdz 23
Futbola laukums šobrīd nav pieejams
Skrejceļi un vieglatlētikas sektori:
darba dienās no plkst.5 līdz 8 un no 20 līdz 23, 4. sākumskolas stadions
sestdienās no plkst.5 līdz 10 un no 14 līdz 23,
Darba dienās no plkst.5 līdz 8 un no 18 līdz 23,
svētdienās no plkst.5 līdz 23
brīvdienās no plkst.5 līdz 23
Futbola laukums šobrīd nav pieejams
stundas, bet uzturas arī bērni, kas
paliek pagarinātās dienas grupā.
Reiz kāds vecāks uzdeva jautājumu:
ja pēcpusdienā uz stadionu nāks vingrot sveši bērni, mūsējiem būs jāstāv
rindā? Mēs par to daudz runājam un
skaidrojam, ka stadions ir liels, tajā
ir dažādas iespējas un, ja vingrošanas
rīki ir aizņemti, var skriet vai darīt ko
citu,» stāsta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktore Valentīna Maido.
Lai netiktu traucēts mācību darbs,
katram stadionam ir noteikts brīvpieejas laiks, kas saskaņots ar stadiona
noslogojumu, – pilsētniekiem stadioni
pieejami agri no rītiem un vakaros, kā
arī brīvdienās. «Vasarā bija pat gadījumi, kad jaunieši spēlēja basketbolu
līdz vieniem pusdiviem naktī,» saka
Jelgavas 4. sākumskolas direktore
Agita Lundberga.

Visi ieinteresēti, lai kalpotu ilgāk

Viens no lielākajiem publiskās
infrastruktūras izaicinājumiem ir
saglabāt to tehniskā kārtībā. «Jo
kārtīgāki un apzinīgāki mēs būsim, jo
šī infrastruktūra ilgāk mums visiem
kalpos,» uzsver Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis. Tomēr
allaž ir kāds, kas neievēro vai pārkāpj
noteikumus un savas personīgās inte-

Viena no lielākajām
problēmām ir tā,
ka stadiona apmeklētāji ne vienmēr
aiz sevis savāc,
atstājot atkritumus
ne tikai netālu no
atkritumu urnām,
bet arī uz laukuma.

Jelgavas Valsts
ģimnāzijas un
Tehnoloģiju
vidusskolas
futbola laukumus
pagaidām izmantot nedrīkst, un
par to informē
paziņojumi.

reses izvirza augstāk par sabiedrības
interesēm.
Jaunajos stadionos visvairāk tiek
grēkots ar mīkstā seguma bojāšanu
– braucot pa to ar velosipēdu, skrituļslidām, skrejriteni, pat motorolleri,
staigājot ar augstpapēžu kurpēm vai
nūjojot. Šī problēma vasaras beigās
īpaši aktuāla bija stadionā pie Valsts
ģimnāzijas – tā kā mācības skolā vēl
nenotika, vārtiņi, kas atrodas Ūdensvada ielas pusē un ved tieši uz trenažieru, strītbola un pludmales volejbola laukumiem, bija slēgti, bet daudzi
iebrauca stadionā ar velosipēdu pa
otru pusi un minās pāri skrejceļam.
Kopš mācību gada sākuma vārtiņi
ir atvērti un šādas situācijas vairs
nav novērotas. «Mīkstais segums
paredzēts skriešanai, sporta spēlēm
un ieklāts arī trenažieru laukumos.
Ja pa to braukā vai staigā ar spiciem
papēžiem, tas sāk plaisāt un ātrāk
nolietojas,» skaidro J.Kaminskis.
Tāpat saudzīgais režīms ir Valsts
ģimnāzijas un Tehnoloģiju vidusskolas futbola laukuma zālienam – zālei
jāieaugas, tāpēc tos līdz nākamā gada
vasarai izmantot nevar. Zālienā izvietotas brīdinājuma zīmes, un skolās
nav novērots, ka tas tiktu bojāts.

Kārtībai līdzi seko kamerās

Tāpat daļai cilvēku joprojām problēmas rada savākšana aiz sevis – lai
gan stadionos ir izvietotas atkritumu
urnas, reizēm tajos mētājas papīri,
plastmasas pudeles un citi atkritumi.
Kārtībai līdzi seko arī skolu dežuranti, kuri nepieciešamības gadījumā
izsauc Pašvaldības policiju. Jelgavas
4. sākumskolā un Valsts ģimnāzijā ir
arī videonovērošana, savukārt Tehnoloģiju vidusskolā to plānots ieviest
šī mācību gada laikā.
Jāpiebilst, ka pašvaldības saistošie
noteikumi attiecas uz visiem pilsētas
izglītības iestāžu sporta laukumiem,
tomēr aktuālāk tas ir rekonstruētajos stadionos, kuri ir ļoti apmeklēti.
«Nekas un nekad nav pasargāts no
kaitniekiem, tomēr gribas cerēt, ka
uz stadionu iet tikai tie cilvēki, kuri
vēlas sportot,» rezumē J.Kaminskis.

«Veselībai nepieciešama regulāra fiziska slodze. Mēs ar vīru esam iecienījuši braukšanu ar velosipēdu un skriešanu. Skriet nākam uz stadionu,
jo tas mums ir tuvu un arī skriet ir ērti,» atzīst Maija Nelsone, kura Valsts
ģimnāzijas sporta laukumu izmanto ļoti bieži, jo ikdienā strādā ģimnāzijā par sporta skolotāju. «Septembra sākumā bija daži gadījumi, kad pa
dienu, kamēr skolēniem šeit notika sporta stundas, atnāca kāds pieaugušais. It kā tas netraucēja, bet drošības apsvērumu dēļ nav pieļaujams,
ka stadionā ir nepiederoša persona. Tagad, norādot laikus, kad stadions
pieejams pilsētas iedzīvotājiem, tas ir atrisināts,» spriež Maija.

Jelgavas
4. sākumskolas
stadions
Jelgavas 4. sākumskolas mākslīgā seguma futbola laukums ir ļoti pieprasīts –
vakaros un brīvdienās tas gandrīz vienmēr ir aizņemts, pat neskatoties uz lietu
un vēsu laiku. «Mēs dzīvojam blakus un, kad ir brīvs laiks, nākam uz stadionu,»
saka Reinis un Jegors. Viņi novērojuši, ka reizēm jauniešu kompānijas, kas te spēlē
bumbu, atstāj aiz sevis izmētātus atkritumus, lai gan miskaste ir vien dažu desmitu
metru attālumā. «Vienreiz grupiņai aizrādījām, lai neatstāj kruasāna iepakojuma
papīrus, bet viņi tā arī aizgāja. Tad paši tos papīrus savācām,» stāsta zēni, norādot,
ka reiz arī uz futbola laukuma redzējuši samētātus ābolus.

