Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
rezultāti
Paldies 155 aktīvajiem jelgavniekiem,
kas piedalījās laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod
un jāsaskaita, cik pilsētas logo publicēti
24. oktobra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas logo.
Pareizi atbildēja 123 dalībnieki.
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Skolēni sāk mācības
Jelgavas poliklīnikā
Foto: Ivars Veiliņš

aktuāliem jautājumiem. «Jauniešu iesaistīšana ir akadēmijas
«Par to, ka vēlos būt ārste, sāku runāt jau piecu
pievienotā vērtība, it īpaši, ja
gadu vecumā, un pagaidām tas nav mainījies. Šokāds no viņiem nonāks mebrīd domāju par ķirurga profesiju, bet tas nav gala
dicīnas nozarē vai pat sāks
lēmums – iespējams, šajā programmā atklāšu sev
strādāt šeit, poliklīnikā,» noko jaunu un izlemšu, kurā virzienā specializēties,»
rāda SIA «Jelgavas poliklīnika»
saka 9. klases skolniece Mišela Drozdova. Viņa ir
valdes locekle Kintija Barloti,
viena no 20 skolēniem, kuri Jelgavas poliklīnikas
skaidrojot, ka šīs iniciatīvas
īstenotajā jauno mediķu programmā desmit nomērķis ir situācijā, kad nozarē
darbībās izzinās dažādas medicīnas jomas.
trūkst darbinieku, piesaistīt
jauniešus, ieinteresējot viņus
Jelgavas poliklīnika jau otro jumiem – Jelgavas poliklīnikas izvēlēties ar medicīnu saistītu
gadu pastiprināti strādā pie akadēmija organizē seminārus profesiju.
mediķu tālākizglītības jautā- un konferences par dažādiem
Kopumā tika saņemti vairāk

 Ilze Knusle

nekā 50 Jelgavas skolu audzēkņu pieteikumu. Lai gan sākotnēji bija plānots programmā
iesaistīt 9.–11. klases skolēnus,
izvērtējot jauniešu motivācijas
vēstules, uzņemti arī divi 12.
klases audzēkņi. Programmu
apgūs arī seši 11. klases, septiņi 10. klases un pieci 9. klases
skolēni. Lielākā daļa jauniešu
plāno nākotnē strādāt medicīnas nozarē, daļa jau izvēlējušies savu profesiju, piemēram,
stomatologs, kardiologs.
Turpinājums 3.lpp.

No novembra mainīts atiešanas laiks 5. un 25. autobusa reisiem
 Kristīne Langenfelde

SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) informē, ka
no 1. novembra pilsētas nozīmes 5. autobusa
maršrutā Blukas–Bērzu kapi 15 reisiem mainīts
izbraukšanas laiks vidēji par 5–15 minūtēm, savukārt 25. maršruta autobusam tiek atklāti divi
jauni reisi – pulksten 7.39 Meiju ceļš–Satiksmes
iela (pasts)–6. vidusskola un pulksten 8.10 6.
vidusskola–Satiksmes iela (pasts). Abi reisi tiks
izpildīti darba dienās.
Kā skaidro JAP Pārvadājumu
nodaļas vadītājs Gatis Dūmiņš,
izmaiņas reisos veiktas, ņemot
vērā Jelgavas 6. vidusskolas
skolēnu vecāku lūgumu: «Maršrutā Blukas–Bērzu kapi reisu
atiešanas laiks mainīts, pielāgojot to 6. vidusskolas stundu sarakstam, lai skolēni pēc

mācībām ērtāk varētu nokļūt
mājas.»
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka no 2. septembra
JAP nodrošina papildreisu 25.
autobusa maršrutā Meiju ceļš–
Satiksmes iela (pasts)–6. vidusskola, kas pēc Jelgavas skolu
tīkla reorganizācijas skolēniem

ļauj ērtāk nokļūt savā izglītības
iestādē pirms mācību stundu
sākuma. Speciāli skolēnu pārvadājumiem izveidotais papildu
reiss kursē no Satiksmes ielas
mikrorajona līdz Loka maģistrālei un atvieglo skolēnu nokļūšanu 4. vidusskolā, pamatskolā
«Valdeka»-attīstības centrā un
6. vidusskolā. «Kopš septembra
šo papildreisu izmanto ap 50
pasažieru dienā, tāpēc šobrīd
tas tiek iekļauts kopējā pilsētas
nozīmes maršruta autobusu
sarakstā. Vienlaikus, ņemot
vērā stabilo pasažieru plūsmu
un līdz ar to arī nepieciešamo
laiku biļešu izsniegšanai, par
piecām minūtēm mainīts reisa
uzsākšanas laiks. Tāpat ieviests
jauns reiss – pulksten 8.10 no 6.

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

vidusskolas uz Satiksmes ielu,»
skaidro G.Dūmiņš.
Uzsākot šī papildreisa izpildi, bija paredzēts, ka tas tiks
nodrošināts tikai mācību gada
laikā un tikai mācību dienās.
Iekļaujot reisu kopējā pilsētas
nozīmes maršruta autobusu
sarakstā, no 1. novembra tas
kursēs katru darba dienu.
Vienlaikus JAP atgādina,
ka iepazīties ar pilnu pilsētas
sabiedriskā transporta kustības
sarakstu var uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv, sadaļā «Pieturu
saraksti».
«Jelgavas Vēstnesis» publicē
5. un 25. Jelgavas pilsētas maršruta autobusa sarakstu, kas būs
spēkā no 1. novembra.
Sarakstu skatīt 6.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Dzintra
Jēkabsone, Laima Tokareva, Maija Luce, Kārlis Klišāns, Marta Ozola, Silvija Kovaļenoka, Benita Pļavniece, Lidija Jagunda, Tamāra
Bondarenko, Ruslana Deksne, Lilija Jonāne, Valda Rozentāle.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt mēneša
laikā no šī paziņojuma publicēšanas, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005567 vai 63005574.

Piešķirti pilsētas
augstākie apbalvojumi
 Ilze Knusle

Tradicionāli pirms
valsts svētkiem tiek
godināti tie cilvēki,
kas ar savām idejām
un darbu veicinājuši
Jelgavas izaugsmi.
Aizvadītajā ceturtdienā Jelgavas domes sēdē pilsētas
augstāko apbalvojumu «Goda zīme»
nolemts piešķirt
četriem cilvēkiem,
«Goda rakstu» –
septiņiem cilvēkiem
un vienam uzņēmumam.
Augstākais pilsētas apbalvojums «Goda zīme» piešķirts
Jelgavas poliklīnikas veselības aprūpes vadības ārstei
Maijai Lucavai par profesionālo meistarību un ieguldījumu
Jelgavas pilsētas iedzīvotāju
veselības aprūpē; zvērinātai
advokātei Brigitai Miķelsonei
par ieguldījumu tiesiskuma
stiprināšanā Jelgavas pilsētā; Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Jelgavas
iecirkņa priekšniecei Tatjanai
Flanderei par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu
Jelgavas iedzīvotāju drošībā un aizsardzībā; Jelgavas
Valsts ģimnāzijas direktores
vietniecei metodiskajā darbā
Evijai Slokenbergai par sasniegumiem pedagoģiskajā
darbā un jaunatnes izglītošanā Jelgavas pilsētā.
Savukārt Goda raksts tiks
pasniegts sertificētam būvinženierim Kārlim Brakanskim par augstu profesionālo
meistarību; Jelgavas pilsētas
slimnīcas galvenajai māsai

Emmai Ašurko par augstu
profesionālo meistarību un
ieguldījumu Jelgavas pilsētas
iedzīvotāju veselības aprūpē;
pensionētai skolotājai Ilgai
Ziemelei par aktīvu darbību
Jelgavas pilsētas sabiedriskajā, kultūras un izglītības
darbā; LLU sporta centra direktoram Jānim Vītolam par
ieguldījumu sportā un sabiedriskajā darbībā Jelgavas pilsētā; Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales
reģiona brigādes Jelgavas daļas ugunsdzēsējam glābējam
kaprālim Jānim Rihardam par
augstu profesionālo meistarību un varonību ekstremālās
situācijās; Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
Jelgavas daļas ugunsdzēsējam
glābējam kaprālim Denisam
Dovnarovičam par augstu
profesionālo meistarību un
varonību ekstremālās situācijās; Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales
reģiona brigādes Jelgavas daļas ugunsdzēsējam glābējam
kaprālim Ingum Brandam par
augstu profesionālo meistarību un varonību ekstremālās
situācijās. Goda raksts tiks
pasniegts arī SIA «Purenn»
par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu un jaunu
darba vietu radīšanu Jelgavas
pilsētā.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē
informē, ka apbalvojumi tiks
pasniegti Latvijas Republikas
proklamēšanas 101. gadadienas priekšvakarā, 17. novembrī, Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
svinīgajā pieņemšanā.

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

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

AKTUĀLI

Pagājušajā nedēļā Saeimas sēdē deputātu vairākums nobalsoja par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
sagatavotā un Ministru kabineta (MK) atbalstītā likumprojekta «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums» tālāku
virzību, kas paredz Jelgavas pilsētu apvienot ar Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu. Līdzīgi kā MK sēdē, arī Saeimas sēdē
garas debates par šo jautājumu nenotika – 71 deputātam balsojot «par», tālāka likumprojekta virzība tika uzticēta Saeimas
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kas jau šonedēļ likumprojektu skatīja komisijas sēdē.

Jelgavnieks var pazaudēt savu pilsētu
 Kristīne Langenfelde

Neskatoties uz to, ka jau 12. septembrī Jelgavas dome pieņēma
lēmumu neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) virzīto administratīvi teritoriālās reformas
modeli, kura rezultātā Jelgava zaudētu republikas nozīmes pilsētas
statusu, un nekavējoties par domes lēmumu informēja gan atbildīgo ministriju, gan valdību, gan Saeimu, līdz šim reformas virzītāji
ir ignorējuši domes viedokli, vēl vairāk – ministrs Juris Pūce publiski
pat izteicies, ka tikai 15. oktobrī uzzinājis par Jelgavas domes vēlmi
neveidot kopīgu pašvaldību ar apkārt esošajiem novadiem. Pēc
balsojuma Saeimā Jelgavas pašvaldība atkārtoti informēja Saeimu
un arī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju, aicinot
saglabāt Jelgavai nacionālas nozīmes pilsētas statusu. Arī Jelgavas
novada dome un Ozolnieku novada dome neatbalsta šādu reformas
modeli un nepiekrīt abu novadu apvienošanai ar pilsētu. «Neesam
pret reformu, bet esam pret lielās pilsētas statusa zaudēšanu,»
uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Kā akcentē reformas virzītāji, pašvaldību apvienošanas mērķis ir «izveidot
ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām».
«Taču šā brīža reformas modelis norāda
uz pretējo. Rēzekne, kas pašlaik pēc
daudziem ekonomikas rādītājiem starp
esošajām deviņām republikas pilsētām
ieņem pēdējo vietu, tiek saglabāta kā atsevišķa pašvaldība, savukārt Jelgavai, kuras
piesaistītās ārvalstu investīcijas gandrīz
desmitkārt pārsniedz Rēzeknes rādītājus,
kurā bezdarba līmenis ir divarpus reizes
zemāks, kura teritorijas attīstības indeksā
ieņem 4. vietu starp republikas pilsētām
un kuras pašvaldības budžeta ieņēmumi
nepārsniedz izdevumus, paredzēts atņemt
republikas nozīmes pilsētas statusu.
Un tad rodas jautājums – kā reformas
rezultātā Rēzekne kļūs par ekonomiski
spēcīgu pašvaldību? Vai to iecerēts panākt, apturot Jelgavas attīstību?» jautā
A.Rāviņš, papildinot, ka VARAM savā
sagatavotajā materiālā norāda: «Rēzekne
un tai piegulošās pašvaldības ir vienas no
lielākajām dotāciju saņēmējām no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, jo iedzīvotāju
maksātais ienākuma nodoklis nespēj segt

pašvaldību augošos izdevumus.»
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
tikai dienu pirms Ministru kabineta (MK)
sēdes, kurā bija paredzēts skatīt VARAM
sagatavoto likumprojektu «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums»,
pēkšņi koalīcijas partneri vienojās, ka līdztekus Rīgai un Jūrmalai kā lielās pilsētas
ar atsevišķu pašvaldību tiek saglabātas
arī Rēzekne, Daugavpils un Liepāja, bet
ne Jelgava.
Jelgavas domes priekšsēdētājs uzsver,
ka šāds nepārdomāts un vienas dienas
laikā mainīts reformas modelis norāda
uz ministrijas nespēju izprast situācijas
nozīmīgumu.
Šobrīd lielo pilsētu pašvaldības jau uzsākušas darbu pie nākamā ES plānošanas
perioda (2021.–2027. gads) attīstības programmu izstrādes. Plānošanas dokumenti
nepieciešami gan ES fondu finansējuma,
gan arī citu investīciju piesaistei. Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas priekšlikums par Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda līdzekļu
pieejamību paredz pastiprinātu uzmanību
pievērst pilsētu teritoriju attīstībai – ilgtspējīgai pilsētattīstībai. Regulas priekšli-

