Izbūvēta gājēju ietve
Kalnciema ceļā

3. lpp.

Kalnciema ceļa posmā no Rīgas ielas līdz
Loka maģistrālei izbūvēta un ekspluatācijā nodota vairāk nekā 1400 metru
gara gājēju ietve. Tur pārbūvēts arī ielas
apgaismojums, izveidotas gājēju pārejas,
sakārtotas autobusu pieturvietas.

Izvērtē 2020. gadu

2., 5.–7. lpp.
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Lai Ziemassvētku miers sniedz spēku
un enerģiju jaunajā – 2021. – gadā!
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un domes deputāti
vērtē 2020. gadu.

Mainīsies norēķinu
kārtība par izvestajiem
atkritumiem

8.–9. lpp.

No nākamā gada vidus Jelgavā darbu
sāks jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums un lielākajai
daļai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
būtiski mainīsies arī norēķinu kārtība
par atkritumu apsaimniekošanu.
Turpmāk katram būs jāmaksā par reāli
izvesto atkritumu daudzumu.

«Dzimusi Jelgavā»

16. lpp.

Uzvaras parkā top bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņa
Kristīne Langenfelde

Uzvaras parkā sākusies bērnu atpūtas
un rotaļu pilsētiņas būvniecība, lai nākamajā gadā pilsētas svētku laikā tur
atklātu septiņus aktīvus un izzinošus
laukumus bērniem vecumā no 1 līdz
12 gadiem.

Laukuma galvenais elements ir individuālā dizaina namiņš „Susura dižozols” ar
slidkalniņu un dažādām rāpšanās iespējām. Vienu laukuma daļu aizņem
aktivitātes smiltīs, kur ierĪkoti koka elementi, kas veicina bĒrnu radošo un fizisko
attĪstĪbu. Papildus izveidota paaugstināta smilšu platforma ar galdu, kas arĪ
piemĒrota rotaļĀm bĒrniem ratiņkrĒslos. Visas iekĀrtas un elementi izvietoti ne
augstĀk par 60cm no zemes lĪmeņa, tĀdĒjĀdi nodrošinot Ērtu un drošu bĒrna un tĀ
pavadošĀs personas sadarbĪbu rotaļu laikĀ. Visas iekĀrtas paredzĒtas lietošanai
bĒrniem gan atsevišķi, gan kopĀ ar pavadošo personu. LaukumĀ visas plĀnotĀs
iekĀrtas ir individuĀla dizaina ražojums, kas papildinĀts ar sertificĒtiem sĒrijveida
elementiem.

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS

Foto: Ivars Veiliņš

LIELAIS SUSURIS jeb
DIŽSUSURIS (Glis glis)

Lielais susuris ir izplatīts daudzviet Eiropā. Latvijā sastopams reti, galvenokārt,
Vidzemē gaujas senlejā ozolu un citu lapu koku audzēs. Dzīvo galvenokārt kokos.
Vasaras migu visbiežāk iekārto koka dobumā. Lielais susuris ir visēdājs, tomēr
galvenokārt barojas ar augu izcelsmes barību. Tās ir visdažādākās augu sēklas,
sēnes, ogas un augļi. Lielais susuris spēj patērēt lielos daudzumos ābolus,
bumbierus, plūmes un vīnogas.

N.p.k.
plĀnĀ /
Apz.
1.

MĒrvien

1.1.

DivvietĪgas šūpoles ar ligzdas un groza tipa sĒdekļiem

1.2.

Ozolkoka mieti

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

N.p.k.

1.

Nosaukums

Rotaļu laukumi un iekārtas
Proj. rotaļu laukums bērniem no 1-3 g.v. (laukuma
tematika 'SUSURS')

m2

kompl
gb.
gb.

Ozolkoka stumbra tunelis
Smilšu rotaļu stūrĪtis ar tentu

kompl

"Susura dižozols" - namiņš ar rĀpšanĀs rampu, kĀpnĒm
un slĪdkalniņu
Smilšu laukums rotaļĀm ar paaugstinĀtu apmali /
sĒdvirsmu

kompl

kompl

"SUSURS" ĢIMENĒM UN BĒRNIEM NO 1-3 G.V. (275m2)

Š Ļ Ū K
ŠAN A

Š Ū P O RELJEFS KUSTĪBA R Ā P ROTAĻAS
Š A N Ā S SMILTĪS
ŠANĀS

nerūsējošā tērauda sile ar gumijas tapu

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī apskatāmas mākslinieces
Maijas Noras Tabakas gleznas izstādē
«Dzimusi Jelgavā». Tā iepazīstina ar
gleznotājas jaunākajiem darbiem,
reizē atskatoties uz bērnību, no kuras
daļa pavadīta Jelgavā.

SEKO SAVAI PILSĒTAI

/Jelgavaspilseta
/jelgavas_pilseta
@JelgavaLV

/JelgavaLV

/JelgavaLV

Šobrīd tiek veidots pilsētiņas zemes seguma reljefs, izbūvēta sakaru kanalizācija un
apgaismojuma kabeļi, kā arī sākta lielāko
rotaļu laukuma koka konstrukciju pamatu
betonēšana un uzstādīšana. Konkursa kārtībā darbus objektā veic uzņēmums «Alejas
projekti», projekta autors – «Veido vidi», bet
koka rotaļu konstrukcijas izgatavo uzņēmums
«Labie koki konstruē». Atpūtas un rotaļu pilsētiņa Uzvaras parkā top, Jelgavas pašvaldībai
sadarbojoties ar akciju sabiedrību «Latvijas
valsts meži», kas Jelgavai laukuma izveidei
dāvināja 500 000 eiro. Savukārt pašvaldības
finansējums ir vēl 60 000 eiro.
Ozolkoka namiņi vairākos stāvos, gaisa takas, sajūtu takas un dārzs, tuneļi un slīdkalniņi,
vieta radošām rotaļām ar ūdeni, velotrase, chill
zona, šķēršļu trase – tā ir tikai daļa no visa, ko
bērni un jaunieši varēs baudīt jaunajā atpūtas
un rotaļu pilsētiņā Uzvaras parkā. «Jau nākamgad Jelgavas ģimenes iegūs vēl vienu sakārtotu
vietu, kur visiem kopā izzinoši un aktīvi pavadīt
laiku,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Projekts paredz, ka rotaļu laukumi taps
galvenokārt no koka – videi draudzīga un
atjaunojama resursa. «Lai saprastu, kādu
mēs vēlamies redzēt jauno rotaļu pilsētiņu,

gumijas tapa piestriprināta
pie ķēdes vai troses
ozolkoka pusbaļķa renes ar apaļkoka stiprinājumiem
ozolkoka pusbaļķis ar iegrebtām
ūdens tecēšanas joslām
pusbaļķa renes
stiprinājumi - apaļkoka
stabi

ozolkoka pusbaļķis ar iegrebtām
ūdens tecēšanas joslām / stiprināts
uz ciknoktām caurulēm

koka mieti
slūžas ar gumijas
vērtni
koka baļķi sēdēšanai
vai pakāpienam

ūdens pumpis

rāpšanās rampa

ozolkoka bļoda / tēlniecības
objekts

nerūsējošā tērauda dzirnaviņas
ozolkoka pusbaļķa rene ar izciļņiem
oļu segums (drenējošs)

izgrebts ozolkoka stumbra tunelis

Ūdens rotaļas

Ozolkoka namiņš
"Susura dobums"

Ozolkoka tunelis

saules sargs / tents
koka mieti
h=3500

paaugstināts galds smilšu rotaļām
h=650mm
ozolkoka dēļu atbalstsiena
(dēļa biezums 500mm)

apaļkoka baļķis / sēdvirsma
h=0,35m (baļķa d=3500-4000mm)

jau pagājušajā gadā tapa skices un pēc tam attīstību veicinošiem elementiem, piemēram,
Smilšu rotaļu laukums
uz izstrādāto skiču pamata tika izsludināts
sajūtu taku un sajūtu dārzu, ko veidos dažādi
apvienotais projektēšanas un būvniecības dabas materiāli.
konkurss, kam noslēdzoties sākušies reāli
Papildus tam katram laukumam piešķirta
būvdarbi,» stāsta Jelgavas pašvaldības Attīs- sava tematika – laukumi nosaukti Latvijas metības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja žos sastopamu dzīvnieku vārdos, un tie integrēti
Gunita Osīte.
ozolkoka rotaļu iekārtās. «Tā bērni varēs gan
Parkā aktivitāšu laukumi būs izbūvēti zonās papildināt zināšanas par Latvijas dzīvniekiem,
un atbilstoši trīs dažādām vecuma grupām: gan atpazīt tos laukumu elementos, piemēram,
1–3 gadus veciem bērniem; 3–6 gadus veciem aktivitāšu namiņš ar slīdkalniņu un rāpšanās
bērniem; 6–12 gadus veciem bērniem. «Kopumā elementiem pašiem mazākajiem veidots kā
top septiņi aktivitāšu laukumi, sadalot tos aktī- imitēts koka dobums – lielā susura mājvieta,
vajos un izzinošajos,» skaidro G.Osīte.
bet paugurs ar tuneļiem un rāpšanās rampu
Aktīvajās zonās atbilstoši katram vecumpos- 3–6 gadus veciem bērniem – kā āpša ala,»
mam būs fizisko aktivitāšu ierīces un elementi, stāsta G.Osīte.
savukārt izzinošie laukumi ļaus bērniem
Būtiski uzsvērt, ka jaunais rotaļu laukums
uzskatāmi un interaktīvi izzināt vidi, augus, Uzvaras parkā būs izvietots pa visu teritoriju,
kokus, dzīvniekus un procesus dabā, tāpat vienlaikus respektējot «Villa Medem» tuvumu
tie būs papildināti ar emocionālo un sensoro un neskarot parka estrādes zonu.
koka kaste / stiprināta

cinkota tērauda kāja,
stiprināta pie galda

3 gb. koka bluķi - galdiņi / stiprināti

Šūpoles
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«Mūsu spēks – drosme uzdrīkstēties»
Kristīne Langenfelde

Foto: Ivars Veiliņš

«Šis gads mūsu atmiņās noteikti paliks kā īpašs, jo dzīvojam līdz šim nepieredzētā situācijā. Visu gadu pašvaldība ir
strādājusi pastiprinātā režīmā, lai šajā strauji mainīgajā laikā
operatīvi pieņemtu lēmumus, rīkotos un sniegtu atbalstu
jelgavniekiem. Tāpat šo gadu atcerēsimies ar kopīgi izcīnītu uzvaru, jo mums kopā izdevās saglabāt pilsētas tiesības
mūsu Jelgavai – vienai no Latvijas vēsturē nozīmīgākajām
pilsētām. Ārkārtējās situācijas laikā svinējām arī Jelgavas
755 gadu jubileju un daudz ko paveicām citādāk, nekā ierasts.
Un, šķiet, pateicoties jelgavnieku radošumam, izdomai un
drosmei uzdrīkstēties, mums visiem kopā tas arī izdevās,»
šo gadu raksturo Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Šis gads pašvaldībai bijis īpašs
pārbaudījumu laiks. Kā ārkārtējās
situācijas laikā izdevies tikt galā
ar līdz šim nepieredzētiem uzdevumiem?
Tas viennozīmīgi ir komandas
darbs, un vārdu «komanda» es lietoju
plašā nozīmē –
tās ir pašvaldības
struktūrvienības, to vadītāji
un ikviens darbinieks. Svarīgākais šajā laikā
bija spēt maksimāli saliedēties,
sniegt savstarpēju atbalstu,
meklēt veidus,
kā nodrošināt
pakalpojumus
iedzīvotājiem,
saglabājot cilvēkos uzticēšanos
pašvaldībai. Jāatzīst, ka, pateicoties milzu
darbam, kas tika
ieguldīts ārkārtējās situācijas laikā pavasarī, šoruden Covid-19
uzliesmojumam
bijām vairāk
sagatavoti. Jo
projām veiksmīgi
darbojas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs, kura uzdevums ir
sniegt atbalstu iedzīvotājiem jebkurā
krīzes situācijā, meklēt risinājumu ikvienai problēmai. Protams, sarežģīts
uzdevums bija nodrošināt mācību
procesu skolās – gan attālināti, gan
klātienē –, jo drošības noteikumi
valstī strauji mainās. Tāpat esam
atraduši veidu, kā, mācoties attālināti,
trūcīgos, maznodrošinātos un daudzbērnu ģimeņu bērnus nodrošināt ar
pārtiku. Katru dienu pašvaldībai nāk
klāt jauni uzdevumi, un katru dienu
meklējam tiem risinājumus. Negaidot
solīto atbalstu no valsts, jau pavasarī
un arī rudenī sadarbībā ar Jelgavas
uzņēmējiem un Amatu vidusskolu
papildu sejas maskas nodrošinājām
gan pašvaldības policistiem, gan
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
jelgavniekiem. Tāpat tās esam nodrošinājuši visiem pilsētas pedagogiem.
Šajā situācijā varējām paļauties tikai
uz sevi un saviem sadarbības partneriem, nevis uz valsti, kas šajā procesā
iesaistījās ļoti maz.