Jelgavas Valsts
ģimnāzijas stadions

«Kopš stadions atjaunots, regulāri nākam te spēlēt strītbolu. Dēlam Emīlam tā
iepatikās, ka viņš šogad sāka trenēties basketbolā,» stāsta Kristīne. Vasarā bijuši
gadījumi, kad jaunieši brauca pa mīksto segumu ar skrituļslidām, tomēr tagad
pie ieejas ir izmantošanas noteikumi un nekas tāds vairs nav novērots.
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Pirmie pasaules rangā

Pēc nedēļas nogalē izcīnītas uzvaras
pasaules tūres posmā «Jeddah Masters»
Saūda Arābijā Latvijas 3x3 basketbola
komanda «Riga Ghetto» ar jelgavnieku
Edgaru Krūmiņu sastāvā pasaules rangā
pakāpusies uz pirmo vietu, kas Latvijas
3x3 basketbolam ir nebijis panākums.
Rangā tiek ņemti vērā gan pasaules
tūres, gan Challenger sērijas turnīri. Ar
šo turnīru noslēdzās arī pasaules tūre,
kurā latvieši kopvērtējumā ir otrie, un
arī tas Latvijas 3x3 basketbolā ir nebijis
panākums. Tagad komandai priekšā sezonas noslēdzošās sacensības – pasaules
tūres superfināls, kas 2. un 3. novembrī
norisināsies Japānas pilsētā Utsunmijā.
Tajā piedalīsies 12 labākās komandas,
un superfināla rezultāti tiks ņemti vērā
sezonas pasaules ranga kopvērtējumā.

Jauns Latvijas rekords

Somijas pilsētā
Tamperē norisinājās Eiropas
čempionāts
spiešanā guļus
ar ekipējumu.
Jaunu Latvijas
rekordu sasniedza Jelgavas
kluba «Apolons» atlēts Jānis Lasmanis. Viņš startēja
senioru-3 grupā svara kategorijā līdz 74
kg un uzspieda 160 kg. Tas viņam savā
grupā deva 2. vietu, piekāpjoties pasaules rekordistam Vasilijam Motoviļņikam
no Krievijas, kurš uzspieda 187,5 kg, un
ir jauns Latvijas rekords šajā vecuma un
svara kategorijā.
Foto: no kluba arhīva
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SPORTS
Kļūst par pasaules čempionu Nosargā spēcīgākās
Jelgavas kluba
jauniešu pilsētas titulu
«Shinri» sportisti
izcīnījuši vienu
zelta un divas
sudraba medaļas 27. pasaules
SKDUN Shotokan karatē čempionātā
Čehijas pilsētā Karlovi Varos. Zeltu kumite
15 sportistu konkurencē ieguva Gunārs
Getners (pa labi), kurš startēja vecuma
grupā virs 60 gadiem absolūtajā svara
kategorijā. Savukārt divas sudraba medaļas izcīnīja Kims Petrovs. Viņš startēja
vecuma grupā 18+ un tika pie sudraba
gan kata, gan kumite svara kategorijā līdz
75 kg. Čempionātā pavisam piedalījās
vairāk nekā 2500 karatistu no 47 valstīm,
tostarp 17 Latvijas izlases pārstāvji.
Foto: no kluba arhīva

Noslēgusies
projekta «Latvijas spēcīgākā
pilsēta» sestā
sezona – otro
gadu pēc kārtas
par spēcīgāko
jauniešu pilsētu kļuvusi Jelgava, astoņiem
dalībniekiem kopā paceļot 64 380 kg. Otrajā vietā ierindojas Dobele, trešajā – Gulbene. Individuālajā kopvērtējumā jauniešu
grupā 1. vietu un 3. vietu ieņem jelgavnieki
brāļi Armands un Rolands Livandovski, 2.
vietā – Raivis Širvis no Bauskas. Armands
20 kg smago stieni uzspieda 2055 reizes,
kopā paceļot 41 100 kg, savukārt Rolands
stieni pacēla 701 reizi jeb 14 020 kg.
Foto: Latvijas Pauerliftinga federācija
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Labo divus rekordus

Laboti divi Jelgavas rekordi peldēšanā.
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) peldētāja Nikola Elpe sasniegusi
jaunu Jelgavas rekordu 100 metros
brīvajā stilā 11–12 gadu veco meiteņu
grupā. Jaunais rekords ir 1:03,52 minūtes. Savukārt JSPS peldētājs Juris Kalnietis
labojis Jelgavas rekordu 50 metros uz
muguras 9–10 gadu veco zēnu grupā
– jaunais rekords ir 35,29 sekundes.
Jāpiebilst, ka abi rekordi laboti Latvijas
meistarsacīkstēs peldēšanā jauniešiem,
kas 11. oktobrī norisinājās Jelgavā. Šajā
čempionātā jelgavnieki izcīnīja četras
zelta, četras sudraba un vienu bronzas
medaļu individuāli un divas zelta medaļas
stafetēs. Zeltu individuāli ieguva N.Elpe
(divas medaļas), Sofija Vanaga-Stūre un
Roberts Lejnieks.

Sestdien ZOC noskaidros Latvijas
kausa futbolā jauno īpašnieku
 Ilze Knusle

Sestdien, 26. oktobrī, FK
«Jelgava» aizvadīs šīs sezonas nozīmīgāko spēli –
Latvijas kausa izcīņas finālu
pret «RFS», kas norisināsies
Zemgales Olimpiskajā centrā. Spēles sākums – pulksten 14.20.
«Esam noskaņojušies ļoti nopietni
un šai cīņai arī nopietni gatavojamies,» uzsver FK «Jelgava» galvenais
treneris Oļegs Kubarevs. Viņš stāsta,
ka izlašu pārtraukumā komanda bija
devusies uz Maskavu, kur aizvadīja
pārbaudes spēli ar Krievijas Premjerlīgas vienību Tulas «Arsenal».
Mačs noslēdzās ar jelgavnieku uzvaru
2:1. «Kausa finālā mums būs spēcīgs
pretinieks, tāpēc bija svarīgi atrast
tādu sparinga partneri, kas būtu
par mums spēcīgāks, top komandu,
lai laukumā varam izmēģināt savas
ieceres,» skaidro treneris, norādot, ka
tiek gatavotas arī jaunas kombinācijas
un taktiski risinājumi. Protams, to
izpilde atkarīga no tā, vai visi futbolisti būs ierindā. «Jau ilgāku laiku no
ierindas izkritis Aleksandrs Kotļarovs,
kurš guva nopietnu traumu un šosezon laukumā vairs neatgriezīsies, bet
visiem pārējiem vajadzētu būt formā,»
tā treneris.
Runājot par pretinieku – «RFS»
sastāvā spēlē šīs sezonas Virslīgas
labākais vārtu guvējs Darko Lema
jičs, kurš Virslīgā šosezon guvis jau 14
vārtus. Arī Virslīgā aizvadītajās abu
komandu savstarpējās spēlēs viņš ir
bijis rezultatīvs – divās spēlēs guvis