kumā noteikts, ka valsts līmenī vismaz
sešus procentus no ERAF līdzekļiem
piešķir ilgtspējīgai pilsētattīstībai. «Ja
Jelgava zaudē republikas nozīmes pilsētas
statusu, tā var zaudēt arī iespēju piesaistīt
lielajām pilsētām paredzētos ES fondu
līdzekļus. Šos līdzekļus apgūs Rēzekne,
Liepāja, Daugavpils, Rīga un Jūrmala, bet
Jelgava kā šobrīd ceturtā lielākā pilsēta
valstī kļūs konkurēt nespējīga ne tikai
Latvijā, bet arī salīdzinājumā ar citām
Eiropas valstu pilsētām. Mēs nevarēsim
konkurēt pat ar mūsu kaimiņvalstu
Lietuvas un Igaunijas pilsētām, kurām
joprojām būs iespēja pretendēt uz šo
finansējumu. Tas nozīmē, ka, piemēram,
Jelgava nevarēs turpināt attīstīt pilsētas
infrastruktūru tādā apjomā kā līdz šim,
lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību,
un rezultātā uzņēmējs savas investīcijas
izvēlēsies ieguldīt un jaunas darba vietas
radīt, teiksim, netālu esošajos Šauļos, kam
šādas iespējas nebūs atņemtas,» norāda
domes priekšsēdētājs.
Jāpiebilst, ka šajā ES fondu plānošanas periodā (2014.–2020. gads) deviņām
republikas nozīmes pilsētām integrēto
teritoriālo investīciju specifisko atbalsta
mērķu finansējums kopā veidoja 269 923
662 eiro, bet Jelgavas pilsēta 15 projektu
realizācijai kopā piesaistījusi 27 952
571 eiro. Tas Jelgavai ļauj īstenot tādus
nozīmīgus projektus kā uzlabot piekļuvi
Rubeņu ceļa industriālajai zonai; rekonstruēt Neretas, Prohorova un Garozas ielu
un veikt Lielupes industriālās degradētās
teritorijas sakārtošanu; uzlabot infrastruktūru Amatu vidusskolā; rekonstruēt
Valsts ģimnāziju, paaugstināt energoefektivitāti sešās pašvaldības ēkās; restaurēt
ēkas vecpilsētā; sakārtot Pilssalas ielas
degradēto teritoriju.
«Reformas virzītāji sola līdzekļu ekonomiju, apvienojot pašvaldības, taču
jelgavniekam tas nozīmēs saņemt mazāk.
Tāpēc Jelgava nevar atbalstīt reformas
virzību šādā modelī,» akcentē A.Rāviņš.

Jautājumi bez atbildes
Ja administratīvi teritoriālās reformas gaitā tiek apvienota Jelgavas pilsēta ar Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu

Vai UZ VIETU PILSĒTAS BĒRNUDĀRZĀ varēs pretendēt
jebkura novada ģimene?
Vai SOCIĀLIE PABALSTI IEDZĪVOTĀJIEM būs jāsamazina, ņemot vērā pašreizējo
zemāko atbalstu vienā no
trim pašvaldībām?
Kā tiks savienoti triju pašvaldību šobrīd dažādie reģistri,
piemēram, RINDA UZ PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻIEM?

Cik iedzīvotājiem izmaksās ZEMESGRĀMATAS MAIŅA savam īpašumam, kas turpmāk
atradīsies citā pašvaldībā, ar citu
adresi?
Ka tiks pārdalīts FINANSĒJUMS
PEDAGOGU ATALGOJUMAM
starp tik dažādām pilsētas un
lauku skolām, kas turpmāk atradīsies vienā pašvaldībā, kur būs
jānodrošina vienoti nosacījumi?
Kā mainīsies NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKLIS vienotajā teritorijā?

Šobrīd sabiedriskā transporta zaudējumus Jelgavā sedz
pašvaldība, bet novados –
Satiksmes ministrija. Vai turpmāk JELGAVNIEKIEM BŪS
JĀFINANSĒ SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA NODROŠINĀJUMS ARĪ ABOS NOVADOS?
Vai kā novads Jelgava turpmāk
varēs pretendēt uz ES atbalstu
atbilstoši lauku teritorijas stratēģijai, kas nozīmē ATTĪSTĪT
MEŽSAIMNIECĪBU, ZEMKOPĪBU, LAUKU TŪRISMU?

Ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju
reģistra datiem, iedzīvotāju skaits (uz 01.07.2019.)

60 764

30 242

Jelgava

Rēzekne

Ārvalstu tiešās investīcijas (uz 22.10.2019.)

79 314 725,94 €

8 449 874 €

Jelgava

Rēzekne

7.

30.

vieta Latvijā starp
pilsētām un novadiem

vieta Latvijā starp
pilsētām un novadiem
«Lursoft» dati

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa, eiro
(bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)
2018. g.

970 1021

2019. g. 2. cet.

789 872

Jelgava

Rēzekne

CSP dati

Bezdarba līmenis (uz 30.09.2019.)

3,3%

8,3%

Jelgava

Rēzekne
NVA dati

Teritorijas attīstības indeksa aprēķinam republikas pilsētu grupā tiek izmantoti 8
rādītāji: ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits
uz 1000 iedzīvotājiem; bezdarba līmenis; trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju
kopskaitā; kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem; dabiskās
kustības saldo uz 1000 iedzīvotājiem; ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem; iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma uz 1000 darbspējas vecuma
iedzīvotājiem; iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju.

Teritorijas attīstības indekss 2018. gadā

4.

vieta starp
9 republikas
pilsētām

9.

-0,080

vieta starp
9 republikas
pilsētām

indekss

Jelgava

-1,863
indekss

Rēzekne

Pašvaldību budžets 2018. gadā

VRAA dati

Ieņēmumi, milj. EUR
Izdevumi, milj. EUR

98,31 89,47

50,17 61,63

Saeimas komisija sola uzklausīt pašvaldības
 Kristīne Langenfelde

«Neskaidri kritēriji, procesa gaitā mainīti spēles noteikumi –
tādas situācijas nav pieļaujamas, izstrādājot likumprojektu,»
uzsver Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
priekšsēdētāja Inga Goldberga, kuras vadītajai komisijai tagad
uzticēts tālāk virzīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma projektu. Komisija, pirms skatīt likumprojektu pēc būtības, šonedēļ sēdē atbilstoši Eiropas Vietējo pašvaldību hartai
solīja uzklausīt pašvaldību viedokļus.
«Jā, arī es Saeimas sēdē balsoju par
likumprojekta tālāku virzību, bet ne jau
tāpēc, ka atbalstītu sagatavoto likumprojektu. Nesūtījām to atpakaļ Ministru
kabinetam tikai tāpēc, ka neredzam
ministriju ieinteresētību šī jautājuma
risināšanā. Šajā situācijā redzams, ka
atbildīgā ministrija – VARAM – un
ministrs Juris Pūce bija nolēmis visu
smagumu novelt uz Saeimu,» skaidro
I.Goldberga.

Komisijas priekšsēdētāja stāsta, ka,
pirms izlemt, kāds administratīvo teritoriju iedalījums turpmāk pastāvēs mūsu
valstī, būtu svarīgi saņemt atbildes uz
virkni neskaidru jautājumu. «No atbildīgajām ministrijām gribam saprast, kā
notiks vēlēšanas, tāpat tiek solīts jauns
vietējo pašvaldību likums, kuru mēs
šobrīd neredzam. Jāsaprot arī, kā nozaru ministrijas, piemēram, Izglītības un
zinātnes ministrija, Veselības ministrija,

redz savas jomas attīstību administratīvi
teritoriālās reformas kontekstā. Un tikai
tad būtu pamats runāt par pašvaldību
apvienošanu,» spriež I.Goldberga.
Arī situāciju, kad Rēzekne, Daugavpils
un Liepāja dienu pirms MK sēdes, pēkšņi
koalīcijas partneriem vienojoties, kļuva
par atsevišķām pašvaldībām, bet Jelgavu
joprojām paredzēts apvienot ar Jelgavas
novadu un Ozolnieku novadu, I.Goldberga komentē īsi: «Valdība klaji parādīja
nekonsekvenci lēmuma pieņemšanas
procesā, un šāda procedūra nav pieņemama. Jācer, ka rezultātā, pieņemot
likumu, saprāts uzvarēs.»
Šonedēļ sēdē komisija nolēma virzīt
likumprojektu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā, vienlaikus aicinot noteikt
priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz
7. janvārim. «Paredzu, ka priekšlikumu
būs daudz un diskusiju process varētu
būt ilgs,» tā I.Goldberga.

Jelgava

Rēzekne
Dati no pašvaldību publiskajiem pārskatiem

VARAM ziņojumā norādītais iedzīvotāju skaits
un tā prognozes

Jelgava

Rēzekne

Iedzīvotāju skaits 2018. gada sākumā (CSP)

56 383

28 156
Izmaiņas pret 2009. gadu

-10%

-18%

Iedzīvotāju skaita prognozes uz 2030. gadu («Jāņa sēta», 2019)

51 280

21 662

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris

Skolēni sāk mācības
Jelgavas poliklīnikā
No 1.lpp.

«Plānoju studēt medicīnu
ar specializāciju onkoloģijā vai
ģenētikā,» stāsta programmas
dalībnieks divpadsmitklasnieks Ralfs Zitāns. To, ka vēlas kļūt par mediķi, jaunietis
sapratis 9. klases beigās un
līdz šim jau spēris vairākus
mērķtiecīgus soļus šajā virzienā. Viens no tiem – viņš
jau otro gadu savu zinātniski
pētniecisko darbu izstrādā tieši
par medicīnas tēmu sadarbībā
ar Rīgas Stradiņa universitātes
Onkoloģijas institūta Molekulārās ģenētikas laboratoriju.
Arī dalība jauno mediķu programmā ir solis pretī mērķim
– lai pilnībā pārliecinātos, ka
viņa izvēle ir pareiza. «Apzinos, ka, lai kļūtu par ārstu, ir
ilgi jāmācās, tomēr uzskatu,
ka tas ir tā vērts, ja rezultātā
iegūsti profesiju, kas tiešām
interesē, un darbu, kas sniedz
gandarījumu,» spriež jaunietis.
Savukārt tiem, kuri vēl nav
izlēmuši, kurā jomā specializēties, vai arī līdz galam nav

 Emīls Rotgalvis

Svētdien, 3. novembrī, pulksten 16 Jelgavas pilsētas kultūras
nama Mazajā zālē
jelgavnieki un pilsētas viesi aicināti uz
Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītu koncertu «Caur trejdeviņiem
gaismas lokiem».
Koncerta programmu tradicionāli veido
galvenokārt pilsētas
mazākumtautību kolektīvu priekšnesumi,
tādējādi apliecinot
Jelgavā dzīvojošo mazākumtautību patriotismu.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža
informē, ka svinīgajā koncertā
piedalīsies pašdarbības kolektīvi no astoņām nacionālās kultūras biedrībām: Latvijas Poļu
savienības Jelgavas nodaļas,
Jelgavas lietuviešu biedrības
«Vītis», Jelgavas krievu biedrības «Istok», Jelgavas Ebreju
biedrības, Jelgavas pilsētas un

Asfaltē apbraucamos
ceļus

pārliecināti, ka medicīna ir
pareizā izvēle, desmit bezmaksas nodarbību ciklā būs iespēja
iegūt priekšstatu par dažādām
medicīnas jomām. Nodarbības
notiks divas reizes mēnesī, un
jaunieši galvenokārt tiks iepazīstināti ar tām specialitātēm
un medicīnas procesiem, kas
notiek Jelgavas poliklīnikā,
piemēram, ar ģimenes ārsta
un medicīnas māsas darbu,
laboratorijas izmeklējumu
daudzveidību, radioloģiju, estētiku, rehabilitāciju, ķirurģiju.
Nodarbības tiek veidotas tā,
lai ir gan teorētisks ieskats
par konkrēto tēmu, gan praktiska darbošanās. Piemēram,
pirmā nodarbība bija veltīta
kardioloģijai, un jaunieši varēja redzēt, kādu iespaidu uz
asinsvadiem atstāj kaitīgie
ieradumi un neveselīgs uzturs  Ilze Knusle
un kā ar ergometrijas metodi
Vērienīgais Loka maģistrāles rekonstrukcijas protiek pārbaudīts, kādu ietekmi
jekts paredz ne vien sakārtot Loka maģistrāli visā
uz sirdi un asinsvadiem atstāj
tās garumā, ieskaitot pārvadu pār dzelzceļu, no
pieaugoša fiziska slodze.
Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai roNākamā nodarbība jauniebežai, bet arī atjaunot apbraucamo ceļu segumu.
šiem būs 4. novembrī.

Valsts svētkus ieskandinās
koncertā «Caur trejdeviņiem
gaismas lokiem»
rajona čigānu biedrības «Romanu čačipen», Jelgavas ukraiņu kultūras centra «Džerelo»,
Jelgavas baltkrievu biedrības
«Ļanok» un Latvijas Kazahstānas kultūras centra «Saule».
«Mazākumtautību biedrības
uzstāsies gan ar dziesmām, gan
dejām un dzejas lasījumiem.
Tradicionāli ik gadu katrs no
kolektīviem gatavo kādu īpašu priekšnesumu, piemēram,
ebreju biedrības kolektīvs
piedalās ar kādu īpašu deju,
bet no ukraiņu biedrības uzstājas jaunie dziedātāji,» stāsta
I.Antuža.
Koncertu papildinās arī
jauktais koris «Balti» ar
māksliniecisko vadītāju Maiju
Branku un Platones pagasta
vidējās paaudzes tautas deju
ansamblis «Laimes pali» ar
māksliniecisko vadītāju Līgu
Lapšinu. Gaidāmi arī citi viesi, tostarp Jelgavas Latviešu
biedrības pārstāvji.
Mazākumtautību kolektīvu sveiciens Latvijai «Caur
trejdeviņiem gaismas lokiem»
Jelgavā tiek rīkots jau vairāk
nekā 10 gadu.
Ieeja koncertā – bez maksas,
taču vietu skaits ir ierobežots.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)
pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: nestandarta malka ar apjomu 51 m3, kas atrodas
JPPI «Pilsētsaimniecība» noliktavā Dobeles šosejā 4A, Jelgavā.
2. Izsole notiks 2019. gada 13. novembrī plkst.10 Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājaslapā www.jelgava.lv,
sadaļā «Sludinājumi», un www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi
un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019. gada 12. novembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums personīgi jāiesniedz 2019. gada 13.
novembrī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 260,00 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 26,00 euro jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB banka», konts LV61UNLA0050001003121,
norādot maksājuma mērķi «Nestandarta malka 51 m3».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas
laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Strautu ceļā un vienā Bērzu ceļa posmā asfaltēšana jau noslēgusies, bet vēl jāsakārto nomales un
iebrauktuves un jāizvieto satiksmes organizācijas
līdzekļi. Daļa darbu tiks izdarīti šogad, savukārt
atlikušie turpināsies pavasarī. Vēl šogad pārējos
apbraucamajos ceļos sāksies komunikāciju lūku
remontdarbi, bet seguma atjaunošanu tur plānots
uzsākt pavasarī.