nodrošināt uzņēmējiem apstākļus, lai
viņi gribētu savas ražotnes atvērt Jelgavā. Pašvaldības svarīgākais darbs ir
sakārtot infrastruktūru, un lielākais
realizētais projekts šogad, protams, ir
Loka maģistrāles pārbūve un tai piegulošo ielu sakārtošana vairāk nekā
sešu kilometru garumā. Šis pilsētai
bija ļoti sarežģīts projekts, ilgstoši meklējām
iespēju piesaistīt finansējumu,
projekta realizācija diemžēl
ievilkās divu
gadu garumā,
jo tika apstrīdēta iepirkuma
procedūra. Tagad tranzītielas pārbūve ir
noslēgusies un
pilsēta ieguvusi
kvalitatīvu maģistrāli gandrīz
piecu kilometru
garumā. Taču
darbs ir jāturpina, jo Loka
maģistrāle ir tikai pirmais solis
ceļā uz iecerēto
ziemeļu apved
ceļu.
Savukārt pilsētas rūpnieciskā zona pie Neretas, Garozas un
Prohorova ielas pēdējos gadu desmitos
savu attīstības potenciālu nevarēja
izmantot nesakārtotās infrastruktūras dēļ. Tagad degradētā teritorija
19 hektāru platībā ir sakārtota. Ir
rekonstruētas ielas un inženierkomunikāciju infrastruktūra gandrīz
trīs kilometru garumā, nostiprināts
Lielupes krasts un izbūvēts cietā
seguma laukums, lai attīstītu ūdens
transporta kravu pārvadājumus. Par
šo teritoriju uzņēmēju interese aug.
Liels ieguvums pilsētas ģimenēm ir
pilnībā atjaunotais un atbilstoši mūsdienu prasībām iekārtotais interešu
izglītības ēku komplekss Zemgales
prospektā 7, kur zem viena jumta
tagad ir jaunrades nams «Junda» un
bērnu un jauniešu bibliotēka «Zinītis».

«Paldies par šo
gadu ikvienam jelgavniekam, bet jo
īpaši mediķiem,
sociālajiem un bāriņtiesas darbiniekiem, policistiem,
pedagogiem, izglītības iestādēs
un apkalpojošajā
jomā strādājošajiem, kuri godprātīgi veica savu
darbu, vienlaikus
pakļaujot riskam
savu veselību.»

Kurus no šogad realizētajiem darbiem jūs īpaši akcentētu?
Ikvienas kopienas labklājības
pamats ir attīstīta uzņēmējdarbība,
ražošana. Tāpēc pašvaldībai ir svarīgi

Kā jūs šobrīd raksturotu Jelgavu
uzņēmējdarbības jomā?
Jelgava ir un turpinās būt industriāla pilsēta ar attīstītu apstrādes rūpniecību. Dominējošās nozares – metālapstrāde, mašīnbūve,
kokapstrāde, pārtikas ražošana un
plastmasas pārstrāde. 2019. gadā
apstrādes rūpniecības produkcija
pilsētā saražota 220 miljonu eiro
apmērā. Lielāko daļu – vairāk nekā
60 procentus no apgrozījuma – vei-

doja eksports. Šogad Jelgavā ir aktīvi
gandrīz 4200 uzņēmumu. Protams,
ārkārtējā situācija uzņēmējdarbībā
ieviesusi savas korekcijas, tāpēc
meklējām iespējas uzņēmējiem sniegt
atbalstu. Šogad pirmo reizi izveidojām
pašvaldības grantu programmu, kurā
uzņēmēji varēja pieteikties ar saviem
inovatīvajiem produktiem un saņemt
finansiālu atbalstu. Desmit jaunas
idejas saņēma finansējumu līdz pat
10 000 eiro. Šādu grantu programmu
plānojam arī nākamgad, tāpēc labprāt
ņemsim vērā priekšlikumus un ieteikumus programmas pilnveidei.
Tāpat turpinām veidot sadarbību,
lai nodrošinātu saikni starp uzņēmējdarbību un zinātni. Šogad izveidots
Inovatīvu pārtikas produktu ražošanas klasteris, kurā savu dalību ir
pieteicis uzņēmums «LATRAPS» un
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
ar savu zinātnisko potenciālu.

Kādu projektu realizācija pilsētā
vēl turpinās, un kādi jauni projekti
tiek plānoti?
Arī nākamo gadu plānojam ļoti
darbīgu. Pašlaik strādājam pie Tehnoloģiju vidusskolas rekonstrukcijas
projekta. Pēc tā realizācijas mācību
iestādei pilnībā jāatbilst skolas nosaukumam.
Būvniecības darbi jau notiek ēkā
Brīvības bulvārī 31a, kur nākamgad
tiks atklāts jauns pašvaldības bērnudārzs. Zirgu ielā 47a veidosim multifunkcionālu sociālo pakalpojumu
centru. Tāpat turpinām atdot parādu
zudušajai pirmskara Jelgavai – sāksim
atjaunot ēku Vecpilsētas ielā 2 un Jāņa
Asara ielā 1, izveidojot tur Dzīvesziņas
un arodu sētu.
Notiks arī ielu atjaunošana – plānoti darbi Pulkveža Brieža ielā, Graudu
ielā un Rubeņu ceļā.
Turpināsim veidot vēl vienu labiekārtotu aktīvās atpūtas vietu pilsētā
– Pilssalu. Pilnībā tiks rekonstruēta
Pilssalas iela ar gājēju un velosipēdistu
celiņu, uzbūvēta jauna ūdenstūrisma
un sporta bāze, kā arī ierīkots atpūtas
un sportisko aktivitāšu laukums. Tāpat nostiprināsim Lielupes krastmalu,
kā arī izveidosim barības novietnes
Pilssalas savvaļas zirgiem.
Kopīgi ar vācu investoriem strādājam pie jaunu mājokļu būvniecības
projekta. Lai gan bez valsts iesaistīšanās mājokļu jautājuma risināšanā
ir grūti ko iesākt, meklējam risinā-

jumus, jo jauni mājokļi par pieejamu mērķiem. Ja valsts apgalvo, ka tā
cenu ir ļoti vajadzīgi, īpaši jaunajām mediķiem ir atdevusi savu parādu,
ģimenēm.
tad patiesībā tas parāds ir paņemts
no pašvaldībām. Visām pašvaldībām
Kā vērtējat valdības attieksmi pret kopumā atņemti 90 miljoni eiro, bet
pašvaldībām? Ne reizi vien esat uzdevumu kļūst aizvien vairāk.

izteicis kritiku par to.

Mēs visvairāk vēlamies, lai pašvaldībām netraucē strādāt. Viens
no smagākajiem darbiem šogad bija
cīņa par to, lai Jelgavai saglabātu
republikas nozīmes pilsētas statusu.
Paldies iedzīvotājiem, kuri nāca
palīgā un izteica savu attieksmi, un
tas mums kopīgiem spēkiem izdevās.
Nākamgad Jelgava būs valstspilsēta.
Ar sarūgtinājumu sagaidījām Saeimas lēmumu,
kas būtiski ierobežo pašvaldību
tiesības informēt. Pēc vairāk
nekā desmit
gadu rūpīgas
laikraksta veidošanas mums
ir aizliegts informēt iedzīvotājus pašvaldības
laikrakstā biežāk nekā reizi
mēnesī. Taču
nereti iedzīvotājiem, īpaši senioriem, «Jelgavas
Vēstnesis» ir teju
vienīgais informācijas avots.
To apgalvoju ar
pilnu pārliecību, jo esam saņēmuši un
turpinām saņemt sašutušu jelgavnieku telefona zvanus un vēstules par šo
jautājumu. Bet mums ir svarīgi, lai
jelgavnieki ir zinoši un informēti par
to, kas notiek pilsētā. Tagad drukātā
formātā nevaram nodrošināt pašu
aktuālāko informāciju, tāpēc aicinu
jelgavniekus aktualitātes meklēt
pilsētas mājaslapā un pašvaldības
kontos sociālajos tīklos.
Tāpat mums ar valdību ir domstarpības atkritumu apsaimniekošanas
jautājumā. Tiek piedāvāts likvidēt
atkritumu poligonu «Brakšķi» un
vest atkritumus uz Rīgu, bet tas
nozīmē, ka cilvēkiem šis pakalpojums
kļūs dārgāks.
Šobrīd pirmo reizi kopš 2008. gada
pašvaldībai par pieciem procentiem
ir samazināts budžets. Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis ir novirzīts citiem

Šis bija pilsētas jubilejas gads…
Jā, Jelgavas pilsētai šogad – 755.
Diemžēl rūpīgi plānotās svinības
izpalika, taču centāmies likt lietā
izdomu un meklējām risinājumus,
lai pilsētniekos radītu svētku sajūtu
arī ārkārtējā situācijā. Ļoti ceru, ka
mums izdevās. Notika pat virtuālais
pilsētas svētku gājiens – vairāki
tūkstoši jelgavnieku iesaistījās simboliskajā pilsētas
karodziņa padošanas stafetē,
apliecinot vēlmi
būt kopā ar savu
pilsētu. Tagad
simboliskā pilsētas karodziņa
stafete ir kļuvusi par vizuālo
pamatu jaunā
gada pilsētas
kalendāram.
Tā p a t i l g i
spriedām par
Smilšu skulptūru festivāla norises iespējām, un
festivāls pārtapa smilšu skulptūru parkā, kas
mūsu jubilejas
gadā atklāja Jelgavas vēstures stāstu.
Tādējādi arī paši sev esam pierādījuši, ka ikvienai situācijai var atrast
risinājumu. Jābūt tikai vēlmei un
mīlestībai pret savu darbu un pilsētu.

«Arī nākamo gadu
plānojam ļoti darbīgu. Turpināsies
vairāku iesāktu un
arī jaunu projektu
realizācija – Tehnoloģiju vidusskolas rekonstrukcija,
bērnudārza būvniecība, ielu sakārtošana, Pilssalas
attīstība...»

Kāds ir jūsu novēlējums nākamajam gadam?
Vispirms gribu pateikt paldies par
šo gadu ikvienam jelgavniekam, īpaši
mediķiem, skolotājiem, bērnudārzu
audzinātājiem, visiem izglītības
iestādēs strādājošajiem, operatīvo
dienestu darbiniekiem un apkalpojošajā jomā strādājošajiem. Lai spēks,
izturība un veselība arī turpmāk!
Lai Ziemassvētku laiks jums,
jelgavnieki, dod sirdsmieru, ļauj novērtēt galvenās dzīves vērtības – veselību un ģimeni – un sniedz spēku un
enerģiju jaunajam – 2021. – gadam!
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Pašvaldība nodrošina transportēšanu uz
Covid-19 analīžu pieņemšanas punktu Jelgavā
Tiem jelgavniekiem, kuriem jāveic Covid-19 tests, bet pašiem nav
iespējas nokļūt līdz testa veikšanas vietai tā, lai neapdraudētu līdzcilvēkus,
pašvaldība nodrošina transportēšanas pakalpojumu Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā.
Jelgavas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar specializētā transporta
pakalpojuma sniedzēju, kas gadījumos, kad Jelgavā deklarētai personai
nav iespējas pašai nokļūt līdz testa veikšanas vietai tā, lai neapdraudētu
sabiedrību, nodrošina transportēšanu. Pakalpojuma sniegšanu koordinē
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde. Pašvaldības apmaksāts pakalpojums tiek
sniegts tikai Jelgavā deklarētām personām, un pārvadājumi notiek tikai
pilsētas teritorijā. Specializētā transporta pakalpojuma sniedzējs ievēro
visas epidemioloģiskās prasības un Slimību profilakses un kontroles centra
rekomendācijas.

Izbūvēta gājēju ietve
Kalnciema ceļā
Foto: Ivars Veiliņš

Lai pieteiktu specializētā transporta pakalpojumu, personai jāsazinās ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vecāko speciālisti veselības veicināšanas
jautājumos Sintiju Birģeli pa tālruni 63012542 vai 25612545.