divus vārtus. «Varētu teikt, ka Darko
Lemajičs ir mūsu galvenais apdraudējums, tomēr spēle nav atkarīga no
viena spēlētāja – pretinieku komanda
ir uz viļņa, pēdējā laikā aizvadījusi
vairākas rezultatīvas spēles, kas
noteikti ir visas komandas nopelns,»
vērtē O.Kubarevs, atklājot: lai labāk
sagatavotos spēlei, pretinieks tiek
rūpīgi analizēts.
Jāpiebilst, ka Virslīgā šogad komandas aizvada četru apļu turnīru,
kas nozīmē: katra komanda ar katru
tiekas četras reizes. FK «Jelgava» un
«RFS» duelis Virslīgā jau noslēdzies –
ar divām zaudētām spēlēm un diviem
neizšķirtiem. Pirmajā spēlē 30. martā
jelgavnieki izbraukumā piekāpās ar
1:2 (vārtus jelgavnieku labā guva
leģionārs Džaneiro Purperharts, kurš
nu komandu ir pametis). Otrā spēle
notika 12. maijā Jelgavā, un tad komandas nospēlēja neizšķirti bez vārtu
guvumiem. Pirmajās divās spēlēs
Jelgavas komandu vadīja Marians
Pahars, bet atlikušās divas spēles pret
«RFS» tā jau aizvadīja O.Kubareva
vadībā. Trešajā spēlē 7. jūlijā izbraukumā piedzīvots zaudējums ar 0:2, bet
pēdējā spēlē, kas notika 21. septembrī
Jelgavā, atkal nospēlēts neizšķirti –
1:1. Vārtus guva Maksims Marusičs,
kurš mūsu komandā šobrīd ir labākais
vārtu guvējs Virslīgas turnīrā ar pieciem precīziem raidījumiem.
Jau sezonas sākumā tika paziņots,
ka Latvijas kausa fināls notiks Jelgavā, Zemgales Olimpiskā centra stadionā, neatkarīgi no tā, kuras komandas
finālā tiksies. Visi apstākļi sakrita tā,
ka šogad finālā iekļuva jelgavnieki,
kam Zemgales Olimpiskais centrs ir

Sestdien spēlē starp FK «Jelgava» un «RFS» Zemgales Olimpiskajā centrā tiks noskaidrots Latvijas kausa īpašnieks. Lai gan komandas šosezon ir četras reizes tikušās un bilance ir par labu rīdziniekiem, šajā spēlē rezultātu
grūti prognozēt, jo jelgavnieki dosies laukumā ar ļoti augstu motivāciju, ņemot vērā, ka tā ir lieliska iespēja
atgriezties Eiropas līgas apritē.
Foto: Ivars Veiliņš
mājas stadions. «Lai gan fināla norises
vieta tika izraudzīta simboliski, nevis
kā iepriekš, kad spēle norisinājās
viena no finālistu mājas stadioniem,
uzskatu, ka mums tas ir pluss,» spriež
O.Kubarevs, cerot arī uz atbalstu
tribīnēs.
Biļete uz Latvijas kausa finālu maksā 5 eiro, bet skolēniem, studentiem,
pensionāriem un invalīdiem (pie ieejas
jāuzrāda personu apliecinošs doku-

ments) tiek piemērota 30 procentu
atlaide – viņi biļeti var iegādāties par
3,50 eiro. Savukārt bērniem līdz septiņu gadu vecumam ieeja ir bez maksas.
Biļetes var nopirkt iepriekšpārdošanā
internetā https://lff.lv/biletes/ vai
pirms spēles stadionā. Ja spēli vēlas
apmeklēt cilvēks ratiņkrēslā, viņš
un viņa pavadonis to var darīt bez
maksas, ne vēlāk kā 24 stundas pirms
spēles sākuma nosūtot pieteikumu

par plānoto apmeklējumu pa e-pastu
events@lff.lv.
Jāatgādina, ka FK «Jelgava» kausa
izcīņā iesaistījās no astotdaļfināla,
kurā ar 1:0 pieveica citu Virslīgas
komandu – «Metta». Ceturtdaļfinālā
jelgavnieki ar 2:1 pārspēja BFC «Daugavpils», kas arī ir Virslīgas komanda,
savukārt pusfinālā, ar 5:0 sagraujot 2.
līgas vienību «Karosta», jelgavnieki
nodrošināja sev vietu finālā.

Jelgavā nākamnedēļ ieradīsies ap 300 ziemas peldētāju
 Ilze Knusle

Jau piekto reizi tieši mūsu pilsētā sāksies pasaules kauss
ziemas peldēšanā «Winter
Swimming World Cup» –
sacensības Jelgavā, akvatorijā starp Driksas un Mītavas
tiltu, norisināsies 1. un 2.
novembrī. Jelgavā tiek gaidīti
ap 300 ziemas peldētāju.
Jelgavas sacensības ir iekarojušas
savu vietu pasaules ziemas peldētāju
jeb roņu kartē, un pie mums jau vairākus gadus ierodas ap 300 dalībnieku
no dažādām pasaules valstīm. Arī
šogad tiek gaidīta līdzīga dalībnieku
aktivitāte. «Pieteikšanās noslēgsies
25. oktobrī, bet šobrīd ir reģistrējušies vairāk nekā 200 dalībnieku no
21 valsts, ieskaitot Latviju,» informē
pasākuma organizators ziemas peldētāju kluba «Jelgavas roņi» vadītājs
Aleksandrs Jakovļevs. Dalību čempionātā apstiprinājuši roņi no Igaunijas,

Krievijas, ASV, Lielbritānijas, Somijas, Polijas, Baltkrievijas, Slovākijas,
Slovēnijas, Īrijas, Dānijas, Vācijas,
Čehijas, Zviedrijas, Austrālijas, Spānijas, Čīles, Argentīnas, Brazīlijas un
Ķīnas. «Vienai dalībniecei ir dubultpilsonība – Lielbritānijas un Austrālijas –, un viņa izteikusi lūgumu
atklāšanas ceremonijā doties ar abu
valstu karogiem,» stāsta A.Jakovļevs.
Sacensības sāksies 1. novembrī
pulksten 11 ar 50 metru peldējumu
brīvajā stilā, tad sekos 100 metru
peldējums brīvajā stilā, 100 metri
brasā, kas ir jauna disciplīna, un 450
metru izturības peldējums. Pulksten
16.30 Pasta salas slidotavā būs pirmās
dienas uzvarētāju apbalvošana.
2. novembrī pulksten 11 būs sacensību atklāšanas ceremonija, bet
pulksten 11.15 sāksies peldējumi. Pirmās būs stafetes (4x25 metri brīvajā
stilā), no pulksten 13 būs individuālie
peldējumi 25 metros brasā, 25 metros
tauriņstilā, 25 metros brīvajā stilā
(jauna distance) un 50 metros brasā.