Loka maģistrāles apbraucamie ceļi ir Bērzu ceļa posmi no
Strautu līdz Kļavu ceļam un no
Loka maģistrāles līdz Pērnavas
ielai, Strautu ceļš, Pērnavas iela,
Paula Lejiņa iela, Pumpura iela
un Rubeņu ceļš. «Darbi tika uzsākti Bērzu ceļa posmā no Strautu līdz Kļavu ceļam un Strautu
ceļā no Bērzu līdz Kalnciema
ceļam. Brauktuves asfaltēšanas
darbi tur ir noslēgušies, bet vēl
jāsakārto nomales un iebrauktuves uz īpašumiem, jāuzstāda
satiksmes organizācijas līdzekļi

un jāveic citi labiekārtošanas
darbi. Tik, cik ļaus laikapstākļi,
būvnieki paveiks šogad, bet atlikušo turpinās pavasarī,» stāsta
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs.
Šogad darbi sāksies arī citos
apbraucamo ceļu posmos –
Bērzu ceļā no Loka maģistrāles
līdz Pērnavas ielai, Paula Lejiņa
ielā, Pumpura ielā un Pērnavas
ielā. «Tuvākajā laikā tur sāksies
komunikācijas lūku remontdarbi – pirms ieklāt jaunu segumu,

Foto: Ivars Veiliņš
jāsakārto komunikāciju lūkas,»
skaidro M.Mielavs, norādot,
ka arī šie darbi, visticamāk,
turpināsies pavasarī. Tikai pēc
tam, kad komunikāciju lūku
remontdarbiem varēs atjaunot
asfalta segumu. Tad arī sāksies
darbi Rubeņu ceļā no Loka maģistrāles līdz Garozas ielai, kur
tikai jāatjauno ielas segums.
Darbu laikā var būt noteikti
satiksmes ierobežojumi.
Šobrīd Loka maģistrāles rekonstrukcijas projektā kopumā
paveikta vairāk nekā puse darbu.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka Jelgavas pašvaldība Loka maģistrāli rekonstruē,
piesaistot ES finansējumu nacionālas nozīmes centru integrēšanai Eiropas vienotajā transporta
tīklā (TEN-T). Darbus objektā
veic pilnsabiedrība «RERE vide
– Hidrostatyba». Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir 21
679 350,03 eiro, tostarp 12 004
303 eiro ir ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējums, 564 527,03 eiro
– valsts budžeta dotācija pašvaldībai un 9 110 520 eiro – Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums.

Otro reizi Jelgavā diktātu varēs rakstīt klātienē
 Ilze Knusle

9. novembrī ikviens aicināts pārbaudīt savu
rakstītprasmi, piedaloties 5. pasaules diktātā latviešu valodā.
Jelgavā otro gadu to
rakstīt varēs klātienē
– Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās
Skolotāju ielā 8. Vietu
skaits ir ierobežots,
tāpēc interesentiem
iepriekš jāpiesakās.
Iespējas piedalīties diktātā ir
vairākas: klātienē kādā no desmit Latvijas pilsētām, tostarp
Jelgavā, tiešsaistē vietnē raksti.
org vai klausoties diktātu pa
radio.
Jelgavā diktātu klātienē varēja rakstīt arī pērn. «Diktāta
norises vieta nav mainīta – tas
notiks Sabiedrības integrācijas
pārvaldes telpās. Šogad gan ir ierobežots vietu skaits – 40 –, tāpēc
ir būtiski laikus piereģistrēties.
Ja cilvēks, kurš būs pieteicies,
kaut kādu iemeslu dēļ nevarēs
rakstīt diktātu, lūgums par to
laikus paziņot, tādējādi dodot
iespēju kādam citam,» norāda
diktāta organizatoru koordinatore Jelgavā Marija Burgarte.
Reģistrēties un atteikt dalību var
vietnē raksti.org līdz 8. novembra pulksten 17. Pēc pieteikuma
iesniegšanas vēl jāsagaida reģistrācijas apstiprinājums.

Aptuveni 300 vārdu garo diktāta tekstu īpaši šim nolūkam ir
radījusi rakstniece Nora Ikstena,
kura rakstītājiem sarūpējusi
vairākus āķīgus vārdus un pieturzīmes. Diktāta atbilstību
latviešu valodas normām pārbaudīja un apstiprināja Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātes Latvistikas
un baltistikas nodaļas profesore
Andra Kalnača, kā arī Latviešu
valodas aģentūra. Šogad diktāta
lasīšana Jelgavā tiks uzticēta Jelgavas 6. vidusskolas pirmsskolas
skolotājai un logopēdei Sandrai
Opaļevai, kura pēc tam Jelgavā
diktātus arī labos.
Diktāts sāksies pulksten
12.15, bet dalībnieki aicināti ierasties līdz pulksten 12,
kad plānots pieslēgties tiešajai
translācijai no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kur norisināsies
oficiālā pasākuma atklāšana
un ceļavārdus teiks arī Latvijas
centrālā diktāta balss aktieris
Vilis Daudziņš.
Tiešsaistē vietnē raksti.org
diktātu varēs rakstīt bez iepriekšējas reģistrācijas. Rakstot diktātu tiešsaistē, būtiski pārliecināties, lai ir interneta pieslēgums
un audio sistēma – austiņas
vai skandas. Šogad pirmo reizi
diktāta vēsturē tas tiks translēts
arī tiešajā ēterā Latvijas Radio
1 raidījumā «Kultūras Rondo»
– interesenti varēs pierakstīt
diktātu, klausoties radio, tādējādi iespēja iesaistīties būs arī

tiem, kuriem nav datora. Tāpat
šogad iniciatīvai pievienojusies
Latvijas Neredzīgo bibliotēka
Rīgā, sniedzot iespēju savas spējas diktāta rakstīšanā izmēģināt
neredzīgiem un vājredzīgiem
cilvēkiem. Sazināties ar Neredzīgo bibliotēku var pa tālruni
67514513, 67531748 vai e-pastu
info@neredzigobiblioteka.lv.
Diktātu var rakstīt, norādot
savu vārdu un uzvārdu vai anonīmi, un atzīmes netiks liktas.
Interesenti, kuri diktātu rakstīs
klātienē, ar sava darba kļūdu
labojumu varēs iepazīties attiecīgajā norises vietā, savukārt
tie, kuri būs uzdevumu pildījuši
tiešsaistē, kļūdu labojumu varēs
apskatīt savā e-pastā aptuveni
mēnesi pēc pasākuma. Pareizā
teksta versija ar komentāriem
vietās, kur pieļaujams dažādu
pieturzīmju lietojums, drīz pēc
tā izskanēšanas tiks publicēta
vietnē raksti.org.
Jāatgādina, ka pērn Jelgavā
diktātu rakstīja 36 cilvēki, bet
kopumā diktātā tiešsaistē un
klātienē piedalījās 1648. Jelgavā
viens darbs tika uzrakstīts bez
kļūdām, savukārt vēl deviņi
rakstītāji pilsētā uzrādīja augstus rezultātus, pieļaujot līdz
piecām kļūdām. Kopumā pērn
bez kļūdām uzrakstīti 13 darbi:
septiņi rakstīti tiešsaistē Latvijā,
viens – tiešsaistē Nīderlandē,
divi klātienē Liepājā, kā arī pa
vienam klātienē Rīgā, Jēkabpilī
un Jelgavā.
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Īsi
 No 1. novembra Jelgavas
pilsētas bibliotēkas Informācijas
centra darba laiks darba dienās
būs no pulksten 10 līdz 18. Svētdienās tas paliek iepriekšējais – no
pulksten 10 līdz 17. Izmaiņas darba laikā veiktas, izvērtējot apmeklētāju plūsmu Informācijas centrā.
Tos, kuriem darba dienu vakaros
pēc pulksten 18 nepieciešama datortehnika un ir vajadzība izdrukāt,
Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina
doties uz lasītavu.
 Saskaņā ar Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumu
Stadiona un Parka ielas rajonā
mainīta satiksmes organizācija.
Ielās, kuras pieslēdzas Stadiona ielai posmā no Vecā ceļa līdz Robežu
ielai un no Robežu ielas līdz Lazdu
ielai, uzstādītas ceļa zīmes Nr.206
«Dodiet ceļu», līdz ar to šajās
vietās galvenā iela kļūst Stadiona
iela. Savukārt krustojumā, kur Stadiona iela pieslēdzas Robežu ielai,
ceļa zīmes Nr.206 «Dodiet ceļu»
uzstādītas Stadiona ielā, tādējādi
tur galvenā iela kļūst Robežu iela.
Tāpat ielās, kuras pieslēdzas Parka
ielai, uzstādītas ceļa zīmes Nr.206
«Dodiet ceļu» – šajā rajonā galvenā iela kļūst Parka iela. Vienlaikus
Parka ielas rajonā izvietotas ceļa
zīmes Nr.525 «Maksimālā ātruma
ierobežojuma zona – 30km/h» –
tās atrodas Parka un Garozas ielas
krustojumā, Alkšņu un Garozas ielas krustojumā, kā arī Jaunajā ceļā
pirms Parka ielas sākuma.
 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un uzņēmumi organizē tikšanos ar darba devējiem,
kuri potenciālajiem darbiniekiem prezentēs sevi, stāstīs
par darba specifiku, darba kultūru, darba laiku, vakancēm,
prasībām un ieguvumiem. 6.
novembrī pulksten 10.20 tikšanās
plānota uzņēmuma «AJM Wood»
kokapstrādes ražotnē Jelgavas
novada Mežciema «Jaunblukās».
Interesentiem jāpulcējas auto
stāvlaukumā pie ražotnes. Šajā
uzņēmumā notiks darbinieku atlase uz šādām vakancēm: rūpnīcas/
katlu kurinātājs, atslēdznieks,
elektriķis, kokapstrādes iekārtu
operators, palīgstrādnieks, autokrāvēja vadītājs. Ražotnē var
nokļūt ar pilsētas sabiedriskā
transporta 5. maršruta autobusu,
kas no centra pieturas izbrauc
pulksten 9.53, no autoostas pieturas – pulksten 9.54. Jābrauc līdz
pieturai «Blukas», kas ir maršruta
galapunkts. Savukārt 21. novembrī pulksten 11 NVA Jelgavas
filiālē būs tikšanās ar uzņēmuma
«SSI Schaefer», kas nodarbojas
ar noliktavu aprīkojuma izstrādi,
ražošanu un piegādi, pārstāvjiem.
Uzņēmumā ir elektrotehniķa,
montāžas darbu uzrauga un
metāla izstrādājumu montētāja
vakance. «Uz minētajām vakancēm var pretendēt arī vājstrāvas
sistēmu montieri, automehāniķi,
jumiķi, alpīnisti, santehniķi, jo
vakances ir saistītas gan ar darbu
augstumā, gan ar tehnisko domāšanu,» papildina NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības organizatore
Jūlija Lovkova. Darbs ir saistīts ar
komandējumiem ārpus Latvijas.
Lai apmeklētu tikšanos, iepriekš
nav jāpiesakās, un aizpildīt pieteikuma anketu varēs uz vietas. Līdzi
vēlams ņemt personu apliecinošu
dokumentu un CV.
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TĒMA

Droni jeb bezpilota lidaparāti kļūst arvien pieejamāki, līdz ar to attīstās arī to izmantošanas regulējums. Augustā stājās spēkā jauni
ierobežojumi dažāda svara un ātruma droniem, kā arī pēc jaunas kārtības tiek kontrolēta lidojumu atļauju izsniegšana. Jelgavā līdz šim
pārsvarā saskaņota dronu izmantošana, lai fotografētu un filmētu pilsētas pasākumus, un šādi lidojumi pieskaitāmi pie paaugstināta
riska. Lai tos veiktu, drona pilotam jākārto teorētisko zināšanu un praktisko prasmju eksāmens, ko organizē Civilās aviācijas aģentūra.

Jaunas prasības drona pilotam –
eksāmens un obligāta apdrošināšana
 Emīls Rotgalvis

Kopš 17. augusta dronu lietojumu Latvijā
regulē jauni Ministru
kabineta (MK) noteikumi, kas skaidrāk definē
prasības tālvadības lidaparātu pilotēšanā un
vienlaicīgi arī uzlabo
drošību.
Jebkurš drons neatkarīgi no
izmēra un svara ir bezpilota gaisa
kuģis. Tā lietojumu regulē gan
jaunie MK noteikumi, gan likums
«Par aviāciju», gan arī ES regula,
un prasības attiecas uz ikvienu,
kas veic lidojumus ar dronu. Būtiski uzsvērt, ka noteikumi drona
izmantošanu nosaka galvenokārt
atkarībā no tā izmēra un lidojuma
riska pakāpes – paaugstināta riska
lidojumiem nepieciešams ne vien
nokārtot pilota eksāmenu, bet pat
apdrošināt lidojumu. Taču joprojām ir iespēja dronu bez papildu
saskaņojumiem izmantot savām
vajadzībām un privātās teritorijās.