Bērni atgriezušies «Kamolītī»
Noslēgusies Jelgavas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
«Kamolītis» jumta pārbūve, un
decembrī iestādē atgriezušies bērni.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Sarmīte Joma stāsta, ka
«Kamolītī» atgriezušies vairāk nekā
200 izglītojamo, kuri kopš 1. jūnija
apmeklēja kādu no 10 citām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.
Līdz ar to šobrīd pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek apzināts
brīvo vietu skaits un piedāvāta vieta pašvaldības bērnudārza rindā
reģistrētajiem.
«Kamolītī» šovasar tika pārbūvēts abu bērnudārza korpusu jumts, plakanā
vietā izbūvējot četrslīpju jumtu, kā arī izbūvēta lietusūdens novadīšanas
sistēma un ierīkota zibens aizsardzības sistēma, tāpēc bērnudārzs no 1.
jūnija bija slēgts. Būvdarbus objektā veica SIA «Latbūvnieks», un kopējās
darbu izmaksas ir 323 257,16 eiro bez PVN.

SIA «Jelgavas autobusu parks» – starp
drošākajiem uzņēmumu autoparkiem
Jau astoto gadu apdrošināšanas sabiedrība «Balta» kopā ar partneriem
pasniedza gada balvu «Drošākais uzņēmuma autoparks». Tās mērķis
ir rosināt Latvijas uzņēmumu, valsts iestāžu un pašvaldību izpratni un
vajadzību pēc droša uzņēmuma autoparka, kā arī veicināt labo praksi to
pārvaldībā. SIA «Jelgavas autobusu parks» saņēmis bronzu kategorijā
«Pasažieru pārvadātāji».
SIA «Jelgavas autobusu parks» balvu saņēma kā uzņēmums, kas ievieš
inovatīvas idejas droša un ekonomiska autoparka ekspluatēšanā. Tāpat izcelts,
ka uzņēmums aktīvi apzina alternatīvās degvielas izmantošanas iespējas.

UZMANĪBU – KONKURSS!
Šī izdevuma lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
JELGAVAS JUBILEJAS GADA LOGOTIPS.

ATRODI

SASKAITI
Cik Jelgavas jubilejas gada
logotipu publicēti?

ATBILDI
18. decembrī
no pulksten 8 līdz 12
zvani pa tālruni 63005556
vai 63005567.

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

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

Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt
sava vārda, uzvārda un telefona numura saglabāšanai saziņas vajadzībām.
Paldies 111 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik Jelgavas jubilejas gada logotipu publicēti 17. novembra numurā.
PAREIZĀ ATBILDE – šoreiz laikrakstā bija publicēti 14 jubilejas gada logotipi. Pareizi atbildēja 51 dalībnieks.
BALVU SAŅEM katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Jānis Rafaels, Evita Mača, Andris Erkmanis, Gita Krilova, Laima Plūksne.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks. Iznāk reizi mēnesī
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 111. kabinets, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv

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

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta. Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.
Informācija par Jelgavas pilsētas pašvaldības veikto personu datu apstrādi pieejama pašvaldības mājaslapā
https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/datu-aizsardziba/ .

Ritma Gaidamoviča

Lai uzlabotu gājēju drošību, Kalnciema ceļa
posmā no Rīgas ielas
līdz Loka maģistrālei izbūvēta un ekspluatācijā
nodota vairāk nekā 1400
metru gara gājēju ietve.
Tur pārbūvēts arī ielas
apgaismojums, izveidota
gājēju pāreja krustojumā
ar Robežu ielu un krustojumā ar Veco ceļu, kā arī
sakārtotas sabiedriskā
transporta pieturvietu
platformas.
Gājēju ietves būvniecība Kalnciema ceļā tika sākta augustā, un
1. decembrī ietve nodota ekspluatācijā. Jelgavas pašvaldības iestā-

des «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Liene Klauža stāsta, ka
ietve Kalnciema ceļa posmā no
Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei
izbūvēta pāra numuru pusē,
tā ir vairāk nekā 1400 metru
gara un 2,5 metrus plata, to klāj
bruģa segums, kurā iestrādāts
arī taktilais bruģis. Visā ietves
izbūves posmā arī nomainītas
iebrauktuvju caurtekas.
«Rūpējoties par iedzīvotāju
drošību, Kalnciema ceļa krustojumā ar Veco ceļu un krustojumā ar Robežu ielu izbūvēta gājēju pāreja ar atbilstošu
apgaismojumu un arī gājēju
ietves turpinājums ielas pretējā
pusē līdz sabiedriskā transporta
pieturvietai. Iepriekš gājēju pārejas šajās vietās nebija,» stāsta
L.Klauža, piebilstot, ka darbu

gaitā izbūvēta arī elektronisko
sakaru tīkla kanalizācija ar
pieslēgumu pie Rīgas ielas un
pārbūvēts esošais ielas apgaismojums, uzstādot jaunās paaudzes LED apgaismojumu. Tāpat
pārbūvēta autobusu pieturvietas
platforma pie Robežu ielas, bet
autobusu pieturvietai pie Rīgas
ielas uzstādīta arī nojume un
soliņš. Lai, izbraucot no stāvvietas, netraucētu satiksmi uz
Kalnciema ceļa, stāvvietas Rīgas
ielā 1A un 1B būvdarbu gaitā
pārbūvētas par slīpajām stāvvietām. Tur vieta paredzēta astoņām automašīnām, tostarp viena
vieta – invalīdu transportam.
Ietvi Kalnciema ceļā izbūvēja SIA «Baltijas būve». Darbu
kopējās izmaksas ir 802 337,96
eiro ar PVN.

Darbu pārtrauc pašvaldības
mūsdienu deju studija «Benefice»
Kristīne Langenfelde

Nākamā gada 1. janvārī
darbu pārtrauc Jelgavas
pašvaldības mūsdienu
deju studija «Benefice».
Šādu lēmumu pašvaldības iestāde «Kultūra»
pieņēmusi pēc tam, kad
līdzšinējā «Benefices»
vadītāja un pedagogi
paziņojuši par aiziešanu
no kolektīva un izrādījuši
iniciatīvu darbu turpināt
kā privāta deju studija.
Šobrīd iestāde «Kultūra»
apzina dejotāju interesi
arī turpmāk darboties
pašvaldības deju studijā, lai lemtu par jauna
mūsdienu deju kolektīva
izveidi.
«Lai izvērtētu mūsdienu deju
studijas turpmāko darbību,
aicinām esošā kolektīva dalībniekus un viņu vecākus līdz 23.
decembrim pieteikties iestādē
«Kultūra», apliecinot savu izvēli
no nākamā gada turpināt piedalīties pašvaldības piedāvātajās

mūsdienu deju nodarbībās,»
aicina pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics.
Iesniegums, norādot dejotāja
vārdu, uzvārdu un vecuma grupu, jāiesūta iestādes «Kultūra»
kultūras darba speciālistei
Evelīnai Bučelei pa e-pastu evelina.bucele@kultura.jelgava.lv
vai jāzvana pa tālruni 63005424
vai 26885106 darba dienās no
pulksten 8 līdz 17.
Apkopojot informāciju par
dejotājiem, kuri vēlas turpināt
dalību pašvaldības piedāvātajās
deju nodarbībās, iestāde «Kultūra» pieņems lēmumu par jaunas
studijas izveidi vai piedāvās
dalībniekiem iesaistīties pašvaldības deju studijā «Intriga».
Pašvaldība iestādes «Kultūra»
deju studijai tāpat kā līdz
šim nodrošinās un finansēs
nodarbību telpas, kā arī algos
deju pedagogus un finansiāli
atbalstīs dalību konkursos,
Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos.
Vienlaikus no biedrības «Benefitlv» ir saņemts iesniegums

par biroja telpu nomas līguma
nepagarināšanu deju centrā
«Cukurfabrika». Šobrīd notiek
telpu un noliktavas atbrīvošana
no biedrībai piederošā inventāra,
tērpiem un citas kustamās mantas. Decembrī pēc telpu atbrīvošanas tur tiks veikta inventarizācija.
Deju centra «Cukurfabrika»
telpas tāpat kā līdz šim paliek
iestādes «Kultūra» rīcībā, un tās
turpmāk izmantos pašvaldības
amatiermākslas kolektīvi. «Šobrīd tiek plānots un saskaņots
mēģinājumu grafiks ar mērķi
atslogot pilsētas kultūras namu,
kā arī tiek izvērtēta «Cukurfabrikas» noliktavas kapacitāte, lai
piedāvātu telpas citiem amatiermākslas kolektīviem,» uzsver
M.Buškevics.
Savukārt pēc valstī noteiktās
ārkārtējās situācijas atcelšanas
nomā tiks piedāvātas deju centra «Cukurfabrika» nodarbību
telpas dienas pirmajā pusē – līdz
pulksten 14.30. Interesenti aicināti sazināties ar iestādi «Kultūra» pa e-pastu kultura@kultura.
jelgava.lv vai tālruni 63023461.
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Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un
būtisku pasažieru skaita samazinājumu, SIA
«Jelgavas autobusu parks» no 21. decembra
līdz 3. janvārim, skolēnu brīvlaikā, slēgs
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutus
Nr.6, 9, 14 un 18, bet 16. maršrutā tiks slēgti
dienas reisi, tādējādi autobuss kursēs tikai no
rīta un vakarā. Slēgtajiem pilsētas sabiedriskā
transporta maršrutu reisiem paralēli kursē
citi pilsētas autobusi, kas pasažieriem ļauj nokļūt izvēlētajā vietā.
Savukārt gada nogales svētkos pilsētas sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu
grafika – 24. un 31. decembrī pilsētas autobusi kursēs pēc sestdienas kustības
saraksta, bet 25. decembrī un 1. janvārī – pēc svētdienas kustības saraksta. 1. jan
vārī tiks atcelti 42 agrākie rīta reisi. Precīzs kustības grafiks pieejams uzņēmuma
mājaslapā www.jap.lv.

Mainīts kultūras nama kases darba laiks
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju mainīts Jelgavas kultūras nama
kases darba laiks. Kase atvērta no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 14 līdz 19.
Tāpat mainīts kases darba laiks svētkos. 23. un 30. decembrī kultūras nama kase būs
atvērta no pulksten 14 līdz 18, bet no 24. līdz 27. decembrim, kā arī 31. decembrī
un 1. janvārī tā būs slēgta. Informācija par pārceltajiem un atceltajiem pasākumiem
pieejama mājaslapā kultura.jelgava.lv.

Privātīpašumu saimnieki var saņemt
maisījumu ietvju kaisīšanai
Privātmāju iedzīvotāji bez maksas var saņemt 25 kilogramus smilts-sāls maisījuma,
ko ziemas sezonā izmantot ietvju kaisīšanai. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» atgādina, ka atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem
gan fiziskas, gan juridiskas personas ir atbildīgas par savam privātīpašumam
piegulošo publiskā lietošanā esošo ietvju uzturēšanu līdz brauktuves malai.
Pieteikties smilts maisījuma piegādei var, zvanot Pašvaldības operatīvās informācijas
centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787 un nododot savu kontaktinformāciju –
vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru.

No 2. janvāra iedzīvotāji var nodot svētku
eglītes «Fortum Jelgava»

Nojauc trīs bīstamas būves
Emīls Rotgalvis

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavā tiek nojauktas trīs
bīstamas būves – ēka Zirgu
ielā 11, Filozofu ielā 6A un
garāžas Driksas ielā 2C. Kā
noteikts ar darbu veicējiem
noslēgtajos līgumos, visām
trim būvēm jābūt nojauktām
līdz 2021. gada 9. janvārim.
Kā informē Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības
īpašumu pārvaldē, jau novembra beigās ap ēkām tika izvietots nožogojums
un veikti sagatavošanās darbi. Līgumi
paredz, ka visās trīs vietās būves tiks
nojauktas un teritorija sakārtota.
Garāžu nojaukšanu Driksas ielā
2C veic uzņēmums SIA «Logistic»,
savukārt palīgēkas Filozofu ielā 6A
un divstāvu koka ēkas un palīgēku

nojaukšana Zirgu ielā 11 uzticēta SIA
«Norfa». Darbu veicēji izraudzīti iepirkuma «Ēku nojaukšana trīs objektos
Jelgavas pilsētā» rezultātā. Par ēkas

Zirgu ielā nojaukšanu Jelgavas dome
lēma 2020. gada maija sēdē, savukārt
par abām pārējām būvēm lēmums
pieņemts domes sēdē šā gada jūlijā.