Pulksten 15.30 starts tiks dots peldējumiem tautas klasē – iegremdēšanās
un 25 un 50 metru distance bez laika
kontroles. Ap pulksten 16.30 plānota
apbalvošana.
Šogad Jelgavas sacensības vienlaikus būs arī viens no Latvijas ziemas
peldēšanas čempionāta posmiem un
11. «Jelgavas roņu» kauss. Latvijas
čempionāta ieskaitē ārzemju peldētāju rezultāti netiks vērtēti. Pasaules
kausa posmā un Latvijas čempionātā
dalībnieki tiek vērtēti individuāli –
individuālajos peldējumos, savukārt
«Jelgavas roņu» kauss tiks pasniegts
piecās disciplīnās. Divi kausi būs
stafešu komandām – uzvarētāji tiks
noteikti grupā ar dalībnieku kopējo
vecumu līdz 150 gadiem un virs
151 gada. Tāpat paredzēts pasniegt
speciālo kausu labākajiem peldētājiem – vienam vīrietim un vienai
sievietei absolūtajā vērtējumā. «Lai
noteiktu labāko peldētāju absolūtajā
vērtējumā, tiks ņemti vērā dalībnieka
rezultāti piecās distancēs,» skaidro

Foto: no JV arhīva
A.Jakovļevs, piebilstot: pēc apkopotajiem datiem, parasti Jelgavas
sacensībās viens dalībnieks veic 2,6
peldējumus. Ierasti tiks pasniegts arī
Nāciju kauss. «Uzvarētāju komanda
tiks noteikta pēc īpašas formulas: no
valsts tiks ņemti vērā divi labākie
vīriešu un sieviešu rezultāti katrā

distancē, viens labākais vīriešu un
sieviešu rezultāts izturības peldējumā
un labākais stafetes komandas rezultāts,» precizē organizators.
Plānots, ka klubu «Jelgavas roņi»
sacensībās pārstāvēs apmēram 25 peldētāji, bet daudzi jelgavnieki startēs
arī individuāli.
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Rudens danči
26. oktobrī, plkst. 17:00, Jelgavas Kultūras namā

Koncertā piedalās: TDA Līgo, TDA Gatve (Rīga), TDA Gauja (Valmiera), TDA Diždancis
TDA Kalve (Jelgava), JDK Liesmiņa (Daugavpils), JDK Delveri (Jēkbpils)

Ieejas maksa: 2,00 EUR, 3,00 EUR

Jelgavas novada pašvaldība (reģ.Nr.90009250582)
izsludina konkursu uz vakanto Jelgavas novada daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra vadītāja amatu
(darbavieta – Jelgavas novada Kalnciema pagastā).

Galvenie pienākumi:
1. plānot, organizēt un vadīt centra darbu (tajā skaitā personāla darbu, budžeta plānošanu un kontroli);
2. organizēt un nodrošināt Jelgavas novada deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu
sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem;
3. sagatavot nepieciešamos pārskatus par centra darbību un sniegtajiem pakalpojumiem;
4. sniegt priekšlikumus centra darbības pilnveidošanai.
Prasības:
1. augstākā izglītība;
2. vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā
amatā sociālo pakalpojumu jomā;
3. valodu prasme: latviešu – augstākajā pakāpē, krievu valoda – sarunvalodas līmenī;
4. izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem iedzīvotāju sociālās aizsardzības, sociālo
pakalpojumu sniegšanas jomā;
5. amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot praksē;
6. izpratne un pieredze Eiropas projektu īstenošanā;
7. prasme plānot, administrēt un analizēt iestādes darbu;
8. labas komunikācijas, sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes;
9. augsta noturība stresa situācijās;
10. labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
11. B kategorijas autovadītāja apliecība.
Iesniedzamie dokumenti:
1. profesionālās darbības apraksts (CV);
2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
3. motivācijas vēstule.
Pieteikšanās termiņš – 29. oktobris.
Mēnešalga – 1150 EUR.
Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūgums iesniegt personīgi Jelgavas novada
pašvaldības Administratīvā departamenta Personāla nodaļā 208. kabinetā (2. stāvā), Pasta ielā
37, Jelgavā, sūtīt pa pastu (Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001) vai e-pastu personals@jelgavasnovads.lv ar norādi «Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja amata konkursam».
Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.
Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

PAR ATĻAUJĀM IELU TIRDZNIECĪBAI PAŠVALDĪBAS
IEKĀRTOTAJĀS IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀS 2020. GADAM
2019. gada 11. novembrī Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» (turpmāk – iestāde) sāks izsniegt atļaujas ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2020. 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:
• pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 10 un no plkst.15.30 līdz 16.30;
• piektdienās no plkst.8 līdz 10.
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».

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 24. oktobris

Biznesa inkubatorā uzņemti
pieci jauni uzņēmumi
 Ilze Knusle

Foto: no LIAA Jelgavas
Biznesa inkubatora arhīva

Šā gada otrajā uzsaukumā Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras Jelgavas
Biznesa inkubatorā
uzņemti pieci jauni
uzņēmumi, tostarp
trīs ir no Jelgavas. Vēl
20 dalībnieki savas
biznesa idejas attīstīs pirmsinkubācijas
programmā.
«Otrajā uzsaukumā saņēmām kopumā 45 biznesa ideju
pieteikumus. Bija pārstāvētas
informācijas tehnoloģijas, pārtikas ražošana, plastmasas
izstrādājumu ražošana, māju
ražošana un citas jomas,» informē Jelgavas Biznesa inkubatora
vadītājs Ņikita Kazakevičs,
skaidrojot: ir liela atšķirība
starp to, vai pati biznesa ideja ir
vienreizēja un unikāla vai tāds
ir arī tās izpildījums. «Inkubatorā uzņēmām dalībniekus, kuri
jau ir izgatavojuši prototipu vai
sākuši ražot un kuru produkts
ir labs un dzīvotspējīgs,» viņš
papildina.
Inkubatorā uzņemts uzņēmumu nelikvīdo preču izsoļu
platformas izstrādātājs SIA
«Nemetara», ķirbju miltu ražotājs SIA «RichBerry», Attefall
moduļu māju izgatavotājs SIA
«Max Construction», priežu
čiekuru produktu ražotājs SIA
«Mītavas čiekurs» un svaigās
pastas ražotājs SIA «PastaHouse». Pirmie trīs ir Jelgavas
uzņēmumi.
«Lieliem uzņēmumiem, likvidējot filiāles, paliek pāri dažādas

lietas – mēbeles, aprīkojums
–, un viņi nereti, lai netērētu
laiku, tās vienkārši noraksta.
Uzņēmums «Nemetara» ir
izstrādājis platformu, kur šīs
lietas varēs pārdot izsolē. Šobrīd
uzņēmums fokusējas uz Vāciju,
kur tendence norakstīt lieko
ir visai izplatīta. Uzņēmums
«RichBerry» ražo miltus un
miltu maisījumus no ķirbju
sēklām, turklāt daļa produktu
ir bezglutēna. Savukārt uzņēmums «Max Construction»,
kurā piesaistītas zviedru investīcijas, ražos moduļu mājas
Zviedrijas tirgum. Tās būs gatavas dzīvošanai, ar iekšējo apdari, virtuves un sanitāro bloku
un atbildīs Zviedrijas normatīvo
aktu prasībām, lai tās bez papildu atļaujām varētu izvietot

uz privātas zemes. Uzņēmums
šobrīd aktīvi meklē ražošanas
telpas Jelgavā,» ar jaunajiem
inkubatora dalībniekiem iepazīstina Ņ.Kazakevičs.
Jelgavas Biznesa inkubatorā
otrajā uzsaukumā pirmsinkubācijas programmai tika saņemts
31 pieteikums, savukārt inkubācijas atbalsta saņemšanai pieteicās 14 uzņēmumi. Saņemtie
45 pieteikumi ir trešais lielākais
skaits starp visiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
biznesa inkubatoriem Latvijā,
kuros kopā saņemts 441 pieteikums (no tiem 223 pretendēja
uz uzņemšanu inkubācijas programmā un 218 – pirmsinkubācijas programmā). Vislielākais
pieteikumu skaits saņemts
Radošo industriju inkubatorā