Ierobežojumi atkarīgi
no drona veiktspējas

Pirmā dronu kategorija ar specifiskiem ierobežojumiem ir tie,
kuru pacelšanās masa ir no 250
gramiem līdz 1,5 kilogramiem.
Šajā kategorijā ietilpst lielākā
daļa biežāk lietoto dronu. To lidojumos jāievēro vismaz 30 metru
horizontāla distance no trešajām
personām un maksimālais ātrums
19 metri sekundē. Tāpat ar to
atļauts bez saskaņošanas lidot virs
autoceļiem, tiltiem, elektrotīkliem,
dzelzceļiem un kapsētām, taču
tikai gadījumos, ja tiek lidots ne
zemāk kā 50 metrus virs objekta.
Savukārt, ja drons sver 1,5–25
kilogramus, tad lidojuma ātrums
nedrīkst pārsniegt 36 metrus
sekundē un jāievēro vismaz 150
metru horizontālā distance no
trešajām personām, jebkādām
būvēm un atpūtas zonām. Ar šādu
dronu bez saskaņošanas ir aizliegti
lidojumi tuvāk nekā 50 metru
attālumā no autoceļiem, tiltiem,
elektrotīkliem, dzelzceļa un kapsētām, bet pašam pilotam jāievēro
divu metru distance no citiem
cilvēkiem un obligāti jānodrošina,
lai drons ir redzamības zonā.
Tāpat uz visiem droniem attiecas 120 metru maksimālā augstuma ierobežojums un minimālā
– 50 metru – distance no cilvēku
pulcēšanās vietām, kā arī jāievēro
vismaz 500 metru distance no
militāriem objektiem, ieslodzījuma
vietām un karakuģiem un 1–5
kilometru attālums no lidlaukiem
atkarībā no to klasifikācijas.

Augsta riska lidojumi – tikai
pēc prasmju pārbaudes

Jebkura lidojuma atkāpe no
minētajām normām uzskatāma
par paaugstināta riska lidojumu.
Tāpat paaugstināts risks ir lidojumiem, kurus veic diennakts
tumšajā laikā, sliktos laikapstākļos
vai virs cilvēku pulcēšanās vietām.
Ja plānots šāds lidojums, pilotam
obligāti jāsaņem atļauja no Civilās
aviācijas aģentūras (CAA), un tā
tiek izsniegta tikai tām personām,
kas nokārtojušas pilotēšanas eksāmenu un saņēmušas tālvadības
pilota identifikācijas numuru.
Eksāmenam ir teorētiskā un
praktiskā daļas. Teorija tiek kārto-

ta testa veidā klātienē CAA birojā,
pirms tam piesakoties pa e-pastu
caa@caa.gov.lv. Testā iekļauti 30
jautājumi par bezpilota gaisa kuģu
lietošanas regulējumu, gaisa telpu,
veicamajām darbībām un citiem
aspektiem. Savukārt praktiskā
daļa ietver sarunu par lidojuma
plānošanu, kam seko praktiska
sagatavošanās lidojumam un
manevru izpilde. Lidojumu katrs
pilots veic ar savu dronu, un tas
notiek Ķekavas novada Baložu
lidlaukā.
CAA komunikācijas vadītājs
Aivis Vincevs skaidro, ka, nokārtojot eksāmenu, drona pilots ir
tiesīgs iegūt atļauju paaugstināta
riska lidojumu veikšanai. Lai to
saņemtu, jāiesniedz iesniegums,
kurā pilots izvērtē potenciālos
lidojuma riskus. «Veicot risku
izvērtējumu, drona pilots ieplāno
situācijas, kādās drons tiks vadīts,
un ar tām saistītos riskus. CAA
šo iesniegumu izskata un nosaka,
kādas atkāpes no lidojumu noteikumiem ir pieļaujamas, pēc kā
tiek izsniegta ilgtermiņa atļauja,»
stāsta A.Vincevs, turpinot: «Atļaujā tiek uzskaitītas situācijas, kādās
dronu ļauts pilotēt paaugstināta
riska apstākļos. Ja iesniegumā pilots ir ieplānojis dronu lidināt tikai
savā pagalmā, bet vēlāk izdomā,
ka grib filmēt pilsētas svētkus,
nepieciešams jauns iesniegums,
kuru atkal pārskatām.»
Iesnieguma paraugs pieejams
MK noteikumu Nr.368 pielikumā.
Atļauju pieteikumus izskata 20
dienu laikā, un tas nozīmē, ka
pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk
kā 21 dienu pirms pirmā paredzētā lidojuma. Šobrīd izsniegtās
atļaujas ir derīgas līdz 2021. gada
1. jūlijam, taču, regulējumam mainoties, tiks noteikti jauni atļauju
termiņi, kas nozīmēs, ka šobrīd
atļaujas ieguvušajiem pilotiem
nāksies tās atjaunot.
Jelgavnieks Dmitrijs Smirnovs
ir viens no pirmajiem drona pilotiem Latvijā, kurš nokārtoja
tālvadības pilota eksāmenu. Viņš
ar drona pilotēšanu nodarbojas
jau piecus gadus. Prasību par
eksāmenu Dmitrijs vērtē pozitīvi.
«Pirms braucam ielās ar mašīnu,
mēs taču vispirms iemācāmies to
vadīt un pierādām savas prasmes!
Lidojot ir svarīgi, ka zini, ko dari,
jo bojāta tehnika ir viena lieta, bet
cilvēka dzīvība un veselība ir daudz
svarīgāka,» spriež D.Smirnovs.
Viņaprāt, eksāmens nav sarežģīts,
ja ir izpratne par noteikumiem:
«Biju pirmajā eksāmena grupā.
Tā teikt, izmēģinājuma trusītis.
Bijām 20 cilvēki, un visi eksāmenu arī nokārtoja. Sākumā notika
teorijas pārbaude, lai parādītu, ka
saprotu noteikumus, un tad kārtoju praktisko daļu.» Šobrīd D.Smirnovs turpina savu hobiju, filmējot
Jelgavu no putna lidojuma un
iemūžinot arī pilsētas pasākumus.
Jāpiebilst, ka jaunie noteikumi
paredz: paaugstināta riska lidojumus var veikt tikai 18 gadus sasniegušas personas. No 16 gadiem
atļauts pilotēt dronus bezriska
lidojumos, tāpat noteikumi nosaka: personām, kas jaunākas par 16
gadiem, atļauts pilotēt tikai tādu
dronu, kura masa nepārsniedz
puskilogramu un kas nevar sa
sniegt lielāku augstumu par 50
metriem. 16 gadu veca persona
var būt arī novērotājs paaugstināta riska lidojumiem, asistējot

pilotam. Tiesa, gan pilotam, gan
novērotājam jābūt identificējamam, valkājot atstarojošo vesti,
bet informācijai par pilotu jābūt
norādītai arī uz lidaparāta.

Drons jāapdrošina

Paaugstināta riska lidojumi pilotam uzliek arī finansiālu atbildību
par iespējamiem zaudējumiem, ko
drons var radīt. Jaunais MK regulējums nosaka obligātas apdrošināšanas prasības un minimālo
atbildības limitu atkarībā no drona
pacelšanās masas. No 250 gramiem līdz 1,5 kilogramiem smags
drons, sākot ar nākamo gadu,
obligāti jāapdrošina ar atbildības
limitu 150 000 eiro apmērā. Savukārt jau šobrīd prasības paredz
paaugstināta riska lidojumiem
apdrošināt no 1501 grama līdz pieciem kilogramiem smagu dronu ar
500 000 eiro atbildības limitu, bet
droniem ar pacelšanās masu virs
pieciem kilogramiem atbildības
limits sasniedz jau miljonu eiro.
Ja nav paredzēti paaugstināta
riska lidojumi, droni līdz 1,5 kilogramiem nav jāapdrošina. Taču, ja
to svars pārsniedz 1,5 kilogramus,
apdrošināšana nepieciešama.
Šajā gadījumā atbildības limita
prasības ir noteiktas atkarībā no
bezpilota lidaparāta pacelšanās
masas – tieši tāpat kā tas ir ar
paaugstināta riska lidojumiem.
Tas nozīmē, ka pilotiem jārēķinās
ar papildu izdevumiem apdrošināšanai, kas var sasniegt arī vairākus
simtus eiro.

Kad nepieciešams saņemt arī
pašvaldības atļauju?

Veicot paaugstināta riska lidojumus infrastruktūras objektu
tuvumā vai virs cilvēku pulcēšanās vietām, nepietiek vien ar
CAA izsniegtu atļauju – lidojums
jāsaskaņo arī ar objekta īpašnieku
vai pasākuma rīkotāju. Piemēram, vēloties dronu izmantot
Jelgavas pilsētas pasākumu laikā,
nepieciešams saņemt arī pilsētas
pašvaldības atļauju.
Jelgavas pašvaldības pārstāve
Rita Ličāgina-Timofejeva informē,
ka pilsētā dronu paaugstināta
riska lidojumi jāpiesaka domes
Klientu apkalpošanas centrā klātienē vai pa e-pastu dome@dome.
jelgava.lv. Iesniegumā jānorāda
plānotā lidojuma laiks, vieta, kā
arī bezpilota gaisa kuģa tehniskie
parametri, ieskaitot fotogrāfijas.
Iesniegumam pievieno arī CAA
atļauju par paaugstināta riska
lidojumu. Pašvaldībai plānotais lidojums jāpiesaka vismaz 10 dienas
pirms tā veikšanas, un atļaujai obligāti jābūt līdzi arī lidojuma laikā.
Par katru saskaņoto lidojumu tiek
informēta Jelgavas Pašvaldības
policija un Valsts policija.
Līdz šim pilsētā nav sastādīts
neviens protokols par nesaskaņotu
dronu pilotēšanu, nav saņemtas
arī iedzīvotāju sūdzības, norāda
Pašvaldības policijas pārstāve
Sandra Reksce.
Kopumā šogad pašvaldība ir
izsniegusi 27 atļaujas dronu lidojumiem – vairāk nekā puse bijuši
lidojumi pilsētas pasākumos, bet
12 saskaņotie paaugstināta riska
lidojumi veikti privātu pasākumu
laikā. Jāpiebilst, ka dronu ikdienas
darbā izmanto arī Pašvaldības
operatīvās informācijas centrs, kas
lidaparātu lieto visu veidu operatīvajam monitoringam – sākot no
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Dronu
pilotēšanas
noteikumi

ledus iešanas upēs un beidzot ar
ugunsgrēkiem.
Jelgavā, tāpat kā citur Latvijā,
spēkā ir noteikumi par vietām, kur
drona lidojumiem papildus CAA
saskaņojumam obligāti jāsaņem
arī objekta īpašnieka vai valdītāja
atļauja, – tie galvenokārt ir ar civilo
un militāro drošību saistīti objekti.
Jelgavā tas ir ugunsdzēsēju depo
Dobeles ielā 16, Valsts policijas
Zemgales reģiona iecirknis Pētera
ielā 5 un Katoļu ielā 8a, Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona
ēka Dambja ielā 22, kā arī Jelgavas
cietums Palīdzības ielā 3 un 7.
Par nesaskaņotu vai bīstamu
drona pilotēšanu piemēro administratīvo sodu no 150 līdz 3000 eiro.

Bezriska lidojumiem
atļauja nav vajadzīga

Ievērojot noteiktos pacelšanās
masas ierobežojumus un distanču prasības, tostarp no cilvēku
pulcēšanās vietām, atļauja drona
pilotēšanai arī turpmāk nav nepieciešama. Savā privātīpašumā
dronu drīkst pilotēt, taču arī tad
jāņem vērā distances ierobežojumi, tostarp attālums no trešajām
personām, un ir aizliegta nesaskaņota trešo personu fotografēšana
vai filmēšana. «Vietās, kur drona
lidojums nevienam netraucē, jāatceras par 120 metru augstuma
limitu, kā arī vispārējām drošības
normām. Latvijā lielākajā daļā
valsts teritorijas ir atļauts dronu
pilotēt, nevienam netraucējot un
nepārkāpjot noteikumus, bet, protams, noteikumi ir jāzina,» uzsver
CAA pārstāvis A.Vincevs.
Ievērojot noteikumus, savā
darbā dronu izmanto arī profesionāļi, tostarp Jelgavas fotogrāfs
Gunārs Timermanis. Viņš no gaisa
fotografē jau divus gadus, jo pēc šādiem kadriem esot audzis klientu
pieprasījums. «Pirms dronu sāku
izmantot darbā, trenējos, līdz biju
pietiekami apguvis tā vadīšanu.
Tas, manuprāt, ir vispareizāk:
lai lietotu dronu, vajag uzkrāt
pieredzi un saprast nianses,» tā
G.Timermanis. Fotogrāfs norāda, ka viņam bija nepieciešami
aptuveni četri pieci ilgāki treniņa
lidojumi, pirms dronu sāka izmantot darbā.