Iesniedz pieteikumu vēl trīs māju renovācijai
Kristīne Langenfelde

Lai varētu renovēt iespējami
vairāk daudzdzīvokļu māju,
tajās samazinot siltuma zudumus, attīstības finanšu
institūcija «Altum» līdz 15.
decembrim aicināja iesniegt
papildu pieteikumus daudzdzīvokļu māju renovācijas atbalsta programmā. SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP), izmantojot
šo iespēju, iesniegusi vēl trīs
māju renovācijas projektus.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Kopš šā gada 11. janvāra jauni pieteikumi vairs netika pieņemti, jo ar
iesniegtajiem projektiem tika rezervēti visi pieejamie līdzekļi.
Kā informē «Altum», šobrīd renovācija pabeigta 253 mājās, 54 namos
notiek būvdarbi, savukārt vēl vairāk
nekā 500 projekti atrodas dažādās
citās īstenošanas stadijās. Vienlaikus
aptuveni 30 mājas dažādu iemeslu
dēļ atjaunošanas darbus tomēr izvēlējušās neveikt, līdz ar to atbrīvojās
finansējums papildu projektiem.
Tā kā šis bija papildu uzsaukums
projektu iesniegšanai un māju renovācijai jānoslēdzas jau 2023. gadā,
lai iekļautos ES fondu programmas
termiņā, «Altum» aicināja iesniegt jau
pilnībā gatavus projektus.
Jelgavā šo iespēju izmantoja JNĪP,
iesniedzot vēl trīs daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanas

Kopš programmas sākuma 2016.
gada martā līdz 2020. gada janvārim
No 2021. gada 2. līdz 17. janvārim
kopumā «Altum» bija iesniegti 887
norisināsies ikgadējā SIA «Fortum Jelgava»
māju renovācijas projekti, paredzot
rīkotā akcija «Atnes savu Ziemassvētku
ieguldīt 360 miljonus eiro. Pusi no
eglīti un sasildi Jelgavu!», kuras laikā
izmaksām par būvdarbiem, kas saiedzīvotāji bez maksas īpaši tam paredzētā mazina siltuma zudumus ēkā, sedz
konteinerā pie «Fortum» biomasas
koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā
73A varēs nodot savu Ziemassvētku eglīti.
Nodotās eglītes tiks pārstrādātas šķeldā, informē uzņēmuma komunikācijas
vadītāja Guntra Matisa, piebilstot, ka akcija iedrošina rūpēties par vidi, lai
nevajadzīgās eglītes netiktu vienkārši atstātas piemājas atkritumu konteineru
tuvumā, bet gan tiktu izmantotas lietderīgi, radot siltumu.
Kristīne Langenfelde
ar pieaugošo infekcijas izplatību
un personu skaitu, kam ārstēšanās
Jelgavas pašvaldība ir nonepieciešama slimnīcā, var rasties
slēgusi līgumu ar viesnīcu
situācijas, kad ģimenē, vecākam
«Zemgale» par īslaicīgu bērnonākot ārstniecības iestādē, nav
Šoruden ar mērķi apzināt un apvienot 1991. gada barikāžu dalībniekus un
nu aprūpes centra ierīkošanu
kas uzņemas rūpes par bērnu. «Lai
saglabāt vēsturiskās liecības par barikāžu laiku Latvijā nodibināta Zemgales 1991.
viesnīcas telpās – centrā
nodrošinātu bērnu aprūpi drošos
gada barikāžu dalībnieku biedrība. Ikviens barikāžu dalībnieks aicināts kļūt par tās
diennakts aprūpe tiks noapstākļos, pašvaldība Jelgavas iedzībiedru.
drošināta bērniem, kuru
votājiem ir radījusi iespēju uz laiku
«Tas bija laiks, kad bijām vienoti, kad vēlējāmies būt brīvi, neatkarīgi un paši noteikt
vecāki pēc saslimšanas ar
līdz 14 dienām bērnam uzturēties
Covid-19 nonākuši slimnīcā,
šobrīd īpaši izveidotā aprūpes centrā.»
savu dzīvi. Tagad – pēc 30 gadiem – šīs idejas nav mirušas, un tas ir būtisks mūsu
un nav neviena cita, kas spētu
Centrā strādās bērnu pieskatītāji,
vēstures posms, kas ar lepnumu jāsaglabā nākamajām paaudzēm,» biedrības ideju
uzņemties rūpes par bērnu.
kā arī nepieciešamības gadījumā tiks
skaidro valdes priekšsēdētājs Ervīns Ābele, piebilstot, ka no Jelgavas un tuvākās
piesaistīts psihologs un medmāsa.
apkārtnes 1991. gada barikādēs piedalījās vairāk nekā 1400 cilvēku.
Jelgavas pašvaldības izpilddirek- Pašvaldība segs visus izdevumus,
Biedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, un tās valdē līdztekus priekšsēdētājam
tore Irēna Škutāne skaidro, ka līdz kas saistīti ar bērna uzturēšanos
E.Ābelem darbojas Aigars Strupulis, Ruta Melhere, Viktors Valainis, Jāzeps Kivlenieks,
Jānis Melders, Viktors Folkmanis un Jānis Staune.

projektus. «Šīm trim mājām – Katoļu
ielā 9, Garozas ielā 22 un Mātera ielā
23/25 – projekts jau praktiski bija
gatavs, bet janvārī «Altum» pēkšņi
paziņoja, ka pieteikumu iesniegšana
tiek pārtraukta. Taču mēs darbu
turpinājām, un šogad projekti pilnībā
tika sagatavoti, lai tos varētu realizēt,
tiklīdz parādīsies iespēja piesaistīt
finansējumu. Tieši tāpēc «Altum»
programmā nekavējoties varējām
iesniegt jau gatavus projektus brīdī,
kad tika izziņota papildu projektu
iesniegšana,» skaidro JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis.
Jāuzsver, ka kopš 2016. gada «Altum» programmā mūsu pilsētā ir
nosiltinātas septiņas mājas – Dobeles
ielā 10, Lāčplēša ielā 17, 23 un 21,
Māras ielā 5 un Mātera ielā 22, kuru
pārvaldnieks ir JNĪP, kā arī Kronvalda ielā 3, ko apsaimnieko dzīvokļu
īpašnieku kooperatīvs «Kronvalda».

Vecāka hospitalizācijas gadījumā
pašvaldība nodrošina bērna īslaicīgu aprūpi

Biedrībā apvieno 1991. gada barikāžu dalībniekus

Ņemot vērā šā brīža ārkārtējo situāciju, lai kļūtu par biedrības biedru, jānosūta
iesniegums par uzņemšanu uz biedrības juridisko adresi: Līču iela 14, Jelgava, vai pa
e-pastu barikades.zemgale@gmail.com. Sīkāku informāciju var saņemt pa tālruni
26414935.
Vienlaikus biedrība aicina iesūtīt fotogrāfijas un atmiņu stāstus par barikāžu laiku.
Saņemtās fotogrāfijas paredzēts izmantot, veidojot virtuālu izstādi.

AS «Baltijas gumijas fabrika»
(reģ.Nr.40003411758) aicina darbā

RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES):
TRANSPORTA STRĀDNIEKU(-CI);
GUMIJAS RAŽOŠANAS OPERATORU(-I).
Piedāvājam:
• darbavietu Jelgavā, Aviācijas ielā 18;
• apmācības uzņēmumā;
• sociālās garantijas;

• draudzīgu kolektīvu;
• pastāvīgu darbu;
• darba algu no 500 līdz 1000 EUR
(bruto) (atkarīga no amata un darba
rezultātiem).
CV vai pieteikumu lūgums sūtīt pa
e-pastu personalsbgf@bgfrubber.lv.
Lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies
ar kandidātiem,
kuri tiks aicināti uz atlases pārrunām.

centrā, – izmitināšanu, pieskatīšanu
un ēdināšanu.
Ja ģimenē būs radusies nepieciešamība pēc šāda pašvaldības pakalpojuma, brīdī, kad neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
mediķi pieņems lēmumu par personas hospitalizāciju, vienlaikus tiks
informēta arī Pašvaldības policija un
bāriņtiesa. Noskaidrojot ģimenes apstākļus, bāriņtiesa pieņems lēmumu
par bērna aprūpes nodrošināšanu.
Savukārt, tiklīdz vecāks tiks izrakstīts
no slimnīcas, viņam būs jāsazinās ar
bāriņtiesu par pakalpojuma pārtraukšanu centrā.

Personas ar invaliditāti var saņemt sociālos pakalpojumus
Ritma Gaidamoviča

projektu «Atver sirdi Zemgalē», un
tā gaitā minēto grupu iedzīvotāji
Jelgavā deklarētās pilngadībez maksas var saņemt dažādus
gās personas ar garīga rakpakalpojumus. Tiem aicinātas piestura traucējumiem, kurām
teikties tās personas, kas līdz šim nav
ir noteikta 1. vai 2. invalidisaņēmušas ESF projekta finansētus
tātes grupa, bērni ar funkpakalpojumus.
cionāliem traucējumiem,
Bērni ar funkcionāliem traucējukuriem noteikta invaliditāte
miem bez maksas var saņemt rehaun kuri dzīvo ģimenē, kā arī
bilitācijas pakalpojumu, psihologa
viņu likumiskie pārstāvji
konsultāciju, reitterapiju, mūzikas
vai audžuģimenes līdz 15.
terapiju, hidroterapiju, atelpas brīža
janvārim var pieteikties
pakalpojumu bērniem, kam ir noteiksociālajiem pakalpojumiem.
ta īpaša kopšana. Bet šo bērnu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes
Jelgavas pilsētas pašvaldība īs- – bezmaksas fizioterapeita konsulteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) tāciju, rehabilitācijas pakalpojumu,

izglītojošās atbalsta grupas pakalpojumu vai psihologa konsultāciju.
Savukārt pilngadīgas personas ar
garīga rakstura traucējumiem var
saņemt fizioterapeita konsultāciju,
ergoterapeita konsultāciju, reitterapiju, psihologa konsultāciju,
pakalpojumu «Aprūpe mājās» un
atelpas brīža pakalpojumu.
Pieteikties pakalpojumiem var,
sazinoties ar Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes sociālo darbinieci darbā
ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pa tālruni 63048918 vai
ar sociālo darbinieci darbā ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem pa tālruni 63012533.
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KĀDS BIJIS 2020. GADS, KAS TAJĀ PAVEIKTS, UN KĀDS IR REDZĒJUMS PAR NĀKAMO GADU –
TO «JELGAVAS VĒSTNESIS» GADA IZSKAŅĀ JAUTĀ JELGAVAS DOMES DEPUTĀTIEM.
Deputāti tika aicināti izvērtēt nozīmīgākos ieguldījumus, kas veikti pilsētā jelgavnieku
dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī akcentēt savas nākamā gada prioritātes.

«Lai ir daudz jaunu ideju
un pietiek drosmes un
uzņēmības tās realizēt!»

Jurijs Strods, «Visu Latvijai-TB/LNNK»:
«Aizvadīts mūsu Jelgavas 755. jubilejas gads, taču īstas
svētku sajūtas vismaz man pietrūka. Jo svētki, manuprāt,
ir tad, ja vari tikties ar radiem, draugiem, paziņām,
kopā svinēt. Bet mums šis gads pagāja pandēmijas zīmē
ar daudziem ierobežojumiem un aizliegumiem. Taču,
neskatoties uz to, saimnieciskie darbi pilsētā turpinājās:
pabeigts lielākais būvobjekts Loka maģistrāle (kopā ar to
saistīta arī virsmas uzlabošana Strautu, Bērzu, Rubeņu,
Vecajā ceļā, kā arī Pērnavas, Pumpura, Paula Lejiņa
ielā); noslēgušies būvdarbi Garozas, Neretas, Prohorova, Satiksmes, Romas, Ruļļu, Smiltnieku ielā, daudzās
ielās – Parka, Ganību, Vasaras, Augstkalnes, Turaidas,
Gatves, Straumes, Zirgu ielā, Bebru ceļā un citās – veikta
divkārtu virsmas apstrāde, samazinot putekļu daudzumu. Tāpat šogad pilsētā izbūvēti un paplašināti centrālās
kanalizācijas posmi apmēram 40 kilometru garumā.
Šajā gadā ekspluatācijā nodota «Jundas» un «Zinīša»
ēka Zemgales prospektā 7, Jelgavas Amatu vidusskola,
pabeigta Zemgales Restaurācijas centra un Amatu mājas
būvniecība vecpilsētā. Pavasarī apmeklētāji varēja vērot
Svētes upes applūdušās palienes un pretplūdu risinājumus no pastaigu laipām, šajā gadā samazinātas applūšanas iespējas pie lidlauka un 1. līnijas rajonā. Jāatzīst, ka
darbu laikā iedzīvotājiem nācās saskarties ar zināmām
neērtībām, taču ceru, ka paveiktais pilsētniekiem kalpos
daudzus gadus un dos stimulu pie sakārtotajiem pašvaldības objektiem arī privātīpašniekiem sakārtot savus
īpašumus, jo tikai kopā mēs veidojam un uzlabojam
Jelgavu, pašsajūtu, vēlmi dzīvot šeit un rūpēties par
apkārtējo vidi, to uzlabot. Šogad arī uzsākti vairāki lieli
projekti nākotnei – Pilssalas ielas un airēšanas bāzes
attīstība, Graudu ielas būvniecība, Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas pārbūve, Uzvaras parka pārveide par bērnu
rotaļu un izzinošu objektu atraktīvu atpūtas vietu, jauna
bērnudārza būvniecība Brīvības bulvārī, kā arī citi darbi.
Izaicinājumu būs ļoti daudz, un, manuprāt, lai gan
šķiet, ka šis gads ātri aizritēja, jaunais gads būs vēl darbīgāks. Tāpēc novēlu, lai katrs un ikviens ir zinošs, radošs
un aktīvs, lai ir daudz jaunu ideju un pietiek drosmes
un uzņēmības tās realizēt. Daudz laimes, panākumus
un, galvenais, stipru veselību jaunajā – 2021. – gadā!»