Rīgā – 62, bet otrs lielākais
pieteikumu skaits – 58 – ir
Jūrmalas Biznesa inkubatorā.
Jelgavas Biznesa inkubatorā šobrīd ir 55 dalībnieki, no
kuriem 35 saņem inkubācijas
atbalstu, bet 20 biznesa ideju
autori uzsākuši testēt savas
idejas dzīvotspēju pirmsinkubācijas programmā. Septembrī
pirmsinkubācijas programmu
pabeidza 15 biznesa ideju autori,
no kuriem divi pretendēja uz
inkubācijas atbalsta saņemšanu.
Jāpiebilst, ka Jelgavas Biznesa inkubators jaunu dalībnieku
uzsaukumus organizē divas
reizes gadā – pavasarī un rudenī
– un šogad bijusi ļoti liela atsaucība: abos uzsaukumos kopā saņemti 100 pieteikumi. Nākamā
uzņemšana notiks martā.

Starptautiskā reitingā LLU
Daudzbērnu ģimenes
iekļūst starp pieciem procentiem locekļiem katram vajadzēs
pasaules labāko universitāšu savu «3+ Ģimenes karti»
 Emīls Rotgalvis

Oktobrī publiskots
«Times Higher Education 2020» pasaules
universitāšu reitings
inženierzinātņu un
tehnoloģiju jomā. Tajā
starp 1000 labākajām
pasaules universitātēm nosaukta arī LLU,
kas starptautiskajā
vidē zināma kā Latvia University of Life
Sciences and Technologies. Reitingā iekļuvušās universitātes
veido piecu procentu
lielu īpatsvaru no visām augstākās izglītības iestādēm pasaulē.
Inženierzinātņu un tehnoloģiju virziens ir visplašāk pārstāvētais studiju un zinātnes
virziens LLU. Tajā studijas
īsteno Informācijas tehnoloģiju
fakultāte, Tehniskā fakultāte,
Vides un būvzinātņu fakultāte,
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
un Meža fakultāte, informē
LLU Komunikācijas un mārketinga centra komunikācijas
vadītāja Lana Janmere.
Pasaules universitāšu reitings «Times Higher Education 2020» ir šobrīd plašākais
pasaules labāko universitāšu
saraksts, vērtējot aptuveni 1400
universitātes no 92 valstīm un
to programmas. «Atbilstoši

Starptautiskās universitāšu
asociācijas datiem pasaulē 196
valstīs šobrīd ir vairāk nekā 19
tūkstoši augstākās izglītības
iestāžu, kas piedāvā iegūt izglītību un nodarbojas ar pētniecības aktivitātēm. Tādējādi šajā
reitingā izdevies iekļūt tikai
aptuveni pieciem procentiem
no visām pasaules augstākās
izglītības iestādēm,» skaidro
L.Janmere.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka kopējā «Times
Higher Education 2020 » reitingā LLU šogad iekļuvusi pirmo
reizi, ieņemot vietu 1001+
grupā. Visaugstākie rādītāji
iegūti zinātnē un zināšanu
pārnesē, līdzvērtīgi konkurējot
ar Latvijas Universitāti un
Rīgas Tehnisko universitāti un
iekļūstot pasaules 1000 labāko
augstskolu vidū. Atbilstoši
zinātnes rādītājiem LLU ir ieguvusi 714. vietu, bet zināšanu
pārnesē – 913. vietu.
Šajā reitingā tiek vērtētas
pētniecībā aktīvas universitātes
no visas pasaules, izmantojot vairākus kritērijus piecos
darbības virzienos: studijas
(studiju vide), zinātne (apjoms,
ienākumi, reputācija), citējamība (zinātnes ietekme), starptautiskais profils (mācībspēki,
studenti, pētījumi) un ienākumi
no nozares (zināšanu pārnese).
Novembrī tiks publiskoti reitinga rezultāti arī citās zinātņu
nozarēs, informē tā veidotāji.

 Emīls Rotgalvis

No 2020. gada 1. janvāra, lai saņemtu atlaidi
braucienam reģionālo
maršrutu autobusos
un vilcienos, katram
daudzbērnu ģimenes
loceklim būs nepieciešama sava personalizēta «3+ Ģimenes karte»,
informē Autotransporta direkcijā. Kopā ar
personalizēto karti vecākiem turpmāk būs
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
bet bērniem – personu
apliecinošs dokuments,
skolēna vai studenta
apliecība.
Pašreizējā kārtība daudzbērnu ģimenēm, braucot reģionālo
maršrutu autobusos un vilcienos,
ļauj iegādāties biļeti, uzrādot
Latvijas goda ģimenes apliecību
«3+ Ģimenes karte», kurā ir
norādīti visi ģimenes locekļi. Tas
nozīmē, ka, uzrādot karti, kas
izsniegta, piemēram, tikai vienam
no vecākiem, var braukt arī pārējie ģimenes locekļi, kuru vārds
un uzvārds norādīts uz kartes.
Tomēr no 2020. gada 1. janvāra,
lai daudzbērnu ģimenes locekļi
varētu saņemt atlaidi braucienam
sabiedriskajā transportā, katram
būs jānoformē sava «3+ Ģimenes
karte». Turklāt papildus tai vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu

dokumentu. Gan kartei, gan personu apliecinošam dokumentam
jābūt līdzi biļetes iegādes brīdī, kā
arī visa brauciena laikā, lai varētu
pārliecināties par personas tiesībām izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus.
Daudzbērnu ģimenes aicinātas
laikus vērsties Sabiedrības integrācijas fondā, lai pieteiktu kartes
izgatavošanu tiem ģimenes locekļiem, kuriem tās nav. Izgatavošanu
var pieteikt mājaslapā www.godagimene.lv vai mobilajā lietotnē
«3+ karte». Kartes izgatavošanas
laiks ir līdz 45 dienām.
«3+ Ģimenes karte» ir valsts
atbalsta programma daudzbērnu
ģimenēm, kas sniedz iespēju saņemt dažādus atvieglojumus un
priekšrocības, tostarp braukšanas
maksas atvieglojumus reģionālajā
sabiedriskajā transportā. Apliecību var iegūt ģimenes, kurās aug
trīs un vairāk bērnu vecumā līdz
18 gadiem vai pilngadīgi bērni,
kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās
izglītības iestādē. Līdz 24 gadiem
veci daudzbērnu ģimenes locekļi,
kuri mācās, var saņemt atlaidi 90
procentu apmērā no vienas biļetes
cenas, savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi – 50 procentu
atlaidi no vienas biļetes cenas un
40 procentu atlaidi no abonementa
biļetes cenas. 4. maijā, 11. un 18.
novembrī daudzbērnu ģimenes
reģionālo maršrutu autobusos un
vilcienos var braukt bez maksas.