Popularitāte vēl arvien stabila

Kā liecina CAA statistika, šogad Latvijā izsniegtas 79 atļaujas
paaugstināta riska lidojumiem.
Aģentūra piedalās arī ar droniem
saistītu administratīvo lietu skatīšanā, un šogad CAA izskatītas
16 šādas lietas. Tāpat A.Vincevs
informē, ka, kopš ieviests pilotu
eksāmens, tas ir ļoti pieprasīts
– kopš 21. augusta teorētisko pārbaudi nokārtojušas 46 personas,
bet praktisko daļu – 88.
Latvijā nav vienotas statistikas
par pārdotajiem droniem, taču, kā
atzīst drona pilots D.Smirnovs, to
pieejamība laika gaitā ir krietni
augusi. Droni kļuvuši pieejamāki
arī tādēļ, ka daudzi piloti iegādājas
jaunu tehniku, savukārt veco par
izdevīgu cenu pārdod. «Iznākot
jauniem modeļiem, visi grib atbrīvoties no vecās tehnikas, un
nonākam situācijā, ka par tālruņa cenu jau var tikt pie drona,»
spriež D.Smirnovs, piebilstot, ka
tieši vieglā dronu pieejamība un
popularitāte ir noteicošais, kāpēc,
viņaprāt, nepieciešams stingrāks
to izmantošanas regulējums.

2 m no apdzīvotu
vietu malas

Vecuma ierobežojums
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Piedzīvo pirmo zaudējumu

BK «Jelgava/LLU» piedzīvojusi pirmo
zaudējumu Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijā, 23. oktobrī izbraukumā ar 59:73
piekāpjoties «BA «Turība»». «Spēlētāji
izpildīja visus norādījumus. Galvenais zaudējuma iemesls – neizdevās iemest grozā.
Neatceros, kad komandai būtu bijusi tik
katastrofāla metienu precizitāte,» tā BK
«Jelgava/LLU» galvenais treneris Gatis
Justovičs. Komandas precizitāte no spēles
bija 24 procenti, iemetot 17 metienus no
70 (pretiniekiem – 37 procenti: trāpīja 23
no 62). Rezultatīvākie bija Andris Justovičs
ar 16 punktiem un 4 atlēcošajām bumbām un Armands Seņkāns ar 14 punktiem un 11 bumbām. Nākamā spēle būs
1. novembrī pulksten 20 Jelgavas sporta
hallē pret BK «Ķekava». Spēli translēs
sportacentrs.com TV.

SPORTS

Saņems Eiropas Vieglatlētikas Pasaules čempionātā –
apbalvojumu
septītais
Latvijas Vieglatlētikas
savienība Eiropas Vieglatlētikas apbalvojumam par trenera darbu
izvirzījusi Jelgavas BJSS
vieglatlētikas treneri Lailu Nagli (attēlā), kuras
audzēkne Māra Anna Zīverte aizvadītajā
sezonā piedalījās Eiropas Jaunatnes olimpiādē un deva svarīgus punktus Latvijas
izlasei Eiropas komandu čempionātā,
Prezidenta balvas izcīņā, Baltijas U-18 un
daudzcīņas komandu čempionātā. Nacionālā federācija trenera apbalvojumam var
nominēt vienu vīrieti un vienu sievieti gadā.
Treneris balvu var saņemt tikai vienu reizi.
Eiropas apbalvojumi tiks pasniegti 2020.
gada sākumā.
Foto: no JV arhīva

Jelgavas džudo kluba «Mītava» sportists
Ņikita Skorbenko pasaules čempionātā
sambo jauniešiem, kas norisinājās
Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā,
izcīnīja 7. vietu. Ņ.Skorbenko startēja
jauniešu grupā (2002.–2003. dz.g.)
svara kategorijā līdz 75 kg. «Ņikita
pirmajā cīņā uzvarēja, otrajā piekāpās
sportistam no Uzbekistānas, kurš vēlāk
kļuva par čempionu, un trešajā zaudēja,» stāsta treneris Kims Usačevs, piebilstot, ka šāds rezultāts bija gaidāms.
«Latvijā sambo sacensībās lielākoties
startē džudisti, bet pēdējā laikā sambo
noteikumos tiek veiktas izmaiņas, līdz
ar to tas arvien vairāk atšķiras no džudo
un cīnīties par medaļām kļūst grūtāk,»
skaidro treneris.
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Noskaidroti čempioni skvošā

Noslēdzies Jelgavas
čempionāts skvošā, kas
norisinājās divas nedēļas
nogales – 19. oktobrī
sacentās vīrieši un juniori, bet 27. oktobrī
– sievietes un juniores.
Jelgavnieki izcīnīja vienu čempiona titulu un desmit medaļas.
Jelgavas čempioni tika noskaidroti četrās
grupās: vīriešu elites grupā, sieviešu elites
grupā un U-19 junioru grupā jauniešiem
un jaunietēm. Jelgavnieki izcīnīja vienu
čempiona titulu – Augusts Ūbelis (attēlā)
uzvarēja junioru grupā, savukārt vīriešu
elites grupā viņam sudrabs. Tagad sportisti
gatavojas Latvijas čempionātam pieaugušajiem, kas notiks 9. un 10. novembrī Rīgā.
Foto: Jelgavas Skvoša klubs
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Izcīna 29 medaļas

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
audzēkņi 64. starptautiskajās peldēšanas sacensībās Vācijas pilsētā Rostokā
«Neptunschwimmfest» izcīnīja 29
medaļas un laboja astoņus Jelgavas rekordus. Pa divām zelta medaļām ieguva
Maksims Ņikitins, Didzis Rudavs, viena
zelta medaļa Nikolasam Deičmanam,
Matīsam Zariņam, Kristeram Gromovam un zēnu 4x50 m kombinētās
stafetes komandai, kurā peldēja M.Ņikitins, D.Rudavs, Andris Skuja un Emīls
Dūmiņš. Jelgavniekiem vēl 10 sudraba
un 11 bronzas medaļas. Trīs Jelgavas
rekordus 11–12 gadu veco meiteņu grupā laboja Nikola Elpe, 11–12 gadu veco
zēnu grupā – Kristians Brenčs, savukārt
divus rekordus 13–14 gadu vecu zēnu
grupā – Matīss Kaktiņš.

Skrējēju komanda izcīna 7. vietu
 Ilze Knusle

–, turklāt Ventspilī noskrēju arī maratonu,» stāsta O.Stāmers. Jāpiebilst, ka
Noslēdzies skriešanas seriāls
kopvērtējumā Oskars absolūtajā vīriešu
««BigBank» skrien Latvija» –
grupā pusmaratona distancē ierindojies
Jelgavas Sporta servisa cen12. vietā no 1204 dalībniekiem. «Esmu
tra skrējēju komanda tajā
jelgavnieks un savas pilsētas patriots.
izcīnījusi 7. vietu 19 komanJa mani ņem pilsētas komandā, kāpēc
du konkurencē. «Pilsētas
lai neskrietu, ja veselība to ļauj?» spriež
komanda skriešanas seriālā
O.Stāmers. Viņš nopietni ar skriešanu
piedalījās trešo sezonu, un
nodarbojas kopš 2014. gada un šobrīd
ar katru gadu uzrādītais
trenējas individuāli sešas reizes nerezultāts uzlabojas,» vērtē
dēļā. «Ja jau sportoju, nenoliegšu, ka
Sporta servisa centra sporta
gribas sasniegt arī rezultātu un mans
darba organizatore Aļona
galvenais mērķis ir savā vecuma grupā
Fomenko.
– V30 – kāpt uz goda pjedestāla,» norāda
skrējējs, piebilstot, ka viņam vislabāk
Skriešanas seriālā bija astoņi posmi: patīk 10 kilometru distance, kurā pats
13. aprīlī Liepājā, 5. maijā Daugavpilī, arī jūtas visspēcīgākais.
1. jūnijā Rēzeknē, 16. jūnijā Ventspilī,
13. jūlijā Jelgavā, 10. augustā Kuldīgā, Vecums nav šķērslis
Otra komandas dalībniece, kura
15. septembrī Valmierā un 19. oktobrī
Siguldā. Sporta servisa centra koman- piedalījās visos astoņos posmos,
dā bija iekļauta Anastasija Geraseva, I.Sermolīte kopvērtējumā absolūtajā
Ilze Sermolīte, Daiga Dābola, Raitis sieviešu grupā 10 kilometru distancē
Kraslovskis, Oskars Blaus, Oskars ierindojās 12. vietā no 835 skrējējām,
Stāmers, Salvis Brasavs, Edgars Si- bet SN40 vecuma grupā ir līdere. «Lai
manovičs un Endijs Titomers. Šogad uzlabotu veselību, skriet sāku pirms
tika mainīts sacensību nolikums – ko- pieciem gadiem, kad Jelgavā sāka ormandas rezultātu posmā veidoja piecu ganizēt skriešanas koptreniņus. Doma
dalībnieku labākie rezultāti, turklāt sākt sportot man bija jau agrāk, bet
komanda startēja kā komanda tikai atturēja tas, ka nezināju, kā to darīt
tad, ja katrā distancē startēja viens pareizi, jo biju dzirdējusi, ka neprasskrējējs un vēl divi dalībnieki jebkurā mīgs skrējējs var sev nodarīt pāri,»
no distancēm. Savukārt komandu kop- atceras I.Sermolīte, kura ar saviem šīs
vērtējumā tika ņemti vērā komandas sezonas rezultātiem ir apmierināta, bet
uzskata, ka varēja labāk. «Kad mani
pieci labākie posmi.
pirms trīs gadiem koptreniņu vadītāja
Skriet pilsētas komandā –
Aļona uzaicināja pievienoties pilsētas
patriotisma izpausme
komandai, man tas bija ļoti liels gods,»
Visos astoņos posmos šosezon pie- stāsta Ilze, kura laika gaitā atklājusi, ka
dalījās divi pilsētas komandas skrējēji viņai tuvākas ir garākas distances – ap
– O.Stāmers un I.Sermolīte.
20 kilometriem. «Regulāra sportošana
«Šī sezona man bija izaicinājums, sniedz enerģiju un pozitīvas emocijas,
jo komandas interesēs nācās pāriet uzlabo veselību un pašsajūtu, dod
uz garāku distanci – agrāk pārsvarā ķermenim tonusu un palīdz sakārtot
skrēju 10 kilometrus, bet šosezon divi domas. Turklāt esmu pārliecinājusies,
komandas dalībnieki traumu dēļ izkrita ka vecums nav šķērslis, lai sportotu,»
no ierindas un man nācās pāriet uz norāda I.Sermolīte. Viņa gan neslēpj:
pusmaratona distanci – 21 kilometru lai parādītos rezultāti, nepieciešams

Šogad Jelgavas Sporta servisa centra skrējēju komanda skriešanas seriālā ««BigBank» skrien Latvija» izcīnīja 7. vietu
no 19 komandām. Visaktīvākie mūsu komandā bija Ilze Sermolīte un Oskars Stāmers, kuri neizlaida nevienu no
astoņiem posmiem un kaldināja komandas panākumus.
Foto: Mareks Gaļinovskis/««BigBank» skrien Latvija»
regulārs un brīžiem arī ļoti smags
darbs. «Daudzi domā, ka viņi to nevar,
tomēr, ja dara, izrādās, ka var gan,»
piebilst skrējēja.

Komanda būs arī nākamgad

No pārējiem pilsētas komandas
dalībniekiem individuāli visaugstāko
rezultātu (kopvērtējumā ņemti vērā
katra dalībnieka pieci labākie rezultāti)
sasniegusi A.Geraseva, kurai sezonas
kopvērtējumā 10 kilometru distancē
ir 3. vieta absolūtajā sieviešu grupā no
835 skrējējām. D.Dābola kopvērtējumā
piecu kilometru distancē ierindojusies
8. vietā absolūtajā sieviešu grupā no
1736 dalībniecēm, E.Titomers piecu
kilometru distancē kopvērtējumā absolūtajā vīriešu grupā ir 28. no 1477
dalībniekiem, S.Brasavs 10 kilometru
distancē kopvērtējumā ir 63. ātrākais

vīrietis absolūtajā vērtējumā no 1154
dalībniekiem, savukārt O.Blaus šajā
pašā distancē ieņem 169. vietu. Tikai
vienā – pirmajā – posmā piedalījās
R.Kraslovskis, kurš guva traumu un
komandai palīdzēt vairs nevarēja, savukārt E.Simanovičs traumas dēļ šosezon
sacensībās nestartēja vispār.
Lai gan nupat tikai noslēdzies šā
gada seriāls, jau tiek plānoti nākamā
gada skrējieni. Zināms, ka arī nākamgad viens no posmiem notiks Jelgavā,
un tas būs 18. jūlijā, līdz ar to arī
nākamgad paredzēts veidot pilsētas
komandu. «Dalībnieku komplektēšanu
sāksim pavasarī, un informācija par to
tiks publicēta gan laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis», gan pilsētas mājaslapā
www.jelgava.lv, gan sociālajos tīklos,»
norāda A.Fomenko.
Jāpiebilst, ka komandas dalībnie-

kiem pašvaldība sedz ceļa izdevumus
un dalības maksu visos skriešanas
seriāla posmos.

Skrien arvien vairāk

Skriešanas kustība Jelgavā attīstīties
sāka 2014. gadā, kad pilsētā pirmo reizi
notika nakts pusmaratons, kas ir viens
no skriešanas seriāla posmiem. Kopš
tā laika ik gadu tiek rīkoti skriešanas
koptreniņi. Tāpat pilsētas iedzīvotājiem tiek piešķirtas bezmaksas kvotas
dalībai Jelgavas nakts pusmaratonā
– šogad bija piešķirtas 1700 kvotas. Ja
agrāk tās netika pilnībā aizpildītas, tad
pēdējos gados jelgavnieku, kuri piedalās
Jelgavas nakts pusmaratonā, ir vairāk
nekā bezmaksas vietu (šogad Jelgavas
nakts pusmaratonā piedalījās 1777
jelgavnieki), un tas liecina – skriešana
mūsu pilsētā ir populāra.