«Nākamā gada prioritāte – lai ieguldījumi
cilvēkos un infrastruktūrā būtu līdzsvarā»
Rita Vectirāne, ZZS:
«Mēs dzīvojam pasaules digitālās transformācijas laikmetā,
un pandēmija to paātrināja. Jāpieņem, ka arī pēc tās beigām
pasaule būs mainījusies, un, kas šobrīd ir eksperiments, nākotnē
būs ikdiena. Pārmaiņas skar un skars izglītību, uzņēmējdarbību,
medicīnu, pat kultūru, un tikai laiks atsijās graudus no pelavām.
Tomēr, manuprāt, svarīgākais paliks, proti, personības prasmes
un cilvēcība.
Šis gads bija izaicinājums bērniem, jauniešiem, skolotājiem un
vecākiem. Pielāgošanās attālinātajam mācību procesam un pedagogu digitālā izglītošanās notika vienlaicīgi, un vecāku atbalsts
mācību procesā bija ļoti būtisks. Paldies katram, kas mācīja un
mācījās! Tomēr izglītībā svarīgākā loma ir skolotāja personībai,
tāpēc darbs turpināsies pie pedagogu motivācijas programmas,
kā arī viņu izglītošanās iespējām. Šobrīd 22 Jelgavas pedagogiem
piešķirts pašvaldības dzīvoklis.
Šogad tika turpināti nozīmīgi darbi izglītības infrastruktūras
uzlabošanā – drīzumā tiks uzsākti remontdarbi Tehnoloģiju
vidusskolā, ir pārbūvēts pirmsskolas izglītības iestādes «Kamolītis» jumts, uzsākta bērnudārza pārbūve Brīvības bulvārī. Lai
visiem varētu nodrošināt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē, plānojam uzcelt bērnudārzu Nameja ielā. Projekts ir
izstrādāts.
Saspringts darbs ir mediķiem un sociālajiem darbiniekiem.
Esmu gandarīta, ka spējām būt gan operatīvi pārtikas paku

nodrošinājumā skolēniem, gan elastīgi medicīniskās un sociālās
palīdzības sniegšanā.
Ņemot vērā speciālistu ieteikumus, turpināšu strādāt pie
deinstitucionalizācijas projekta – lai katrs īpašais bērns saņemtu
īpašu atbalstu. Sociālo pakalpojumu centra pārbūve Zirgu ielā
47a nodrošinās gan labākus darba apstākļus, gan labāku servisu.
Speciālistu darba finansiālais novērtējums ir tikpat nozīmīgs
kā skolu sporta infrastruktūra, īres nama celtniecība, kultūras
nama piebūve un pilsētas dzīvojamo māju iekšpagalmi un ielas.
Nākamā gada prioritāte – lai ieguldījumi cilvēkos un infrastruktūrā būtu līdzsvarā!»

«Jāturpina pilsētā ieviest digitālos un tehnoloģiju
risinājumus kā kultūras izpausmes platformu»
Mintauts Buškevics, ZZS:
«2020. gads mums visiem iezīmējās ar negaidītiem pavērsieniem un jauniem izaicinājumiem. Aizliegumi, distancēšanās,
attālināta komunikācija, kultūras un sporta nozares izolācija,
masku valkāšana pasākumos, noteikumi, kuri mainījās ik nedēļu, prioritāšu izvērtēšana un jaunu pieredžu apgūšana. Šis tika
plānots kā Jelgavas 755. jubilejas gads ar plašiem notikumiem
un jauniem pirmatskaņojumiem, pasaulslaveniem mūziķiem,
Zemgales vēsturiskā novada deju svētkiem Jelgavā, televīzijas
koncertuzvedumu tiešraidēm no pilsētas, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, bet tas viss izpalika, liekot meklēt
citas formas, kā attālināti tikties ar skatītāju.
Lai ģimenes par savu dzīvesvietu izvēlētos mūsu pilsētu,
svarīga ir nepieciešamo pakalpojumu pieejamība. 2020. gadā
turpinājās nozīmīgi infrastruktūras un mācību vides uzlabošanas projekti 10 izglītības iestādēs, apjomīgas pārbūves priekšā
ir Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, jaunā kvalitātē darbojas
jaunrades nams «Junda», uzsākta jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes izveide, top daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu
centrs Zirgu ielā 47a. Turpinot attīstīt Vecpilsētas ielas kvartālu,
uzsākti sagatavošanās darbi ēkas Vecpilsētas ielā 2 restaurācijai
un Dzīvesziņas un arodu sētas izveidei Jelgavā, jaunajā objektā
nākotnē nodrošinot iespēju apgūt pilsētai raksturīgās senās
amatu prasmes un līdzdarboties dažādās kultūras aktivitātēs.
Attīstot ūdens sportu un tūrismu, Pilssalā taps jauna ūdenstū-

risma un sporta bāze, pārbūvējot ielu no Lielupes tilta līdz dabas
liegumam, kas ļaus pilnībā novērtēt šogad atjaunotās Jelgavas
pils panorāmu, kā arī tiks sakārtota salā mītošajiem zirgiem
nepieciešamā infrastruktūra. Kā īpaša vieta ģimenēm top grandioza bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņa Uzvaras parkā, kuras
atklāšana plānota Jelgavas pilsētas svētkos. Tāpat jāturpina
attīstīt brīvdabas koncertzāles «Mītava» infrastruktūru un Pasta
salas materiāltehnisko bāzi.
Šis laiks pierādīja, ka pilsētā jāturpina ieviest digitālos un
tehnoloģiju risinājumus kā kultūras izpausmes platformu.
Lai ikvienam veselība un radošs 2021. gads!»

«Paldies visiem pedagogiem, skolēniem un ģimenēm par pacietību
un atbalstu attālināto mācību laikā»
Inese Bandeniece, ZZS:
«2020. gads – pārbaudījumu un izaicinājumu gads. Izglītības iestādēs 1. septembrī 1., 4., 7., 10. klases uzsāka apgūt jauno mācību saturu un ieviest mācīšanas pieejas maiņu. Jebkura reforma vienmēr prasa lielu izglītošanās un
sagatavošanās darbu – plānošanu, sadarbību, mācīšanos,
materiālu gatavošanu. Jāatzīst, ka šo procesu sarežģīja
apstākļi, kurus radīja Covid-19 pandēmijas ierobežošanas
nosacījumi. Attālinātās mācīšanas un mācīšanās periodos
drošības nosacījumi bija un ir izaicinājums pedagogiem,

pārbaudījums skolēniem, un tajā visā nepieciešams liels
vecāku atbalsts. Vairākas aktivitātes un pasākumi tika
pārcelti vai atcelti, taču tika rastas arī dažādas alternatīvas, un tajā ļoti liela nozīme ir informācijas tehnoloģiju pielietošanai. Liels paldies visiem – pedagogiem, skolēniem,
ģimenēm – par pacietību un atbalstu attālināto mācību
laikā! Priecē, ka, turpinot attīstīt izglītības vidi, ir atklāts
pilnveidotais jaunrades nams «Junda», pārvērtības gaida
Tehnoloģiju vidusskola un bērnudārzs Brīvības bulvārī.
Jelgava bija, ir un būs mūsu pilsēta – pilsēta izaugsmei! Lai
mierpilni, ģimeniski Ziemassvētki un 2021. gadā veselība,
veselība, veselība!»
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«Jelgavai šis bija ļoti sekmīgs gads vairāku
projektu īstenošanā»
Vilis Ļevčenoks, ZZS:

Andrejs Garančs, ZZS:
«Šis gads ir bijis sarežģīts gan pasaulē, gan valstī un arī
Jelgavā. Tomēr ir realizēti nozīmīgi projekti. Tā, piemēram,
pabeigta Loka maģistrāles rekonstrukcija, veikta kanalizācijas pieslēgumu izbūve Kalnciema ceļā, sakārtota pilsētas
degradētā teritorija Prohorova un Neretas ielas rajonā. LLU
beidzot ir noslēdzies četrus gadus ilgušais darbs pie Jelgavas
pils fasādes atjaunošanas, logu nomaiņas un ventilācijas
sistēmas izbūves. Tāpat šogad ir nosiltināta un sakārtota
LLU 2. studentu viesnīcas un Tehniskās fakultātes Jāņa
Čakstes bulvārī fasāde, tādējādi universitāte ir izpildījusi
to, uz ko Jelgavas pašvaldība, rekonstruējot Jāņa Čakstes
bulvāri, norādīja, proti, sakārtojusi savas ēkas, padarot
pievilcīgāku Jāņa Čakstes bulvāri. Gribu novēlēt, kaut pēc
iespējas ātrāk beigtos šī pandēmijas ķibele, lai jaunajā gadā
atkal varam atgriezties pie ierastās dzīves.»

«Mums kopā izdevās
nosargāt Jelgavu!»

«Noslēgumam tuvojas 2020. gads, kas ikvienam no
mums bija lielu izaicinājumu pilns. Bija jāpārorientējas uz
attālināto darbu, izmantojot IT tehnoloģijas, gan domē,
gan pārvalžu darba plānošanā, gan būvniecības procesu
vadīšanā.
Neskatoties uz sarežģīto gadu tautsaimniecībā, Jelgavai
šis bija ļoti sekmīgs gads vairāku projektu īstenošanā.
Pabeidzām un nodevām ekspluatācijā pilsētai ļoti svarīgu
objektu – Loka maģistrāli. Projekts ilga divus gadus un bija
sarežģīts, jau sākot ar iepirkuma procedūru. 4,7 kilometrus garās maģistrāles rekonstrukcija bija viens no pilsētas
lielākajiem un finansiāli apjomīgākajiem būvniecības projektiem, kas ir svarīgs pilsētas tālākai attīstībai, izbūvējot
iecerēto ziemeļu apvedceļu. Vienlaikus sakārtojām un
noasfaltējām maģistrālei blakus esošās ielas – Pumpura,
Pērnavas un Paula Lejiņa ielu, Rubeņu, Bērzu, Veco un
Strautu ceļu. Mūsu pilsētas uzņēmējdarbību pozitīvi ietekmēs ielu rekonstrukcija degradētajā teritorijā ap bijušo
uzņēmumu «Būvdetaļa». Tur rekonstruējām Garozas,
Prohorova un Neretas ielu, nostiprinājām Lielupes krastu
un izbūvējām laukumu. Šajā teritorijā attīstās uzņēmumi,
kuros tiks izveidotas jaunas darbavietas.
Šogad tika noasfaltētas vairākas ielas, kas pozitīvi
ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti un komfortu savā
mikrorajonā, – Romas, Satiksmes, Ruļļu un Smiltnieku
ielu. Izdevās pabeigt projektu, kura realizāciju satiksmes

drošības uzlabošanai ilgstoši aktualizēja arī iedzīvotāji –
gājēju ietves un jaunu apgaismojuma izbūvi Kalnciema
ceļā no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei. «Jelgavas ūdens»
pabeigtais projekts dažādos pilsētas rajonos dod iespēju
pieslēgt centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai
daudzas privātmājas un uzņēmumus. Jūtos gandarīts,
ka pēc trīs gadus ilgas plānošanas un būvniecības esam
radījuši modernu un mūsdienīgu vidi interešu izglītībai
– ēku Zemgales prospektā 7 par savām mājām tagad sauc
jaunrades nams «Junda» un bērnu un jauniešu bibliotēka
«Zinītis». Arī nākamo gadu plānojam darbīgu, un viens
no svarīgākajiem projektiem būs Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas rekonstrukcija.
Nākamajā gadā ikvienam jelgavniekam novēlu optimismu, radošu darbu un labu veselību, lai kopīgiem spēkiem
mēs varētu pārvarēt šo sarežģīto laiku!»