PAZIŅOJUMI

Seko mums:
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facebook.com

3D vizualizācija un
animācija brīvpieejas
programmā

Dokumentu

pārvaldības pamati

Kaligrāfija iesācējiem
Viedtālruņa
CopperplateABC

28. oktobrī pl. 1800

29. oktobrī pl. 1715

28. oktobrī pl. 1730

senioriem

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)
savam draudzīgajam kolektīvam Dobelē aicina pievienoties:
• METINĀTĀJUS(-AS) ar pieredzi
(bruto stundas likme – 6–8 EUR);

• ELEKTRIĶI AUTOMĀTIĶI

(bruto stundas likme – 7–10 EUR);

iesācējiem
4. novembrī pl. 1730

Šūšanas pamati I
5. novembrī pl. 1730

Pre - intermediate plus
5. novembrī pl. 1730

5. novembrī pl. 1715

Ko grib zināt sieviete?
12. novembrī pl. 1730

• augsti kvalificētu GALVENO MEHĀNIĶI
• SĒTNIEKU(-CI)

Individuālās
konsultācijas sociālās
uzņēmējdarbības
attīstībai
6. novembrī pl. 1000

• APKOPĒJU

(bruto stundas likme – 3–3,20 EUR).

7.novembrī pl. 1600

Publiskā runa
un uzstāšanās

28.novembrī pl. 1715

5. decembrī pl. 1600

Piedāvājam:
• pastāvīgu darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā – vienā no lielākajiem ražošanas uzņēmumiem
metālapstrādes nozarē Latvijā;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās darba
dienas, iespēju pieteikties veselības apdrošināšanas
polisei pēc pārbaudes laika;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu,
pilnveidot savas profesionālās iemaņas;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību un
individuālos aizsardzības līdzekļus;
• bezmaksas transportu darbiniekiem maršrutā
Jelgava–Dobele–Jelgava uz darba maiņas sākumu un
darba maiņas beigām.

S!

CV sūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781704, 28355358.

SA
AK
ZM

SISTĒMU TEHNIĶI

(bruto stundas likme – 7–10 EUR);

(bruto mēnešalga – 430–650 EUR);

Autorlekcija

Žanna
Dubska

• INDUSTRIĀLO VENTILĀCIJAS

(bruto stundas likme – 7–10 EUR);

Konsultācija

BE

Ceturtdiena, 2019. gada 24. oktobris
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Veselības studija ģimenes labsajūtai
vecākiem kopā ar sākumskolas vecuma bērniem

“Veselīgas garšas piedzīvojums”

5. novembrī plkst .1730

“Ar viedierīcēm pie galda”

5. decembrī plkst .1730

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

JURIS ARTŪRS KĒLERS
(02.12.1935.–12.10.2019.)
Kad rudens izglezno Latviju un krāsainas koku lapas
virpuļo pēdējā dejā, pa mūžības ceļu devies biedrības
«Daugavas vanagi Latvijā» (DVL) Jelgavas nodaļas
priekšsēdis Juris Artūrs Kēlers.
Viņš piedzima kā trešais dēls pulkvežleitnanta Artūra
Kēlera ģimenē, kurš bija Brīvības cīņu dalībnieks un
sekmēja 1919. gadā Jelgavas atbrīvošanu no bermontiešiem, par ko 1920. gadā apbalvots ar Lāčplēša
Kara ordeni, bijis arī 3. Jelgavas kājnieku pulka štāba
priekšnieks. Jelgavas novada Līvbērzes pagasta Vārpā
2009. gada 21. novembrī tika atklāts un iesvētīts viņam veltīts piemiņas akmens.
A.Kēleru 1941. gada 14. jūnijā deportēja uz Krieviju, kur 1941. gada 21. novembrī
Vjatlagā viņš mira.
Savukārt J.A.Kēlera ģimene 1944. gada rudenī, baidīdamās no otrreizējas padomju
okupācijas, devās bēgļu gaitās, un viņš kopā ar māti un brāli Ivaru nonāca Vācijā,
no kurienes 1948. gadā emigrēja uz ASV, emigrācijā nodzīvodams 50 gadu. Viņš
studēja Minesotas Universitātes Dūlutas nodaļā, 1958. gadā iegūstot bakalaura
grādu ķīmijā, un kā analītiskais ķīmiķis pavadīja visu savu darba mūžu pārtikas laboratorijās. Izveidoja ģimeni ar sievu Zaiju, kura dāvāja viņam trīs brīnišķīgas meitas.
No 1965. gada bija latviešu studentu korporācijas «Talavija» biedrs, kur aktīvi
darbojās un veica dažādus amatus – pildīja T! sekretāra pienākumus, bija Čikāgas
grupas vecākais, bet vēlāk vairākus gadus – Klīvlandes kopas seniors.
1973. gadā J.A.Kēlers ASV Klīvlandē iestājās «Daugavas vanagos», kas kļuva par
viņa mūža organizāciju.
Viņa aizraušanās ASV bija putnu medības un šaušana ar pistoli, un sacensībās
izcīnītas daudzas vērtīgas balvas.
1999. gadā J.A.Kēlers ar ģimeni atgriezās uz dzīvi savās tēva mājās – Jelgavā, Egas
ielā, kur laimīgi dzīvoja ar dzīvesbiedri Zaiju un meitas Ilzes ģimeni, rūpēdamies arī
par mazbērniem.
Arī dzimtenē – Latvijā – viņš turpināja aktīvu sabiedrisko dzīvi, iesaistījās dažādās
sabiedriskās organizācijās: bija aktīvs Jelgavas Svētās Annas draudzes loceklis un
revidents, Hercoga Jēkaba kluba biedrs, rosīgi darbojās Jelgavas Latviešu biedrībā.
Kopš 2000. gada viņš bija DVL Jelgavas nodaļas biedrs, bet no 2012. gada 5. maija
– biedrības Jelgavas nodaļas priekšsēdis, būdams tolerants un nekad neuzspiezdams
savu viedokli. Viņam patika iemūžināt visus svarīgākos notikumus fotogrāfijās un
dalīties ar tām.
Līdz ar J.A.Kēlera aiziešanu aizsaulē mēs zaudējam labestīgu, erudītu cilvēku,
domubiedru un īstu Latvijas patriotu.
Izsakām dziļu līdzjūtību brālim Ivaram, meitām un mazbērniem.
Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied...
(J.Silazars)
Patiesās skumjās – DVL Jelgavas nodaļas biedri

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Žannas
Fiļimonovas (dzimusi 1969. gada 16.
februārī, mirusi 2019. gada 2. oktobrī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
305. kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar Žannas Fiļimonovas īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Žannas Fiļimonovas
piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Piedāvā darbu
Uzņēmums «Terekas» (reģ.Nr.164143987)
aicina darbā PET pudeļu pūšanas iekārtu
operatoru(-i) Tukumā (AS «Tukuma piens»
telpās). Atalgojums – 985 EUR (neto). CV
sūtīt pa e-pastu hr@terekas.lv. Papildu
informācija – pa tālruni +370 68670179.