FK «Jelgava» cīņā par kausu papildlaikā piekāpjas «RFS»
 Ilze Knusle

Sestdien Zemgales Olimpiskajā centrā, lai noskaidrotu
Latvijas kausa ieguvēju,
bija nepieciešamas nevis
90, bet 120 minūtes – gan
FK «Jelgava», gan «RFS»
cīnījās līdz galam, tomēr ar
2:3 pārāki izrādījās «RFS»
futbolisti, kuri trofeju ieguva pirmo reizi.
Tas, ka jelgavniekiem šī bija sezonas svarīgākā spēle, pierādījās arī
laukumā – komanda spēja atspēlēties
no 0:2 un panākt papildlaiku. Pirmos
divus vārtus jelgavnieki zaudēja
pirmajā puslaikā. Diemžēl pie pirmajiem vārtiem roku pielika arī paši
jelgavnieki – spēles sestajā minūtē
rīdzinieki izspēlēja standartsituāciju:
Aleksandrs Solovjovs izpildīja stūra

sitienu, bumba trāpīja pa jelgavnieku
aizsarga Ivo Minkeviča ķermeni, atlēca un ielidoja vārtos. Savukārt otros
vārtus pirmā puslaika pēdējā minūtē
guva Virslīgas labākais vārtu guvējs
Darko Lemajičs.
Otrā puslaika sākumā FK «Jelgava» parādīja ļoti labu sniegumu
un īsā laikā atspēlējās, panākot 2:2.
Pirmos vārtus burzmā vārtu priekšā
guva Daniils Hvoiņickis. Tad pēc
brīvsitiena izspēles bumbu vēlreiz
vārtos trieca I.Minkevičs. Lai gan pēc
šāda pavērsiena spēle kļuva asāka un
abu komandu futbolisti centās izraut
uzvaru, rezultāts uz tablo nemainījās.
Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti –
2:2 –, līdz ar to komandas aizvadīja
papildlaiku – 2x15 minūtes. Jau 102.
spēles minūtē rīdziniekiem izdevās
panākt 3:2, kas izrādījās izšķiroši. Iespējams, savu lomu nospēlēja arī tas,
ka pirmā papildlaika beigās jelgavnie-

ku kapteinis Džeremijs Fernandess
saņēma sarkano kartīti un pameta
laukumu, atstājot komandu mazākumā līdz pat spēles beigām. Šoreiz
FK «Jelgava» atspēlēties neizdevās
un «RFS» svinēja uzvaru.
«Mēs centāmies, cik spējām, un
izdarījām teju neiespējamo – atspēlējāmies pret ļoti spēcīgu pretinieku.
Tomēr beigās pietrūka spēka, no kā
arī klusībā baidījāmies,» vērtē FK
«Jelgava» galvenais treneris Oļegs
Kubarevs, piebilstot, ka papildu
slogs bija arī kapteiņa noraidījums,
laukuma ne pārāk labais stāvoklis un
spēcīgais vējš.
Jāpiebilst, ka futbola sezona tuvojas noslēgumam – Jelgavas klubam
Virslīgā atlikušas vien dažas spēles.
Foto: Ivars Veiliņš
Trešdienas vakarā, kad laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» jau bija nodots sten 14 jelgavnieki aizvadīs pēdējo spēle FK «Jelgava» būs 9. novembrī
tipogrāfijā, futbolisti izbraukumā ti- mājas spēli pret FK «Valmiera Glass/ pulksten 14 izbraukumā pret BFC
kās ar FK«Metta». 3. novembrī pulk- ViA», savukārt sezonas noslēdzošā «Daugavpils».
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Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr.
Blukas
Dzelzceļa stacija
Banka
Benefice (deju centrs «Cukurfabrika»)
Pļavu iela
RAF rūpnīca («NP Properties»)
Pērnavas iela
Bērzu kapi
Izpildes dienas

06:25
06:35
06:38
06:41
1-5

06:40
06:50
06:54
06:57
6,7

06:20
06:36
06:40
06:50
06:54
06:57
1-5

Ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris

Blukas–Bērzu kapi

5
07:05
07:22
07:26
07:36
07:39
07:43
k.d.

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr.
Bērzu kapi
6.vidusskola
RAF rūpnīca
(«NP Properties»)
Benefice
(deju centrs
«Cukurfabrika»)
Pļavu iela
Centrs
Autoosta
Stacijas iela
Blukas
Izpildes dienas

ZIŅAS
07:40
07:50
07:53
07:57
6,7

07:19
07:36
07:40
07:50
07:53
07:57
1-5

07:46
08:03
08:07
08:17
08:20
08:24
k.d.

08:25
08:42
08:46
k.d.

08:50
09:07
09:11
09:21
09:24
09:28
k.d.

09:10
09:27
09:31
k.d.

10:05
10:15
10:18
10:21
k.d.

10:15
10:32
10:36
10:46
10:49
10:53
k.d.

10:36
10:53
10:57
11:07
11:10
11:14
k.d.

11:05
11:22
11:26
11:36
11:39
11:43
k.d.

11:55
12:12
12:16
12:26
12:29
12:33
k.d.

12:25
12:42
12:46
12:56
12:59
13:03
k.d.

13:10
13:27
13:31
k.d.

13:56
14:13
14:17
14:27
14:30
14:34
k.d.

14:16
14:33
14:37
14:47
14:50
14:54
k.d.

15:40
15:57
16:01
16:06
16:07
16:14
16:18
16:22
1-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06:00
06:01
06:04
06:20
1-5

06:45
06:46
06:49
07:05
k.d.

06:59
07:00
07:02
07:19
1-5

07:26
07:27
07:29
07:46
k.d.

08:03
08:04
08:06
08:23
k.d.

08:28
08:29
08:31
08:48
k.d.

08:48
08:49
08:51
09:08
k.d.

09:53
09:54
09:56
10:13
k.d.

10:15
10:16
10:19
10:36
k.d.

06:41 07:08 07:45 08:10 08:30 09:35
06:43 07:10 07:47 08:12 08:32 09:37
06:48 07:15 07:52 08:17 08:37 09:42

-

10:25 10:55 11:15 11:45
10:27 10:57 11:17 11:47
10:32 11:02 11:22 11:52
-

-

-

-

-

12:35 13:18
12:37 13:20
12:42 13:25

-

-

10:43 11:13 11:33 12:03 12:45 12:53
10:44 - 11:34 12:04 12:46 10:46 - 11:36 12:06 12:49 11:03 - 11:53 12:23 13:06 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.

-

14:34 14:58 14:58
14:36 15:00 15:00
14:41 15:05 15:05

-

07:09
07:17
07:22
07:29
07:32
07:35
1-5

07:39
07:42
07:54
08:03
08:07
08:09
1-5

-

13:36
13:37
13:39
13:56
k.d.

6.vidusskola
RAF rūpnīca («NP Properties»)
Akmeņu iela
Benefice (deju centrs «Cukurfabrika»)
Pļavu iela
Tirgus
Satiksmes iela (pasts)
*Meiju ceļš
Izpildes dienas

06:48
06:53
06:56
07:05
07:09
1-5

07:38
07:43
07:46
07:55
07:59
1-5

07:59
08:07
08:16
08:19
08:22
k.d.

08:43
08:51
09:00
09:03
09:06
k.d.

-

15:11

-

09:27
09:35
09:44
09:47
09:50
k.d.

17:58 17:58
18:01 18:01
18:06 18:06

-

-

16:42

-

18:15

-

08:10
08:15
08:18
08:27
08:31
1-5

08:22
08:27
08:30
08:39
08:43
k.d.

• Pirmdienās, trešdienās no plkst.19
līdz 20 – «Kardio/Spēks»
• Otrdienās no plkst.19 līdz 20 –
«BodyArt»
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 –
«Māmiņām ar mazuļiem»
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Vesela mugura»

• Vingrošanas nodarbības personām
ar invaliditāti (deju studijā «Dejo visi»
Raiņa ielā 28)

Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas instruktore
Zane Grava; iepriekšēja pieteikšanās
nav nepieciešama.

-

12:34
12:42
12:51
12:54
12:57
k.d.

13:18
13:26
13:35
13:38
13:41
k.d.

14:58
15:06
15:15
15:18
15:21
k.d.

15:48
15:56
16:06
16:10
16:13
k.d.

16:39
16:49
17:00
17:04
17:07
k.d.

17:33
17:43
17:54
17:58
18:01
1-5

18:27
18:37
18:43
18:52
18:56
18:59
1-5

-

-

18:45
19:02
19:06
19:15
19:18
19:21
k.d.

19:25
19:41
19:45
19:54
19:57
20:00
k.d.

19:56
20:12
20:16
20:25
20:28
20:31
k.d.

20:35
20:51
20:55
k.d.

21:09
21:25
21:29
1-5

09:06
09:11
09:14
09:23
09:27
k.d.

Nodarbības notiek ciklos; iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni 63048913.

INFORMĀCIJA TIEM,
KAS SAŅĒMA PELDBASEINA
ABONEMENTU
Atgādinām, ka bezmaksas peldbaseina
abonements ir jāizmanto līdz decembra
beigām, tāpēc visi, kas vēl nav sākuši
apmeklēt baseinu vai abonementu
izmantojuši daļēji, aicināti izmantot
iespēju un apmeklēt baseinu visas
atvēlētās reizes.

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

09:50
09:55
09:58
10:07
10:11
k.d.

12:13
12:18
12:21
12:30
12:34
k.d.

12:57
13:02
13:05
13:14
13:18
k.d.

13:41
13:46
13:49
13:58
14:02
k.d.

15:21
15:26
15:29
15:34
15:34
15:43
15:46
1-5

15:21
15:26
15:29
15:43
15:46
6,7

16:13
16:19
16:22
16:34
16:39
k.d.

17:07
17:13
17:16
17:28
17:35
6,7

18:45 19:21 20:00 20:31 20:31
18:48 19:23 20:02 20:33 20:33
18:53 19:27 20:06 20:37 20:37
-

-

-

-

-

- 18:16 16:51 17:07 17:38 18:24 18:24 18:20 19:06 19:37 20:16 20:47 20:47
16:52 - 17:39 - 18:21 19:06 19:38 20:17 - 20:48
16:55 - 17:43 - 18:25 19:09 19:40 20:19 - 20:51
17:13 - 18:01 - 18:43 19:25 19:56 20:35 - 21:06
6,7 k.d. 6,7 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. 6,7 1-5

Blukas - Staļģenes ceļš - Bauskas iela - Miera iela - Lietuvas šoseja - Stacijas
iela - Zemgales prospekts - Akadēmijas iela - Lielā iela - Brīvības bulvāris - Garozas
iela - Aviācijas iela - P.Lejiņa iela - Pērnavas iela - Bērzu ceļš - Bērzu kapi - Loka
maģistrāle - Aviācijas iela - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Pasta iela - Lietuvas
šoseja - Miera iela - Bauskas iela - Staļģenes ceļš - Blukas

19:18
19:26
19:33
19:36
19:38
1-5

• 15:21 6.vsk. - Loka maģ. - Aviācijas iela - Helmaņa iela - Brīvības
bulv. - Garozas iela - Pļavu iela - Cukura iela - Benefice (deju centrs
«Cukurfabrika») - Cukura iela - Pļavu iela - Garozas iela - Rīgas iela
- Lielā iela - Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa iela - Lapskalna
iela - Zvejnieku iela - Satiksmes iela - Satiksmes iela (pasts)
• 19:39 6.vsk. - Loka maģ. - Aviācijas iela - Helmaņa iela - Brīvības
bulv. - Garozas iela - Pļavu iela - Cukura iela - Benefice (deju centrs
«Cukurfabrika») - Cukura iela - Pļavu iela - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā
iela - Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa iela - Lapskalna iela - Zvejnieku
iela - Meiju ceļš - Meiju ceļš

6. vidusskola–Satiksmes iela

VINGROŠANAS NODARBĪBU
CIKLI PERSONĀM
AR INVALIDITĀTI

• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30
(no Pasta salas stāvlaukuma)
• Svētdienās no plkst.10 līdz 11.30
(no Jelgavas pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra pagalma Institūta ielā 4)

11:50
11:58
12:07
12:10
12:13
k.d.

25

VINGROŠANAS NODARBĪBAS
ZEMGALES OLIMPISKAJĀ
CENTRĀ

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS

18:01
18:19
18:23
18:36
18:40
18:44
k.d.

-

Satiksmes iela–6. vidusskola

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS NOVEMBRĪ

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama;
uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Treneres T.Gorbatko un E.Troščenko.

17:13
17:31
17:35
17:49
17:53
17:57
6,7

16:25 16:25 16:45
16:28 16:28 16:48
16:33 16:33 16:54

- 15:12 - 16:43
13:55 14:52 15:19 15:19 15:40 16:51
13:56 - 15:19 15:19 15:41 16:52
13:59 - 15:22 15:22 15:44 16:55
14:16 - 15:39 15:39 16:01 17:13
k.d. k.d. 1-5 6,7 k.d. 1-5

25

07:56
07:59
6,7

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr.