«Šis gads lika vairāk domāt un veiksmīgāk sadarboties»
Dace Olte, ZZS:

«2020. gads mums visiem ir liels pārbaudījumu gads. Ļaunais
vīruss lika pārkārtot daudzas lietas, vairāk domāt, veiksmīgāk
sadarboties un piespieda beidzot atteikties no liekas birokrātijas.
Neraugoties uz vīrusa radītajiem pārbaudījumiem, 2020. gads
ir vairāku nozīmīgu rekonstrukcijas projektu īstenošanas gads.
Kā lielākais un sarežģītākais darbs jāatzīmē Loka maģistrāles
rekonstrukcijas pabeigšana pēc divu gadu darba. Tagad Pārlielupe ir būtiski pārvērtusies – sakārtotas apkārtējās ielas,
izbūvēti gājēju un velosipēdistu celiņi, stāvlaukumi, autobusu
pieturvietas. Ilgie remontdarbi radīja daudzas neērtības, taču
tagad visiem ir iespēja novērtēt uzlabojumus, kas radīs iespējas
tālāk attīstīt uzņēmējdarbību Pārlielupē. Kā otrs nozīmīgākais
panākums ir ilgi gaidītā jaunrades nama «Junda» un bērnu un
jauniešu bibliotēkas «Zinītis» pārcelšanās uz jaunajām un modernajām telpām vēsturiski nozīmīgajā ēkā Zemgales prospektā.
Manuprāt, ir strādāts ar lielu mīlestību, radoši un rezultāts ir
ļoti veiksmīgs un atraktīvs. Esmu pārliecināta, ka mūsu pilsētas
izdomas bagātās bibliotekāres pratīs ievilināt pie grāmatām un
organizēs interesantas aktivitātes, lai veicinātu lasītgribēšanu.
Ivars Jakovels,
Vēlos uzteikt pašvaldības sociālā dienesta darbinieku centību
ārkārtējās situācijas laikā, ļoti operatīvi risinot jaunas,
Latvijas Zaļā partija:
agrāk nebijušas situācijas un ieviešot jaunus pakalpojumus.
«Atskatoties uz 2020. gadu, vēlos pateikties ikvienam jelgav- Taču 2021. gadā būs daudz neskaidrību, pretrunu un jaunu
niekam par izturību un pacietību šajos sarežģītajos apstākļos, izaicinājumu, jo plānotā līdzekļu samazināšana pašvaldībām
kad rītdienas prognozēšana un plānošana ir kļuvusi sarežģītāka
nekā parasti. Pavasaris mums atnesa arī cīņu par Jelgavas kā
valsts pilsētas saglabāšanu. Paldies ikvienam, kurš iesaistījās
manis organizētajā parakstu vākšanas akcijā, brauca kopā
protestēt pie Saeimas Rīgā un Eiroparlamenta Briselē, rakstīja
atklātas vēstules un pauda savu viedokli medijos. Mums kopā Andrejs Eihvalds, SDP «Saskaņa»:
izdevās nosargāt Jelgavu!
Vēl šā gada janvārī, sadarbojoties ar Jelgavas biedrību «Svē«Šis gads ir bijis lielu pārmaiņu gads. Mainījās pasaule, mūsu
telis», ukraiņu kultūras centru «Džerelo» un citām Latvijas ikdiena, un arī mēs visi bijām spiesti mainīties, pielāgoties jaulabdarības un ukraiņu biedrībām, mums kopā ar Latvijas niem dzīves noteikumiem un mācīties dzīvot citādāk. Pašvaldība
armijas virskapelānu Elmāru Pļaviņu izdevās savākt 30 tonnas savu iespēju robežās sniedza atbalstu tiem, kuriem tas bija
humānās palīdzības, tajā skaitā vairākus operāciju galdus, Uk- nepieciešams, nodrošināja jau esošos labumus, neaizmirsa par
rainas austrumu reģionu iedzīvotājiem, kas dzīvo tiešā frontes iesāktiem darbiem un aktuālām problēmām, kā arī atcerējās
tuvumā. Esot uz vietas piefrontes rajonos, kopā ar Latvijas par nepieciešamību attīstīties.
vēstnieku jelgavnieku Juri Poikānu bija iespēja morāli stiprināt
Šogad tika realizēti daudzi infrastruktūras uzlabošanas
vietējos iedzīvotājus, kam Baltijas valstu attīstības ceļš ir ie- un attīstības projekti, tika pabeigti pirms ilga laika iesāktie
dvesmojošs nākotnes Ukrainai. Paldies ikvienam jelgavniekam, remonti, un, neskatoties uz visām neērtībām un problēmām,
kurš iesaistījās šajā akcijā! Pateicoties jūsu aktivitātei, Ukrainā ar kurām nācās saskarties jelgavniekiem būvdarbu laikā,
Latvijas un Jelgavas vārds ir pazīstams ar pateicību.
rezultāts bijis tā vērts. Vairākās pilsētas ielās tika sakārtotas
No Jelgavas infrastruktūras attīstības darbiem, protams, inženierkomunikācijas, izbūvēti kanalizācijas un ūdensvada
lielākais prieks ir par ilgi gaidīto Loka maģistrāles rekonstruk- tīkli, apgaismojums, novērošanas kameras, jaunas ietves, jauns
cijas un Satiksmes ielas sakārtošanas projektu realizēšanu. ielas segums, tika sakārtota lietusūdens novadīšanas sistēma,
Šobrīd, pateicoties sadarbībai ar AS «Latvijas valsts meži», atputekļotas ielas. Pārveidota Loka maģistrāle, Rubeņu, Vecais,
darbi sākušies pie vairākus gadus lolotās ieceres izbūvēt Zem- Strautu, Bērzu, Bebru un Kalnciema ceļš, Satiksmes, Garozas,
galē lielāko un labāko bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņu ar Neretas, Prohorova, Pērnavas, Pumpura, Paula Lejiņa, Romas,
septiņiem tematiskajiem laukumiem Uzvaras parkā. Vērienīgos Zemeņu, Straumes, Aviācijas, Langervaldes, Traktoristu, Ruļļu,
labiekārtošanas darbus parkā esam iecerējuši pabeigt vēl 2021. Nākotnes, Zirgu, Madaru, Augstkalnes, Platones, Parka, Ganīgada maijā. Mazie jelgavnieki to ir pelnījuši!
bu, Turaidas un citas ielas.
Izmantojot izdevību, novēlu ikkatram no mums izturību,
2020. gadā notikuši remonti sporta un izglītības iestādēs,
stipru veselību, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno – atklāta Jelgavas tehnikuma jaunā sporta zāle, noslēgusies Jel2021. – gadu!»
gavas Amatu vidusskolas modernizācija, turpinājās slimnīcas

nedrīkst pasliktināt jelgavnieku iespējas uz atbalstu. It sevišķi
svarīgi tas ir pašlaik, kad ārkārtējās situācijas ierobežojumi
atsevišķās ģimenēs rada vardarbības pieaugumu. Nedrīkstam
aizmirst jau pieņemtos lēmumus un solījumus. Joprojām svarīga lieta – bērnu nodrošināšana ar vietu pirmsskolas mācību
iestādē, jo saņemu sūdzības par jauno māmiņu nespēju atsākt
darbu. Arī vides pieejamības uzlabošanā vēl daudz kas darāms
(iekšpagalmi, uzbrauktuves invalīdiem, soliņi un citi). Vēlos
pateikties Jelgavas skolotājiem, mediķiem un, protams, skolēnu
vecākiem par izturību un pacietību šajā sarežģītajā laikā. Lai
visiem jelgavniekiem laba veselība un nezūd optimisms!»

«Mūsu Jelgava šogad piedzīvoja pozitīvas pārmaiņas»

rekonstrukcija, «Junda» un «Zinītis» pārcēlās uz jaunajām mājām, uzsākta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas rekonstrukcija,
rotaļu pilsētiņas izbūve un jauna bērnudārza būvniecība.
Neskatoties uz notiekošo pasaulē un valstī, mūsu Jelgava šogad piedzīvoja pozitīvas pārmaiņas un saglabāja pilsētas statusu,
un par to visu gribu pateikties katram jelgavniekam. Katram
no mums šis gads atnesa kaut ko jaunu, bet tas, ar kādām
emocijām un ar kādām sajūtām sagaidīt 2021. gadu, atkarīgs
no mums pašiem. Tāpēc novēlu visu slikto atstāt šajā gadā un
Ziemassvētkus un jauno gadu sagaidīt ar pozitīvām emocijām
un domām. Novēlu katram veselību, prieku un laimi!»
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«Esmu darbojies
saskaņā ar savu pārliecību»

«Šā gada lielā uzvara – Jelgava saglabājusi lielās
pilsētas statusu»
Roberts Šlegelmilhs,
«Visu Latvijai-TB/LNNK»:

GunārsKurlovičs,LatvijasReģionuapvienība:
«2020. gadu atcerēsimies ilgi. Tikai tās nebūs atmiņas par
«grandioziem sasniegumiem», ar kuriem sociālajos tīklos lepojas
atsevišķi kolēģi, jo mūsu «nopelns» tajos ir vienīgi pacelta roka
«par» vai pēdējā laikā – nospiesta poga. Jelgavas pilsēta arī šogad
pamatā apguva tai kā nacionālās nozīmes centram piešķirtos
ES fondu resursus. Projektu sekmīga realizācija patiesībā ir
projektu vadītāju komandas nopelns, kuri bieži, pat neraugoties
uz politiskajiem uzstādījumiem, ir spējuši sekmīgi realizēt ES
fondu līdzekļu ieguldījumus pilsētas infrastruktūrā. Paldies
viņiem par to! 2020. gads patiesībā būs atmiņas par pandēmijas
radīto krīzi un ierobežojumiem, kuri kaut kādā veidā būs skāruši
katru no mums. Man jāatvainojas tiem daudzajiem, kuriem tika
liegta iespēja šajā laikā pilnā mērā strādāt un pelnīt iztiku, jo
pašvaldības atbalsta viņiem praktiski nebija un neko būtisku
šajā jomā panākt nevarēju. Tomēr visas krīzes reiz beidzas,
tāpēc aicinu nezaudēt cerību, spēku un drosmi stāties pretī šiem
izaicinājumiem. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad domē
esmu darbojies saskaņā ar savu pārliecību, atbalstījis uz attīstību
vērstus lēmumus un bijis pret līdzekļu izniekošanu voluntāros
risinājumos. Esmu sniedzis priekšlikumus visos jautājumos, kas
skar budžetu un manā ieskatā iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai
būtiskus lēmumus, par ko regulāri informēju sabiedrību savā
facebook.com lapā. Neraugoties uz visu, 2020. gads Jelgavai
ir nesis arī veiksmīgu risinājumu – pilsēta ir saglabājusi lielās
pilsētas statusu, un reģionālā reforma to nav likvidējusi. Ticēsim
saviem spēkiem, centīsimies sasniegt izvirzītos mērķus – gan
lielus, gan mazus –, un lai 2021. gads mūs izved no pandēmijas!»

«Pašvaldībai jārūpējas par visiem»

Aigars Rublis, «Vienotība»:
«Man prieks, ka šajā gadā kopā ar jelgavniekiem esam
nosargājuši atbalstu tiem vecākiem, kuru bērni iet privātajos
bērnudārzos, jo domes priekšsēdētājs vēlējās par 50 eiro samazināt finansējumu piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem,
kas vecākiem būtu ļoti liels finansiāls slogs. Šogad ir bijuši arī
negaidīti pārsteigumi. Tika pagarināts Jelgavas tirgus projekta
īstenošanas līgums, lai gan investors četru gadu laikā neko nebija
izdarījis, izņemot slepenu pašreizējās Jelgavas tirgus teritorijas
privatizēšanu neatbilstoši tirgus cenai un pilsētas attīstības
vīzijai. Nesaimnieciskums turpinās, jo par nodokļu maksātāju
naudu domē tiek algoti divi padomnieki, kuri dublē priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Tomēr priecē fakts, ka ar Saeimas
atbalstu un nepārtrauktu domes opozīcijas norādi par izšķērdību
«Jelgavas Vēstnesis», kura budžets bija ap 400 000 eiro, izmaksās
četras reizes mazāk, tādējādi tiks mazināts līdzšinējais nesaimnieciskums un «uzpūstās» izmaksas.
Nākamais gads ir pašvaldību vēlēšanu gads, tāpēc ceru, ka
jelgavnieki izvēlēsies to vadītāju, kurš spēs domāt par visu
jelgavnieku interesēm, nevis par sev pietuvinātām personām.
Jelgavai ir nepieciešams jauns līderis, kurš spēj vienot. Esmu par
godīgu pilsētas pārvaldi un ticu, ka to vēlas ikviens jelgavnieks.
Savā domes deputāta darbā vienmēr esmu iestājies par ģimenes
atbalstošu politiku un šo darbu arī turpināšu nākamajā gadā.
Šajā sarežģītajā laikā ikvienam jelgavniekam vēlu optimismu,
izturību un labu veselību! Lai jaunais gads ir pozitīvu notikumu
pārmaiņu gads.»