Meklē darbu
Vīrietis (48) meklē darbu. T.25994203.

Līdzjūtības
Visdziļākā līdzjūtība Irinai Ļiļikinai,
māti mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
... skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus
pat tad, kad saule spīd.
(H.Skuja)
Esam kopā ar Rodionu, māmiņai pēkšņi
no gaišas dienas aizejot mūžībā.
PPII «Vārpiņa»
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Ivanovu ģimeni,
māmiņu aizsaulē pavadot.
Jelgavas 6. vidusskolas skolotāji,
6.b klases skolēni, skolēnu vecāki

Aizsaulē aizgājuši
RIČARDS KAVALS (1962. g.)
ŅINA LARIONOVA (1936. g.)
JEKATERINA IVANOVA (1977. g.)
VALERIJS MEDVEDEVS (1950. g.)
VOLDEMĀRS PAEGLIS (1948. g.)
GINTS RUDZĪTIS (1968. g.)
JURIS ARTŪRS KĒLERS (1935. g.).
Izvadīšana 26.10. plkst.15 Baložu kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
24. oktobrī pulksten 18 – suareja pie Ādolfa Alunāna (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
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).
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 stāvizrāde 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).
27. oktobrī pulksten 15 un 19 – koncerts «Dagamba feat Tchaikovsky»:
P.Čaikovska darbi mijiedarbosies ar grupas oriģinālmūziku, pārkāpjot klasiskos standartus un šķietami neiespējamo padarot iespējamu. Biļešu cena –
12–28 € (kultūras namā).
29. oktobrī pulksten 17.30 – veselības studijas «Ģimenes labsajūtai» meistarklase «Veselīgas garšas piedzīvojums». Pieteikties pa tālruni
63082101, 29222737 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība
– bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
31. oktobrī pulksten 18 – tūrisma vakars «Tālāk nav kur – Jaunzēlande».
Vakara viesis – Raitis Kraslovskis. Biļešu cena – 2 €; pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
2. novembrī pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātrim – 60. PIRMIZRĀDE: P.Bomaršē «Figaro kāzas». Režisore – L.Ņefedova. Galvenajās lomās:
G.Vāczems, Z.Vītoliņa, J.Dūrējs, E.Skutele. Teātra godināšana. Biļešu cena
– 3–5 € (kultūras namā).
6. novembrī pulksten 19 – jubilejas koncerts «Credo 45/zelta sastāvs».
Biļešu cena – 12–20 € (kultūras namā).
9. novembrī pulksten 18 – svētku koncertuzvedums «Sirdspuksti». Solisti
– Mārtiņš Ruskis, Ieva Kerēvica, Atis Ieviņš un Ginta Krievkalna. Programmā:
Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Zigmara Liepiņa, Raimonda Paula, Jura Kulakova, Valta Pūces, Aigara Grāvera, Mārtiņa Freimaņa, Jāņa Strazda un citu
autoru melodijas. Biļešu cena – 15–22 € (kultūras namā).
23. novembrī pulksten 12 un 16 – Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna muzikālās poēmas «Kā ābeļdārzs ir brīvība» Latvijas pirmizrāde. Biļešu cena – 5–10
€ (kultūras namā).
25. novembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» pasākums (Jelgavas tehnikuma zālē Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).

Izstādes
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).
Līdz 6. novembrim – fotokonkursa «Jelgava 2019» dalībnieku labāko
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 15. novembrim – kūdras skulptūru izstāde. Kūdras skulptūras
veidotas Starptautiskajā kūdras skulptūru festivālā no 16. līdz 19. maijam
Elejas muižas parkā, īstenojot lauku partnerības «Lielupe» projektu «Lauku
māksla» (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 10. novembrim – Ineses Jakobi tekstiliju izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 12. novembrim – fonda «Nāc līdzās!» fotoizstāde «Es ieraudzīju...»
(kultūras nama 2. stāva foajē).
No 28. oktobra līdz 22. novembrim – Silvijas Pētersones gleznu izstāde
«Ainavas un ziedi» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).

NOTIKUMI
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Sestdien Leģendu naktī
atdzīvosies «Villa Medem»

Foto: no JV arhīva
Pirmo reizi «Villa Medem» Leģendu naktī durvis vēra 2015. gadā. Kopš tā brīža villa ir būtiski mainījusies, un
to ikviens aicināts novērtēt šajā nedēļas nogalē, kad tā atkal vērs durvis Leģendu nakts apmeklētājiem.
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Šogad Latvijas Piļu un
muižu asociācijas rīkotajā
Leģendu naktī durvis apmeklētājiem vērs bijušais
Zemgales muižnieku nams
Jelgavā «Villa Medem»
Uzvaras ielā 55. Leģendu
nakts šogad notiek 26.
oktobrī, un villa apmeklētājus gaidīs no pulksten 18
līdz 22.
««Villa Medem» Leģendu naktī
iesaistās ar lielu Jelgavas skolēnu
atbalstu,» stāsta ēkas apsaimniekotājas SIA «Leopolds» valdes priekšsēdētāja Sintija Gribule. Iepriekš
villa Leģendu naktī piedalījās 2015.
gadā, kad tā pirmoreiz vēra durvis
apmeklētājiem, taču pēdējo četru
gadu laikā tur notikušas būtiskas
pārmaiņas. Leģendu naktī gaidāmi
vairāki pasākumi, kas veltīti galvenokārt ēkas vēsturei.
««Villa Medem» pagalmā ikviens
bez maksas varēs sasildīties ar siltu
dzērienu un baudīt pastaigu izgaismotā dārzā. Ar svecēm un mūziku
uzbursim īpašo muižas gaisotni,»
informē S.Gribule, iepazīstinot ar
gaidāmo pasākumu. Pulksten 18 Leģendu nakti Jelgavā atklās muzikāli
literārs uzvedums «Mēdema meitas»,
kurā uzstāsies Jelgavas Jaunais teātris un Jelgavas Mūzikas vidusskolas
audzēkņi. «Šo uzvedumu realizējam
kā projektu Kultūras ministrijas
rīkotajā programmā «RaPaPro», kas
veicina radošo partnerību. «Mēdema
meitas» mums būs kā jaunas kultūrtelpas apgūšana,» stāsta Mūzikas
vidusskolas skolotāja un projekta
vadītāja Dagnija Jākobsone, turpinot:

«Pirms tam jaunieši devās ekskursijā
uz villu, pētīja Mēdemu dzimtu, un
par to tapa uzvedums. Jaunā teātra
aktieri izpildīs literāro daļu, uzvedumā atveidojot gan Mēdema meitas
Elīzu un Doroteju, gan hercogu
Pēteri Bīronu. Savukārt Mūzikas
skolas audzēkņi nodrošinās muzikālo
pavadījumu, kas tiks ieturēts laika
periodam atbilstošā stilā.»
No pulksten 19.30 līdz 20.30 būs
iespēja doties ekskursijā sveču gaismā pa ēkas telpām un ieraudzīt, kas
paveikts restaurācijas gaitā un kādas
vēsturiskās vērtības namā saglabājušās. «Ekskursijai lūdzam iepriekš
pieteikties, jo dalībnieku skaits ir
ierobežots. Ja pieteiksies vairāk interesentu, nekā iespējams ietilpināt
muižas telpās, ekskursiju rīkosim
divās kārtās,» skaidro S.Gribule. Gan
ekskursijai, gan skolēnu uzvedumam
apmeklētāji lūgti pieteikties pa e-pastu villa.medem@inbox.lv. Jāņem
vērā, ka uzvedums būs skatāms par 1
eiro ziedojumu, bet dalība ekskursijā
ir 3 eiro no personas.
No pulksten 20.30 līdz 22 apmeklētāji varēs dzirdēt atmiņu stāstu par
ēkas pārmaiņām kopš 2015. gada, un
to papildinās Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas skolēnu veidota īsfilma.
Viens no īsfilmas autoriem Mārtiņš
Taukačs stāsta, ka video tapis kā
iniciatīva kulturoloģijas stundā. Viņa
skatījumā izaicinājums bija iepazīšanās ar ēkas garo un pārmaiņām pilno
vēsturi, taču rezultāts tika sasniegts
un jauniešu komanda radījusi izsmeļošu video, apkopjot vēsturiskā
objekta dzīvi. Dalības maksa šajā
pasākumā ir 2 eiro. Bērniem ieeja
«Villa Medem» Leģendu naktī ir bez
maksas, tāpat par brīvu pasākumos
varēs piedalīties apmeklētāji, kas būs

ieradušies 18. vai 19. gadsimta tērpos, informē S.Gribule, piebilstot, ka
arī bezmaksas apmeklējums iepriekš
jāpiesaka.
Jāatgādina, ka «Villa Medem»
celta 1818. gadā pēc vācu arhitekta
Johana Georga Ādama Berlica projekta. To būvējis pēdējās Kurzemes
hercogienes Dorotejas brālis Kristofs
Johans Frīdrihs fon Mēdems, saukts
arī par Žanno Mēdemu. 1881. gadā
villu un tās plašo parku iegādājās
Jelgavas Latviešu biedrība, kas tur
rīkoja koncertus, izrādes un pasākumus, tostarp ik gadu svinot vasaras
saulgriežus un atzīmējot Dzimtbūšanas atcelšanas dienu 31. augustā. No
«Villa Medem» parka 1895. gada 15.
jūnijā arī sākās IV Vispārējo latviešu
dziesmu un mūzikas svētku, ko rīkoja
Jelgavas Latviešu biedrība Jāņa Čakstes vadībā, gājiens.
20. gadsimta sākumā ēku iegādājās
blakus esošās Jelgavas Linu fabrikas
īpašnieks Jakovs Hoffs, un tā tika
pielāgota fabrikas kluba vajadzībām.
Bermontiādes laikā ēkā atradās Rietumkrievijas armijas štābs, bet pēc
Jelgavas atbrīvošanas tai piederošo
parku nosauca par Uzvaras parku.
Otrā pasaules kara laikā «Villa
Medem» daļēji nodega, un ēka tika atjaunota kā Jelgavas Linu kombināta
klubs. Pēc atmodas tā tika privatizēta
un nonāca teju līdz sabrukšanai.
2002. gadā sākās ēkas konservācija
un atjaunošana, tomēr tā netika
pabeigta. Savukārt 2015. gadā «Villa
Medem» iegādājās pašreizējais īpašnieks, uzsākot tās renovāciju. Ēkā ir
vairākas zāles, terase un no Uzvaras
parka nošķirts dārzs. «Villa Medem»
tiek uzskatīta par vienīgo Zemgales
muižkungu pilsētas namu, kas Jelgavā saglabājies līdz mūsdienām.

Tūrisma vakarā – stāsts par gadu Jaunzēlandē
ir kļuvusi ļoti populāra. Par to tikšanās
laikā viņš pastāstīs vairāk, lai iedroši«Pirms četriem gadiem biju tornī uz tieši šādu stāstījumu
nātu ikvienu, kurš apsver iespēju tajā
par Jaunzēlandi, un tas man deva papildu motivāciju pašam
piedalīties.
doties ceļojumā,» stāsta jelgavnieks Raitis Kraslovskis. Viņš
Gada laikā R.Kraslovskis guvis iear starptautiskās programmas «Working Holiday» sniegtajām
skatu Jaunzēlandes ikdienas dzīvē un
iespējām gadu ir dzīvojis Jaunzēlandē un tūrisma vakarā 31.
tuvāk iepazinies ar tur dzīvojošajiem
oktobrī pulksten 18 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
cilvēkiem. Šī unikālā pieredze būs
tornī dalīsies iespaidos.
stāstījuma pievienotā vērtība. «Es gan
strādāju, gan apceļoju Jaunzēlandi. Tā
«Programma «Working Holiday» Latvijai ik gadu tiek piedāvātas 100 kā aktīvi nodarbojos ar vieglatlētiku,
sniedz iespēju jauniešiem līdz 30 gadu šādas vīzas,» stāsta R.Kraslovskis, at- daudz iesaistījos vietējās pilsētas
vecumam gadu dzīvot Jaunzēlandē. zīstot, ka šobrīd jauniešu programma Kvīnstaunas vieglatlētikas kluba pa-
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sākumos, bet vislabāk Jaunzēlandes
cilvēku draudzīgumu un atsaucību iepazinu sešās nedēļās, kuras nodzīvoju
kopā ar maoru ģimeni,» stāsta Raitis.
Lielu daļu ceļojuma iespaidu veido
Jaunzēlandes unikālā daba – kalni,
akmeņainie okeāna krasti, kā arī pretējie gadalaiki, kad maijā dabu rotā
krāsainas rudens lapas. Jelgavnieks
stāsta, ka abas lielākās Jaunzēlandes
salas apceļojis ar busiņu un tajā arī
dzīvojis, ko vērtē kā pozitīvu un ļoti
ērtu pieredzi.

Gads Jaunzēlandē ir dokumentēts
gan foto, gan video formātā, ar iespaidiem regulāri daloties sociālajos tīklos,
tāpat, esot Jaunzēlandē, rakstīts blogs.
«Ietilpināt veselu gadu īsā prezentācijā
nebūs viegli, bet centīšos pastāstīt, kāpēc vismaz reizi mūžā būtu vērts turp
aizbraukt,» tā R.Kraslovskis.
Tūrisma vakaru «Tālāk nav kur
– Jaunzēlande» rīko Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs. Stāstījums
notiks 31. oktobrī pulksten 18. Dalības
maksa – 2 eiro.