17:13
17:31
17:35
17:41
17:42
17:49
17:53
17:57
1-5

-

• 15:40, 16:01, 17:13 Blukas - Staļģenes ceļš - Bauskas iela - Miera iela - Lietuvas šoseja - Stacijas iela - Zemgales prospekts - Akadēmijas iela - Lielā iela - Cukura iela Benefice (deju centrs «Cukurfabrika») - Cukura iela - Pļavu iela - Garozas iela - Aviācijas iela - P.Lejiņa iela - Pērnavas iela - Bērzu ceļš - Bērzu kapi
• 14:58, 16:25 Bērzu kapi - Loka maģistrāle - Aviācijas iela - Garozas iela - Pļavu iela - Cukura iela - Benefice (deju centrs «Cukurfabrika») - Cukura iela - Pļavu iela Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Pasta iela - Lietuvas šoseja - Miera iela - Bauskas iela - Staļģenes ceļš - Blukas
• 17:58 Bērzu kapi - Loka maģistrāle - Aviācijas iela - Garozas iela - Pļavu iela - Cukura iela - Benefice (deju centrs «Cukurfabrika») - Cukura iela - Pļavu iela - Garozas
iela - Rīgas iela - Lielā iela

06:22
06:25
06:33
06:42
06:45
06:48
1-5

16:01
16:19
16:23
16:37
16:41
16:45
6,7

Bērzu kapi–Blukas

-

*Meiju ceļš
Satiksmes iela (pasts)
Centrs
Pļavu iela
Pērnavas iela
Bērzu kapi
6.vidusskola
Izpildes dienas

16:01
16:19
16:23
16:29
16:30
16:37
16:41
16:45
1-5

5

-

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr.

15:40
15:57
16:01
16:14
16:18
16:22
6,7

17:07
17:13
17:16
17:28
17:33
1-5

18:01
18:07
18:10
18:22
18:27
1-5

18:59
19:04
19:06
19:15
19:18
1-5

19:39
19:43
19:46
19:50
19:51
19:59

6.vsk. - Loka maģ. - Aviācijas iela - Helmaņa iela
- Brīvības bulv. - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā
iela - Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa Lapskalna iela - Zvejnieku iela - Satiksmes iela
- Satiksmes iela (pasts) - Satiksmes iela - Lielā
iela - Rīgas iela - Pērnavas iela - Bērzu ceļš - Loka
maģ. - 6.vsk.

20:04
1-5

Apzīmējumi

k.d. autobuss kursē katru dienu
1-5 autobuss kursē darba dienās
1-6 autobuss kursē darba dienās un sestdienās
6,7 autobuss kursē brīvdienās
7 autobuss kursē svētdienās

«Zinītis» un Pārlielupes Mākslinieki sāk pieteikties
bibliotēka piedāvā
Ledus skulptūru festivālam
 Emīls Rotgalvis
valsts svētkiem, 18. novemHalovīna aktivitātes
brim.

 Emīls Rotgalvis

Jelgavas bērnu bibliotēka «Zinītis» un
Pārlielupes bibliotēka šodien, 31. oktobrī, bērniem un
jauniešiem piedāvā
iesaistīties Halovīna pasākumos. Ar
svecēm un dekorācijām tiks uzburta
šai dienai piemērota atmosfēra, bet
apmeklētāji aicināti
ierasties atbilstošos
tērpos.
«Zinītī» Halovīna svinētāji
tiks gaidīti no pulksten 17,
kad sāksies šausmu stāstu
vakars. «Stāstus lasīs gan
bibliotekāri, gan paši bērni.
Bibliotēka šajā vakarā tiks iekārtota neparasti – ar svecēm
un aizsegtiem plauktiem, kā
arī specializētu literāro izstādi,» stāsta bibliotēkas vadītāja
Baiba Karčevska. Izstādē būs
apskatāmas dažādas bibliotēkas krājumā esošas šausmu
stāstu un masku grāmatas.
Apmeklētāji tiek gaidīti atbilstošos tērpos, un bibliotēkā

būs iespēja arī izkrāsot seju.
Uz pasākumu «Zinītī» aicināti
bērni un jaunieši, sākot no
deviņu gadu vecuma.
Savukārt Pārlielupes bibliotēkā sākumskolas vecuma
bērni no pulksten 18 tiks
gaidīti uz Skaisto briesmonīšu vakaru, kura gaitā līdz
pulksten 20 notiks vairākas
Halovīna svinībām veltītas
aktivitātes. Tiks rīkota Mošķīšu modes skate, kurā katram
bērnam būs iespēja parādīt
savu tērpu, tāpat dalībnieki
aicināti sagatavot kādu briesmu stāstu, ar kuru vakara
gaitā dalīties. Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova
skaidro, ka tas var būt gan
lasīts, gan paša izdomāts vai
piedzīvots stāsts. Vakara pasākumā būs simboliska ieejas
maksa – ķirbis. «Tas var būt
jebkāds ķirbis – īsts, uzzīmēts
vai izveidots. Katram dalībniekam jāierodas ar ķirbi, jo
rīkosim izstādi par godu šim
Halovīna simbolam,» stāsta
A.Volkova.
Bibliotēku Halovīna pasākumi tiek rīkoti bez maksas,
un tiem iepriekš nav jāpiesakās.

No 7. līdz 9. februārim Jelgavā norisināsies 22. Starptautiskais ledus skulptūru
festivāls, un labākie
tēlnieki no visas pasaules tiek aicināti iesūtīt ideju skices par
2020. gada festivāla
tēmu «Supervaroņi».
Kā informē Jelgavas
pašvaldības iestādes
«Kultūra» sabiedrisko
attiecību speciāliste
Elīna Gaile, pirmie
mākslinieki jau pieteikušies.

«Līdz oktobra vidum esam
saņēmuši pirmos mākslinieku
pieteikumus festivālam. To
vidū ir divi pieteikumi, kas
saņemti no Krievijas tēlniekiem, un viens no Turcijas.
Kā jau bijām paredzējuši,
mākslinieki ļoti radoši pievēršas supervaroņu tematikai,
ideju skicēs izceļot vairāk
ikdienā sastopamos varoņus,
piemēram, vecākus,» stāsta
E.Gaile. Gan individuālo,
gan divu cilvēku komandās
veidoto skulptūru pieteikumi
festivālam tiks pieņemti līdz

Iesniegtos pieteikumus vērtēs žūrijas komisija, izvēloties
labāko skiču un ideju autorus,
kuri iegūs tiesības piedalīties
22. Starptautiskā ledus skulptūru festivāla konkursā. Apstiprināto skulptūru izveide, kā arī
vērtēšana norisināsies no 2. līdz
8. februārim, savukārt jelgavnieki un pilsētas viesi festivālā
gaidīti no 7. līdz 9. februārim.
Festivāls 22 gadu pastāvēšanas laikā Jelgavu iezīmējis
pasaules lielāko ledus skulptūru festivālu kartē un ir vērienīgākais un nozīmīgākais
šāda veida kultūras notikums
Baltijā. Unikālais brīvdabas
pasākums ziemas sezonā ir
galvenais tūristu galamērķis
Latvijā, kas pulcē tūkstošiem
apmeklētāju ne tikai no Latvijas, bet arī no tuvākām un
tālākām ārzemēm.
Konkursu rīko Jelgavas pilsēta un pašvaldības iestāde
«Kultūra». Starptautiskā ledus
skulptūru festivāla un citu Jelgavā notiekošo lielo pasākumu
aktualitātēm iespējams sekot
līdzi vietnē www.festivali.jelgava.lv. Turpat pieejama arī
festivāla pieteikšanās forma
un nolikums.

PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris
Ozolnieku novada pašvaldības SAC «Zemgale» (reģ.Nr.90000046912) aicina darbā

APRŪPĒTĀJUS(-AS).

Galvenie darba pienākumi:
• veikt klientu aprūpi atbilstoši klientu aprūpes līmenim.
Alga – 500 EUR (pirms nodokļu nomaksas) (summētais darba laiks saskaņā ar darba grafiku).

CV, norādot vakanci, iesniegt SAC «Zemgale» sekretārei
Skolas ielā 9, Ozolniekos, vai sūtīt pa e-pastu zemgale@
ozolnieki.lv. Uzziņas – pa tālruni 63050449.
Darbavietas adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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AS «Akvedukts» (reģ.Nr.40003236340) –
ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs – aicina pievienoties savai komandai
MAZUMTIRDZNIECĪBAS DARBINIEKU(-CI)
(PĀRDEVĒJU).
Darbavieta: Klientu apkalpošanas centrs Jelgavā,
Kronvalda ielā 3a.
Prasības:
• ar ūdensapgādes un/vai siltumapgādes nozari
saistītas zināšanas;
• teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• ļoti labas latviešu un vēlamas krievu valodas zināšanas;
• teicamas datorlietošanas prasmes;
• spēja sekmīgi apgūt un strādāt ar lielu informācijas apjomu.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un
draudzīgā kolektīvā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• iespēju izaugsmei un zināšanu papildināšanai;
• stabilu, kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu
atalgojumu – 750–850 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
– un sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 25. novembrim
pa e-pastu maiga@akvedukts.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

SIA «RB Motors» (reģ.Nr.40103244560) sakarā

ar darbības paplašināšanu aicina darbā:
• PĀRDEVĒJU AUTO REZERVES DAĻU NODAĻĀ (bruto
stundas likme – sākot no 6 EUR);
• PĀRDEVĒJU MOTO REZERVES DAĻU NODAĻĀ (bruto
stundas likme – sākot no 5 EUR);
• INTERNETVEIKALA www.rb24.lv OPERATORU(-I)
(bruto stundas likme – sākot no 6 EUR).
Prasības:
• vēlamas «TecDoc» programmas zināšanas;
• zināšanas automašīnu/motociklu tehniskajā uzbūvē;
• darba pieredze auto/moto nozarē tiks uzskatīta par
priekšrocību.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• elastīgu darba grafiku.
Gaidīsim jūsu pieteikumu un CV, kurā minēti jūsu
pienākumi un atbildība iepriekšējās darbavietās,
pa e-pastu darbs@rb24.lv.

Piedāvā darbu
PPII «Auseklītis» (reģ.Nr.40203186856) aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju.
Nodrošinām pilnu darba slodzi, atalgojumu
840 EUR, darbu mūsdienīgās, mājīgās telpās.
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu auseklitis52@
inbox.lv vai zvanīt pa tālruni 20030913.
Seko mums:

Šūšanas pamati I

iesācējiem
4. novembrī pl. 1730

5. novembrī pl. 17

30

facebook.com

Pre - intermediate plus
5. novembrī pl. 1730

Iepriekšēja pieteikšanās

Vīrietis (60) meklē darbu būvniecībā,
lauksaimniecībā. Ir autovadītāja apliecība
(B,C,E, 95.kods). T. 20525623.

7.novembrī pl. 1600

BE

ZM

AK
SA

S!

6. novembrī

Veselības studija ģimenes labsajūtai
vecākiem kopā ar sākumskolas vecuma bērniem

“Veselīgas garšas piedzīvojums” Meistarklasi vada: Olga Ļubina,
sertificēta uztura speciāliste

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

Žannas
Dubskas

autorseminārs

12. novembrī
plkst. 1730

meistarklase-treniņš
Kā izvēlēties apģērbu atbilstoši
ķermeņa proporcijām
12. novembrī plkst. 1330
Kā atrast savu individuālo
stilu un savu “odziņu” Kā izvairīties no
Kāds ir mūsdienīgas stila kļūdām
veiksminieces tēls

ma
k

Be
zd
alī

ba
s

9. Zemgales reģiona
amatnieku un mājražotāju
kontaktbirža

sas

Kontaktbirža

12. decembrī pl. 1000

Meklē darbu
Meklēju darbu celtniecībā (iekšdarbi).
T.25275603.

Individuālās
konsultācijas sociālās
uzņēmējdarbības
attīstībai

5. novembrī plkst .1730

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.

Vīrietis (48) meklē darbu. T.25994203.

Konsultācija

5. novembrī pl. 1715

Irēna Ērentraute piedāvā darbu pārdevējam(-ai) tirgū, darbs uz pusslodzi. Alga –
minimālā stundas tarifa likme. T.26028277.