«2020. gads bijis lielu pārmaiņu gads, kad mums nācies
mainīt savus ikdienas ieradumus, paradumus Covid-19
ierobežojumu dēļ. Katram šī gada laikā nācies no kaut kā
atteikties – citam zaudēts darbs, citam strādāšana, mācīšanās notiek attālināti, citam atteikšanās no sporta, citam no
izklaidēm un citām lietām. Esmu pārliecināts, ka mēs esam
stipri, tiksim pāri šīm grūtībām un ka 2021. gads būs krietni
labāks par iepriekšējo.
Par spīti sarežģītajam periodam Jelgavā ir iesākti vai pabeigti nozīmīgi projekti – uzsākta bērnudārza izveide Brīvības
bulvārī ar vietu 160 bērniem, pabeigta Loka maģistrāles
rekonstrukcija, piešķirts pašvaldības grants desmit vietējiem
uzņēmējiem, atjaunots vairāku ielu segums un apgaismojums,
tostarp Satiksmes, Romas ielā, Kalnciema ceļā, atklāts jaunais
jaunrades nams «Junda». Īpašs prieks, ka jelgavnieki bijuši
gana aktīvi un šajā gadā izmantojuši gandrīz visu pagalmu
sakārtošanas programmai budžetā paredzēto līdzfinansējumu – ap 100 000 eiro. Joprojām individuāli uzklausu iedzīvotāju problēmjautājumus, kuriem tiek meklēti risinājumi
un atbildes. Ja arī jums rodas jautājumi par Jelgavas domes
pieņemtajiem lēmumiem un/vai iestāžu darbību, tad droši

sazinieties ar mani! Vienmēr esmu atvērts un gatavs uzklausīt.
Bažas šobrīd rada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
politikas maiņa, kuru virza Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija. Politikas maiņa var būtiski sadārdzināt
atkritumu izvešanu Jelgavas iedzīvotājiem. Turpināšu pastiprināti sekot līdzi šim jautājumam. Šā gada lielā uzvara – Jelgava saglabājusi lielās pilsētas statusu jaunās administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros un netiks apvienota ar Jelgavas
novadu un Ozolnieku novadu. Tas nozīmē, ka Jelgavas
nodokļu maksātāju nauda paliks Jelgavā un neaizplūdīs uz
Jelgavas novadu.
Sargāsim sevi un savus tuvos, veselību 2021. gadā!»

«Pilsētas budžets ir jāizlieto ļoti mērķtiecīgi,
balstoties uz pārdomātu pilsētas attīstības vīziju»
Lauris Zīverts, neatkarīgais deputāts:
«2020. gads noteikti ir bijis izaicinošākais gads 21.
gadsimta vēsturē. Covid-19 nesis pārmaiņas ikviena dzīvē
un nereti sagādājis nepieredzētas grūtības. Lai arī līdz
šim Latviju pandēmija ir skārusi salīdzinoši mazāk, nav
pamata līksmei, jo situācija joprojām ir nekontrolējama,
un Covid-19 «otrā viļņa» kulminācija visdrīzāk vēl nav
sasniegta.
Neskatoties uz pulcēšanās ierobežojumiem, «izpriecām»
paredzētajā budžeta sadaļā īsti ietaupīt nav sanācis, taču
izdevies ietaupīt uz sociālā budžeta rēķina, kas ir nedaudz
ciniski, it sevišķi ņemot vērā kopējo situāciju valstī. Kaut
arī pašvaldībā strādā uzņēmējdarbības speciālisti, atbalsts
uzņēmējiem netika sniegts, netiek piedāvāti varianti
situācijas risināšanai šajā sarežģītajā laikā. Un nemaz
nerunāšu par «godīgo konkursu» uzņēmējiem.
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi šajā gadā nav
optimistiski. Tāpat naudu budžetā zaudēsim uz nākamajā
gadā paredzētā piecu procentu samazinājuma rēķina, kā
arī potenciālais minimālās algas pieaugums un jaunie
autotransporta nodokļi paņems savu daļu no nākamā
gada budžeta. Tādēļ turpmāk pilsētas budžets ir jāizlieto
ļoti mērķtiecīgi, balstoties uz pārdomātu pilsētas attīstības vīziju. Lai arī Jelgavas sauklis ir «pilsēta izaugsmei»,
Covid-19 laiks pierādīja, cik ļoti tālu esam no mūsdienīgas
e-vides, kuru palēnām ieviesa pašvaldības iestādēs.
Jāpiemin arī pozitīvais – pilsētas infrastruktūra lēnām

tiek atjaunota. Noslēdzies gadiem ilgušais Loka maģistrāles projekts, kā arī vairākas pilsētas ielas ir tikušas
pie jauna seguma un ietvēm, par ko ir prieks. Bet vēl
priekšā ir ļoti daudz darbu, lai Jelgava būtu mūsdienīga
pilsēta. Svarīgi ir rūpēties par pašu iedzīvotāju labklājību
– bērnudārzu pieejamība, kvalitatīvas mūžizglītības plāna
izstrāde un adekvāts atbalsts sociāli atstumtajām un ievainojamajām ļaužu grupām ir daļa no tā, kā trūkst, bet akūti
vajadzīgs, nevis tērēt naudu, piemēram, jelgavnieka kartei.
Lai ikkatram pietiek drosmes atrast sevī spēku, lai
kritiski izvērtētu situāciju, lai nākotnē pieņemtu viedus
lēmumus. Novēlu mierīgus un distancētus svētkus un uz
izaugsmi vērstu 2021. gadu!»

«Mums ir jāpieliek visi spēki, lai aizstāvētu jelgavnieku
intereses un saglabātu atkritumu poligonu»
Sergejs Stoļarovs, SDP «Saskaņa»:
«2020. gads izrādījās diezgan grūts. Līdz ar Covid-19 parādīšanos bija jāatceļ visi plānotie kultūras un sporta pasākumi, mācības
skolās notika attālināti. Sporta treneri un pašnodarbinātās personas palika bez ienākumiem un valsts atbalsta, daudzi cilvēki
zaudēja darbu. Arī domes un komiteju sēdes notika attālināti.
Tomēr gada laikā mums izdevās aizstāvēt pilsētas statusu ieplānotajā teritoriālajā reformā. Izdevās pabeigt daudzus pilsētas
labiekārtošanas projektus – pabeigti būvdarbi Loka maģistrālē,
atjaunota Pērnavas iela un blakus esošā privātā sektora ceļu
infrastruktūra, pilnībā tika noasfaltēts Vecais ceļš un Bērzu
ceļa posms līdz Bērzu kapsētai. Tika sakārtota Satiksmes
iela, arī Atmodas iela vairs neput. Ir atjaunota ietve Aspazijas
ielā pie 5. vidusskolas, kā arī tur esošās autobusu pieturvietas
pie bērnudārza ir aprīkotas ar jumtu. Jauns asfalts uzklāts
Romas un Ruļļu ielā, tika izbūvēts apgaismojums Baložu ielā,
Būriņu ceļā un Filozofu ielā. Jelgavas tehnikumā ir uzbūvēta
jauna sporta zāle, un «Junda» ir pārcēlusies uz atjaunotu ēku
Zemgales prospektā.
Tagad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
sagatavojusi jelgavniekiem jaunu «pārsteigumu» – atkritumu
poligona «Brakšķi» slēgšanu. Neskatoties uz veselā saprāta

argumentiem, ministrija ierosina Jelgavas atkritumus izvest uz
Rīgu, uz «Getliņiem». Līdz ar to mums ir jāpieliek visi spēki, lai
aizstāvētu jelgavnieku intereses un saglabātu poligonu.
Šai pirmssvētku laikā gribu novēlēt visiem Jelgavas iedzīvotājiem stipru veselību, pacietību, labklājību, visu vēlmju
piepildījumu un panākumus visās dzīves jomās. Lai ar katru
dienu jūsu veselība kļūst stiprāka un visas nepatikšanas pazūd
kā sniegpārslas uz plaukstām!»
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Iedzīvotājiem turpmāk būs jāuzņemas daudz
lielāka atbildība par pašu radītajiem atkritumiem
Kristīne Langenfelde

Pēc Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības
ministrijas iniciatīvas Jelgavas pilsētas pašvaldība
šā gada 1. aprīlī izsludināja konkursu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā. Novembra sākumā
konkurss noslēdzās, un
13. novembrī tika paziņots
uzvarētājs. Tas nozīmē, ka
nākamā gada laikā mūsu
pilsētā ne tikai mainīsies
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs, bet daudzdzīvokļu mājās būtiski
tiks mainīta arī norēķinu
kārtība – turpmāk katras
mājas iedzīvotājiem būs
jāmaksā par reāli izvesto
atkritumu daudzumu.
Kā uzsver Jelgavas pašvaldības
izpilddirektore Irēna Škutāne,
Atkritumu apsaimniekošanas
likums paredz, ka arvien lielāka
atbildība par pašu radītajiem
atkritumiem būs jāuzņemas iedzīvotājiem. Tā kā tuvākajos
mēnešos jaunais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums darbu
pilsētā vēl nesāks, daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašnieki aicināti
izmantot šo laiku, lai sagatavotos
pārmaiņām.

Konkursā uzvar
«JKP», piedāvājot
zemāku tarifu nekā
spēkā esošais
Pašvaldības izsludinātajā konkursā par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma
nodrošināšanu Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā pieteicās
trīs pretendenti – SIA «Eco Baltia
Vide», personu apvienība «JKP»
un SIA «Pilsētvides serviss». Par
uzvarētāju, izvērtējot iesniegtos
piedāvājumus, tika pasludināta
personu apvienība «JKP», kuras
piedāvājums atzīts par saimnieciski
izdevīgāko. Svarīgākie argumenti
bija apvienības tehniskais nodrošinājums, piedāvājot pakalpojumu
pilsētā realizēt ar videi draudzīgu
autotransportu, kā arī piedāvātā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa – 17 eiro par kubikmetru
(bez PVN), kas ir lētāk nekā šobrīd
spēkā esošais tarifs pilsētā – 19,46
eiro par kubikmetru (bez PVN).
Taču jāņem vērā, ka, izskatot 2021.
gada budžeta projektu, novembra
beigās Saeima ir atbalstījusi grozījumus Dabas resursu nodokļa
likumā, kas nosaka 30 procentu
pieaugumu nodokļa likmei par
atkritumu apglabāšanu, proti,
paaugstinot dabas resursu nodokļa
likmi nākamgad no 50 līdz 65 eiro
par tonnu. Līdz ar to no nākamā
gada atkritumu apsaimniekošanas
tarifs pilsētā pieaugs aptuveni par
pieciem procentiem.
Pēc uzvarētāja paziņošanas likumā noteiktajā termiņā pašvaldība
nesaņēma sūdzības par konkursa

norisi, līdz ar to šobrīd tiek kārtoti
dokumenti, lai ar konkursa uzvarētāju slēgtu līgumu.
Jāuzsver, ka personu apvienībā
«JKP» ietilpst trīs uzņēmumi – SIA
«Kulk», SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» un SIA «Reģionālie
vides pakalpojumi». Līgums ar
konkursa uzvarētāju tiks slēgts uz
septiņiem gadiem, un darbu pilsētā
tas sāks nākamā gada laikā.

Būs jānoslēdz jauni
līgumi par atkritumu
apsaimniekošanu
Tiklīdz pašvaldība noslēgs līgumu ar jauno pakalpojuma sniedzēju, tā tiks uzsākta līgumu slēgšana ar iedzīvotājiem. Konkursa
nosacījumi paredz, ka līgums par
atkritumu apsaimniekošanu ar
jauno pakalpojuma sniedzēju jānoslēdz trīs mēnešu laikā pēc tam,
kad pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar uzņēmumu. «Atkritumu
apsaimniekošanas likums nosaka,
ka tas ir katra atkritumu radītāja
pienākums – noslēgt līgumu ar
konkursā uzvarējušo pakalpojuma
sniedzēju. Tāpat likums paredz, ka
Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu drīkst slēgt tikai
ar to uzņēmumu, kurš konkursa
kārtībā ir ieguvis tiesības sniegt
šādu pakalpojumu pilsētā. Līdz
ar to nākamgad jauns līgums būs
jāslēdz katram atkritumu radītājam pilsētā – gan daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājiem, gan privātmāju
īpašniekiem, gan juridiskām personām,» skaidro I.Škutāne.
Līgumu slēgšanas process sāksies
nākamajā gadā, un par kārtību, kā
tas notiks, pašvaldība iedzīvotājus
un juridiskas personas informēs.
Savukārt līdz tam atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pilsētā sniegs līdzšinējais uzņēmums
«Jelgavas komunālie pakalpojumi».