Pie mums viesos -

Roberto Meloni

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš 1000 - 1530

Līdzjūtības
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Aijai Lukjanskai ar ģimeni,
no tēva atvadoties.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
PII «Kāpēcīši» kolektīvs
Izsakām līdzjūtību Mārai Vanagai,
no tēva uz mūžu atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
TATJANA LAMAHA (1927. g.).
Izvadīšana 31.10. plkst.12 Meža kapsētā.
GAIDA SILVIJA SAULE (1936. g.).
Izvadīšana 31.10. plkst.14 Meža kapsētā.
VALDA DĀRZNIECE (1953. g.).
Izvadīšana 31.10. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
ZIEDONIS STANDZENIEKS (1933. g.).
Izvadīšana 01.11. plkst.12 Meža kapsētā.
VERNERS TĪFENTĀLS (1929. g.).
Izvadīšana 01.11. plkst.14 Meža kapsētā.
RAITIS KAĻĶIS (1952. g.).
Izvadīšana 02.11. plkst.14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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Pasākumi pilsētā
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).
3. novembrī pulksten 14 – tikšanās ar grāmatu autoru Dzintaru Tilaku un komponistu dziesminieku Āri Ziemeli (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
3. novembrī pulksten 16 – Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts koncerts
«Caur trejdeviņiem gaismas lokiem…». Piedalās Jelgavas mazākumtautību kolektīvi
un viesi. Ieeja – bez maksas (kultūras nama Mazajā zālē).
6. novembrī pulksten 19 – jubilejas koncerts «Credo 45/zelta sastāvs». Biļešu
cena – 12–20 € (kultūras namā).
7. novembrī pulksten 14 un 17.30 – drāma «Oļegs»: stāsts par Oļegu, kas dodas uz Beļģiju, lai meklētu labāku dzīvi, bet pēc sasaistīšanās ar poļu mafiju attopas
dziļākajā savas dzīves bezdibenī. Režisors – J.Kursietis. Lomās: Valentin Novopolskij,
Dawid Ogrodnik, Anna Próchniak, Adam Szyszkowski, Guna Zariņa. Līdz 12 g.v.
neiesaka. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
8. novembrī pulksten 19 – Latvijas pirmizrāde: mākslas filma «Dvēseļu putenis».
Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka A.Grīna romāna motīviem ved 100 gadu senā
pagātnē. Režisors – Dz.Dreibergs. Lomās: O.Brantevics, M.Vilsons, R.Kalniņa, R.Celms,
J.Reinis, R.Zeltiņš, V.Daudziņš, I.Florence, G.Gāga. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
8. novembrī no pulksten 11 līdz 15 – Patriotu diena: ģimeņu aktivitātes bibliotēkā. Radošās darbnīcas «Latvju zīmju veidošana», viktorīna par Latviju, sacensības
«Veiklākais vēsturnieks» (bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
9. novembrī no pulksten 11 līdz 15 – Patriotu diena: ģimeņu aktivitātes bibliotēkā. Radošās darbnīcas «Latvju zīmju veidošana», viktorīna par Latviju, sacensības
«Veiklākais vēsturnieks» (Miezītes bibliotēkā un Pārlielupes bibliotēkā).
9. novembrī pulksten 18 – svētku koncertuzvedums «Sirdspuksti». Solisti: M.Ruskis, I.Kerēvica, A.Ieviņš un G.Krievkalna. Programmā – I.Kalniņa, J.Lūsēna, Z.Liepiņa,
R.Paula, J.Kulakova, V.Pūces, A.Grāvera, M.Freimaņa, J.Strazda un citu autoru melodijas. Biļešu cena – 15–22 € (kultūras namā).
10. novembrī no pulksten 11 līdz 15 – Patriotu diena: ģimeņu aktivitātes bibliotēkā. Radošās darbnīcas «Latvju zīmju veidošana», viktorīna par Latviju, sacensības
«Veiklākais vēsturnieks», sadziedāšanās ar Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona
vokālo ansambli «Junda» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
10. novembrī pulksten 17 – «Astro’n’out» multitūre. Programmā – jaunā albuma
«Multivitamīnu multipaka» singli un jau atpazīstamas dziesmas. Biļešu cena – 13–
20 € (kultūras namā).
10. novembrī pulksten 13, 13. novembrī pulksten 17, 20. novembrī pulksten
17 – A.Saulīša skaņu filma «Bermontiāda». Ieeja – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa 7. stāva konferenču zālē).
11. novembrī pulksten 14 – piemiņas plāksnes «Par Latviju! Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieri – Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi» atklāšana un grāmatas «Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieri – Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi» atvēršana (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
11. novembrī pulksten 17 – lāpu gājiens. Stāšanās – Pulkveža O.Kalpaka un
Svētes ielā, gājiena noslēgums – pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem. Pulksten
17.45 – piemiņas brīdis un koncerts. Piedalās koris «Balti» un solisti A.Vītoliņa un
Ģ.Alsters (pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem).
11. un 12. novembrī pulksten 15 un 19.30, 14. novembrī pulksten 17.30, 17.
novembrī pulksten 18 – dokumentālā filma «Spiegs, kurš mans tēvs». Personisks
stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē un atrasties Aukstā kara aizskatuvē.
Režisori – G.Grūbe, J.Kilmi. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
12. novembrī pulksten 17, 14. novembrī pulksten 17, 17. novembrī pulksten 12 – drāma «Nekas mūs neapturēs». Harizmātiskais mūzikas producents Ralfs
(A.Keišs) sava nepiekāpīgā rakstura dēļ pārliecina sievu un mīļāko sadzīvot vienā
īpašumā, kur mīt arī viņa divpadsmitgadīgā meita. Režisors – A.Gauja. Lomās:
A.Keišs, K.Nevarauska, E.Gauja, D.Stepanova. Līdz 16 g.v. neiesaka. Biļešu cena –
4 € (kultūras namā).
13. novembrī pulksten 14 – domnīca «Laikmets un varonība Latvijas tautas
vēstures stāstā»: teatralizēta skolu jauniešu diskusija ar vēstures speciālistiem par
Latvijas vērtībām, valstiskumu u.c. (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
13. novembrī pulksten 14 un 17, 15. novembrī pulksten 16 un 19, 16. novembrī pulksten 12 un 15, 17. novembrī pulksten 15 – mākslas filma «Dvēseļu putenis».
Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka A.Grīna romāna motīviem ved 100 gadus senā
pagātnē. Režisors – Dz.Dreibergs. Lomās: O.Brantevics, M.Vilsons, R.Kalniņa, R.Celms,
J.Reinis, R.Zeltiņš, V.Daudziņš, I.Florence, G.Gāga. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
13. novembrī pulksten 16 – palīgmateriālu latviešu valodas apguvei – grāmatu
«Pelnrušķīte» un «Gulivera ceļojumi» – prezentācija. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
13. novembrī pulksten 16.30 – Studentu svētku koncerts. Ieeja – bez maksas
(LLU aulā).
16. novembrī pulksten 11 – atvērtā ekskursija gida vadībā Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī. Biļešu cena – 2,50 € pieaugušajiem, 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem.
16. novembrī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
17. novembrī pulksten 12 – skrējiens «Izskrien Latviju Jelgavā» (starts un finišs
– Pasta salā).

Izstādes
Līdz 4. novembrim – Ā.Alunāna Jelgavas teātra jubilejas fotoizstāde (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 6. novembrim – fotokonkursa «Jelgava 2019» dalībnieku labāko darbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 12. novembrim – fonda «Nāc līdzās!» fotoizstāde «Es ieraudzīju...» (kultūras
nama 2. stāva foajē).
No 1. līdz 29. novembrim – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde no cikla «Ziedi, daba,
simfonija» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
No 1. novembra līdz 30. decembrim – Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes
gleznu izstāde «Pērļu mirdzums gleznās» (Pārlielupes bibliotēkā).
No 1. novembra līdz 15. janvārim – Pauļa Postaža izstāde «Gleznas un zīmējumi». Atklāšana – 1. novembrī pulksten 15 (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 9. stāva
izstāžu zālē).
No 5. novembra līdz 2. decembrim – Aijas Princes eļļas gleznu izstāde «Skatīties
un saredzēt» (kultūras nama 1. stāva galerijā).
No 11. līdz 17. novembrim no pulksten 10 līdz 12 – Ziemeļvalstu literatūras
nedēļas gaitā – literārā izstāde «Ziemeļvalstīs svētkus svin!». Grupām pieteikties pa
tālruni 63029093 (bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
No 11. līdz 17. novembrim no pulksten 10 līdz 12 – Ziemeļvalstu literatūras
nedēļas gaitā – Krēslas stundas: grāmatu lasījumi pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem. Pieteikties pa tālruni 63011829 (Pārlielupes bibliotēkā).
No 13. novembra līdz 12. decembrim – JPPI «Kultūra» Tautas gleznošanas
studijas plenēra darbu izstāde. Studijas vadītāji – Anda Buškevica un Ivars Klapers
(kultūras nama 2. stāva foajē).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris

Patriotu mēnesī kultūras namā
demonstrēs «Dvēseļu puteni»

8. novembrī pulksten 19 Jelgavas kultūras namā Latvijas pirmizrādi piedzīvos Dzintara Dreiberga režisētā
vēsturiskā kara drāma «Dvēseļu putenis». Tā Jelgavā vairākos seansos būs skatāma līdz pat 17. novembrim.
Mākslas filma uzņemta pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem un ved 100 gadu tālā pagātnē, uz Latvijas
Brīvības cīņu laiku. Drāma seko sešpadsmitgadīgā Artūra gaitām, kopā ar draugiem iestājoties strēlniekos
un cīnoties par brīvību. Stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot
dzīvi ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties
novērtēt brīvības cenu.
Filmas seansi Jelgavā: 8. novembrī pulksten 19, 13. novembrī pulksten 14 un 17, 15. novembrī pulksten 16 un
19, 16. novembrī pulksten 12 un 15, kā arī 17. novembrī pulksten 15. Biļešu cena – 4 eiro, un tās nopērkamas
«Biļešu paradīzes» kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.
Foto: publicitātes

Bibliotēkā atklās tikšanos ciklu ar latviešu rakstniekiem
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas pilsētas bibliotēkā
3. novembrī pulksten 14
notiks pasākums «Cauri
gadiem ar dziesmām un
grāmatām» – tikšanās ar
rakstnieku Dzintaru Tilaku
un dziesminieku Āri Ziemeli.
Šis pasākums atklās ciklu,
kura gaitā būs vairākas sarunas ar zināmiem latviešu
rakstniekiem.
Pasākumu ciklu Jelgavas pilsētas
bibliotēka realizē kā Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu «Viņi
raksta – vīrietis rakstnieks latviešu
literatūrā». Pirmā tikšanās būs ne tikai literāra, bet arī muzikāla. «Autors

Dzintars Tilaks stāstīs par saviem darbiem, bet lielākoties dzirdēsim situācijas no ikdienas. Patīkamā gaisotnē
noritēs saruna ar klausītājiem, kas
būs pilna ar humoru un stāstiem par
dzīvi. Dzintaram un Ārim izveidojusies laba radošā sadarbība, un stāstus
papildinās muzikāli priekšnesumi. Šis
būs labs pasākums katram, kas vēlas
nedaudz atslēgties no ikdienas un
jauki pavadīt svētdienas pēcpusdienu,» stāsta bibliotēkas pārstāve Baiba
Īvāne-Kronberga.
Dz.Tilaks ir Latvijas Radio ētera
balss un autors, kurš raksta gan pieaugušajiem, gan bērniem. Viņš sarakstījis jau 14 grāmatas, tostarp «Piķis un
zēvele jeb Latvju biznesa nacionālās
īpatnības», «Labo blēņu vasara», kā
arī nesen izdoto «Papus Tru».

Savukārt Ā.Ziemelis ir komponists
un teju 120 dziesmu autors, kurš
pazīstams kā dueta «Brāļi Ziemeļi» dalībnieks. Kopā ar brāli Saulceri duetā
radītas tādas dziesmas kā «Pasaciņa»,
«Dzīvot tēvu zemē» un vispopulārākais dziesminieku skaņdarbs «Uzsniga
sniedziņš balts».
8. decembrī Jelgavas pilsētas bibliotēkā paredzēta tikšanās ar sporta
žurnālistu un vairāku grāmatu autoru
Armandu Puči, savukārt janvāra sākumā ciklā piedalīsies rakstnieks Jānis
Joņevs, kurš stāstīs par savu daiļradi
un slavenāko darbu «Jelgava 94».
Jāpiebilst, ka tikšanās «Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām» 3.
novembrī Jelgavas pilsētas bibliotēkā
ir bez maksas un iepriekš tai pieteikties nav nepieciešams.

Jelgavas Neredzīgo biedrībā – trīs izstādes
 Emīls Rotgalvis

Latvijas Neredzīgo biedrības
Jelgavas teritoriālās organizācijas un Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas Jelgavas filiāles telpās Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 16 skatāmas trīs izstādes.
Divās no tām – «Tumsa krāsās,
es redzu tā!» un «Paralēlā
pasaule» – aplūkojami cilvēku ar redzes traucējumiem
veidoti darbi, savukārt trešā
ir fotoizstāde «Klusie vēstures
veidotāji», kurā godinātas
personības, kas veicinājušas
Latvijas neredzīgo kopienas
attīstību.
Izstādes «Tumsa krāsās, es redzu tā!»
darbi tapuši nodarbībās vairāku mēnešu
garumā. «Neredzīgo ikdienā faktūrai,
līnijai un siluetam ir liela nozīme lietu
atpazīšanā. Arī šajā sezonā radītie darbi
veidoti ar raksturu – krāsās, no dabiskiem
materiāliem, uzsverot sajūtas un telpiskumu,» par izstādi stāsta Latvijas Neredzīgo
biedrības Jelgavas teritoriālās organizācijas vadītāja Ilze Makarova-Makaronoka.
Nodarbības neredzīgajiem vadīja kultūras

Foto: no Latvijas Neredzīgo biedrības
Jelgavas teritoriālās organizācijas arhīva

un mākslas centra «Nātre» pārstāve Dace
Indrika, un tās notika ar Jelgavas domes
projekta «Esmu Jelgavai» līdzfinansējumu. Mākslas darbi apskatāmi līdz 15.
novembrim.
Tāpat līdz 15. novembrim Neredzīgo
bibliotēkas telpās aplūkojama lasītāja un
Neredzīgo biedrības dalībnieka Ivja Vaļģa
zīmējumu izstāde «Paralēlā pasaule» jeb
militārās tehnikas zīmējumi. To autors
ir militāro lietu pazinējs, kurš vada arī
Līvbērzes pamatskolas Jaunsardzes
pulciņu. Zīmējumi tapuši no 1988. līdz
1995. gadam.
Savukārt līdz 8. novembrim Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16, 3. stāva foajē,

skatāma fotoizstāde «Klusie vēstures veidotāji», kas ir daļa no projekta, kurā izdota
arī grāmata audioformātā, palielinātajā
drukā un Braila rakstā. Izstāde iepazīstina
ar 20 no 30 grāmatā aplūkotajiem cilvēkiem, kuri snieguši būtisku ieguldījumu
neredzīgo kopienas integrācijā redzīgo
sabiedrībā ne tikai tādās jomās kā izglītība
un kultūra, bet arī arhitektūra un dizains,
sports un zinātne. Septembra sākumā
izstāde kopā ar visām grāmatas versijām
tika atklāta Latvijas valsts simtgades informācijas centrā, bet nu sākusi ceļojumu
pa Latviju.
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas filiālēs
pieejama arī projekta izdotā grāmata.