Norēķinu kārtība
visiem vienāda –
rēķins par reāli
radīto atkritumu
apjomu
Šobrīd pilsētā tikai daļa iedzīvotāju maksā par reāli radīto
atkritumu apjomu – vairākums
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
šobrīd maksā konstantu summu
mēnesī, kas aprēķināta, ņemot
vērā vidējo gadā viena iedzīvotāja
saražoto atkritumu apjomu un
spēkā esošo tarifu. Taču, mainoties atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma sniedzējam, nākamajā gadā, kā to nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums,
gan fiziskām, gan juridiskām
personām būs jānorēķinās pēc
faktiski radīto atkritumu apjoma
mēnesī. Praktiski tas nozīmē, ka
arī katrai daudzdzīvokļu mājai
būs jānosaka, cik daudz un kāda
tilpuma atkritumu konteineri tai
nepieciešami, cik bieži tie piepildās un cik bieži jāizved. Par reāli
izvesto atkritumu daudzumu konkrētai mājai reizi mēnesī arī tiks

SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANAS TARIFS JELGAVĀ*

19,46 €/m³

17 €/m³

(bez PVN)

(bez PVN)

Spēkā esošais tarifs

Jaunā pakalpojuma
sniedzēja piedāvātais tarifs

* Izskatot 2021. gada budžeta projektu, Saeima ir atbalstījusi grozījumus Dabas resursu nodokļa
likumā, kas nosaka 30 procentu pieaugumu nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu poligonā,
paaugstinot dabas resursu nodokļa likmi nākamgad no 50 līdz 65 eiro par tonnu. Līdz ar to no
nākamā gada atkritumu apsaimniekošanas tarifs pilsētā pieaugs aptuveni par pieciem procentiem.

NĀKAMĀ GADA LAIKĀ LIELĀKAJAI DAĻAI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU IEDZĪVOTĀJU
BŪTISKI MAINĪSIES NORĒĶINU KĀRTĪBA PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

3,73 eiro

Mainīga summa

No nākamā gada vidus daudzdzīvokļu mājām tiks

IZRAKSTĪTS RĒĶINS PAR REĀLI
IZVESTO ATKRITUMU DAUDZUMU MĒNESĪ.
Šobrīd noteiktā maksa
par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
daudzdzīvokļu
mājās vienam
iedzīvotājam mēnesī
izrakstīts rēķins. Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likums nosaka, ka
šo rēķinu var sadalīt atbilstoši
dzīvojamā mājā esošo telpu skaitam; atbilstoši katram dzīvojamās
mājas īpašniekam piederošās
domājamās daļas apmēram; atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu
skaitam; atbilstoši dzīvoklī deklarēto personu skaitam.
Tāpat dzīvokļu īpašniekiem
kopīgi būs jālemj, kādā veidā slēgt
līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
– to var slēgt pilnvarotā persona,
kas var būt arī mājas pārvaldnieks.
Tādā gadījumā katras mājas rēķinu
par atkritumu apsaimniekošanu
saņems dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, kas savukārt sagatavos atsevišķus rēķinus katram
daudzdzīvokļu mājas dzīvoklim
atbilstoši aprēķina metodikai. Būtiski uzsvērt, ka rēķinu sagatavošana, izsūtīšana un grāmatvedības
uzskaite ir papildu darbs, kas prasa

Kopējo rēķinu var sadalīt:
• atbilstoši dzīvokļos deklarēto personu skaitam;
• atbilstoši dzīvokļos dzīvojošo personu skaitam;
• atbilstoši dzīvojamā mājā esošo telpu skaitam;
• atbilstoši katram dzīvojamās mājas īpašniekam
piederošās domājamās daļas apmēram.
gan darbaspēka, gan finanšu resursus, tāpēc iedzīvotājiem jārēķinās,
ka jebkura pilnvarotā persona, kas
nodarbosies ar rēķina sagatavošanu
iedzīvotājiem, par to iekasēs noteiktu maksu.
Līdz ar jauno kārtību mēneša
maksājums par atkritumu apsaimniekošanu mainīsies, un atkarībā no mājas iedzīvotāju radīto
atkritumu daudzuma tas var gan
pieaugt, gan samazināties.

atkritumu laukums, būs salīdzinoši vienkāršāk noteikt iedzīvotāju radīto atkritumu apjomu
mēnesī, tad krietni sarežģītāk
tas būs tām daudzdzīvokļu mājām, kurās atkritumu laukums
tiek dalīts ar citu māju iedzīvotājiem. Pilsētā šādu kolektīvo
atkritumu laukumu ir salīdzinoši daudz – 92. Neapšaubāmi,
ideālā variantā katrai daudzdzīvokļu mājai vajadzētu būt
savam atkritumu laukumam,
taču jau vēsturiski situācijas ir
dažādas, atsevišķās vietās pat
tehniski nav iespējams ierīkot
katrai mājai savu laukumu tā,
lai tam ērti var piekļūt atkritumu izvedēju transports. Ja šādu
kolektīvo atkritumu laukumu
izmanto vairāku māju iedzīvotāji, tad risinājums jāmeklē, savJa privātmājās, uzņēmumos starpēji vienojoties par kopējā
vai atsevišķās daudzdzīvokļu atkritumu laukuma lietošanas
mājās, kur vienai ēkai ir savs kārtību.

Kolektīvo
atkritumu laukumu
izmantotājiem
jāvienojas par
risinājumu
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Pirms izmet lielgabarīta atkritumus,
internetā noskaidro, kad tos izved!

Kā maksāt mazāk par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu?
Kristīne Langenfelde

Valsts jau ir paziņojusi, ka
maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tuvākajos gados pieaugs, jo
ar katru gadu būtiski tiks
palielināta dabas resursu
nodokļa likme, kas ietekmē atkritumu apsaimniekošanas tarifu. Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas aplēses liecina, ka pēc pāris gadiem tarifs varētu pieaugt
pat divkārt. Tieši tāpēc
iedzīvotājiem jeb atkritumu radītājiem ir jāmeklē
veidi, kā samazināt sadzīves atkritumu daudzumu,
tādējādi nepalielinot savus
izdevumus par atkritumu
apsaimniekošanu.

Atkritumu
šķirošana
Viens no veidiem, kā samazināt
poligonā apglabājamo atkritumu
daudzumu un līdz ar to arī savus
izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu, ir atkritumu šķirošana.
Jau šobrīd pilsētā ir izveidoti
140 atkritumu dalītās savākšanas
punkti, taču jaunajam pakalpojuma sniedzējam, kā to paredz konkursa nosacījumi, pilsētā vēl 70
vietās būs jānodrošina atkritumu
dalītās savākšanas konteineri. Tas
nozīmē, ka katra māja, kas spēs
nodrošināt konteineru izvietojumu savā atkritumu laukumā, pakalpojuma sniedzējam varēs lūgt
pie mājas novietot gan dzelteno
konteineru, kas paredzēts papīra,
PET iepakojuma, plēves iepakoju-

ma, metāla dzēriena iepakojuma,
cietās plastmasas izstrādājumiem,
gan zilo konteineru tīram stikla
iepakojumam.
Ja līdz šim daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāju maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nebija
tieši atkarīga no mēnesī saražoto
atkritumu daudzuma, tad turpmāk, situācijai mainoties, iedzīvotāji, kuri šķiros atkritumus, to
varēs izjust savā ikmēneša rēķinā.
Jo vairāk atkritumu nonāks otrreizējai pārstrādei, jo mazāk tie
tiks izvesti un apglabāti poligonā,
un likumsakarīgi, ka arī maksa

Atkritumu
šķirošana atkritumu izvešanas
izmaksas ļauj
samazināt pat
par trešdaļu

par atkritumu apsaimniekošanu
šādās mājās saruks. Ja viena
kubikmetra sadzīves atkritumu
izvešana un apglabāšana atkritumu radītājam, pēc šā brīža spēkā
esošā tarifa, maksā 19,46 eiro
(bez PVN), tad šķiroto atkritumu
izvešana ir bez maksas. Apmēram
trešā daļa no visiem sadzīves
atkritumiem ir izlietotais iepako-

jums, kas ir piemērots atkārtotai
pārstrādei. Ja atkritumi tiek
šķiroti rūpīgi un pie mājas vai
uzņēmuma ražotnes ir uzstādīti
atkritumu dalītās vākšanas konteineri plastmasai, papīram un
stiklam, tad atkritumu šķirošana
atkritumu izvešanas izmaksas
ļauj samazināt pat par trešdaļu,
liecina SIA «Zaļā josta» aplēses.

Slēgta tipa
atkritumu laukumi
Otrs veids, kā iespējams būtiski
samazināt atkritumu daudzumu
konteineros pie daudzdzīvokļu
mājām, – izbūvēt slēgta tipa atkritumu laukumu. Nav noslēpums,
ka atkritumu laukumos, kas ir
brīvi pieejami, nereti nonāk arī
atkritumi, kurus nav radījuši
konkrētās mājas iedzīvotāji. Līdz
šim, iespējams, mājas iedzīvotājus
tas tik ļoti neuztrauca, jo tieši
neietekmēja atkritumu apsaimniekošanas cenu. Taču nākamajā
gadā, kad maksu par atkritumu
apsaimniekošanu veidos mājas
iedzīvotāju reāli radīto atkritumu apjoms, situācija būtiski
mainīsies. Jau likums nosaka,
ka atkritumu laukuma izveide
un uzturēšana kārtībā ir mājas
dzīvokļu īpašnieku atbildība,
tāpēc katras mājas iedzīvotājiem
jābūt ieinteresētiem uzturēt savu
laukumu kārtībā un nepieļaut, ka
tajā nonāk svešu personu radīti
atkritumi, par kuriem pēc tam
rēķins tiks izrakstīts konkrētās
mājas iedzīvotājiem. Visefektīvākais veids būtu tieši slēgta tipa
atkritumu laukumu izveide, kas
garantētu, ka sveši atkritumi
konteineros nenonāk.

Pašvaldība sagatavojusi projektu tipveida
slēgtam atkritumu laukumam
Kristīne Langenfelde

Jelgavas pašvaldība šā gada budžetā
paredzēja finansējumu tipveida slēgta atkritumu laukuma projekta izstrādei. Darbs
tika uzticēts SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP), un šobrīd tas
ir noslēdzies. Tas nozīmē, ka tās daudzdzīvokļu mājas, kuras lems par slēgta tipa
atkritumu laukuma ierīkošanu, varēs izvēlēties realizēt jau sagatavotu pašvaldības
projektu, tā ieekonomējot līdzekļus.
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis skaidro, ka, uzsākot
darbu pie tipveida projekta izstrādes, tika apzināti
dažādi risinājumi un meklēts labākais iespējamais variants mūsu pilsētai. «Svarīgākie nosacījumi bija šāda
laukuma funkcionalitāte un izmaksas,» uzsver J.Vidžis.
Izstrādātais projekts paredz, ka slēgtais atkritumu
laukums tiek izgatavots no metāla, tam ir jumts, bet
sienas ir no sieta, kura acs izmērs ir tik neliels, ka
izslēdz putnu iekļūšanu konteineru novietnē. «Piedāvātajā variantā slēgtā tipa atkritumu konteineru
novietne ir moduļa veida. Tas nozīmē, ka, lai arī
projekts ir viens, tiek piedāvāti vairāki iespējamie
izmēri atkarībā no mājai nepieciešamā konteineru
skaita. Tāpat ir iespējams sākotnēji uzstādīt vienu
moduļveida novietni, jo mazākais modulis paredz
divu konteineru novietošanu, bet ar laiku, rodoties
nepieciešamībai, tai klāt izbūvēt otru moduļveida
novietni. Jāuzsver, ka lielākais no novietnes izmēriem ir paredzēts astoņu 1100 litru atkritumu
konteineru izvietošanai,» skaidro JNĪP tehniskais
direktors Oļegs Kukuts. Katra novietne būs slē-

SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» aicina jelgavniekus,
pirms izmest lielgabarīta atkritumus,
uzņēmuma mājaslapā noskaidrot,
kad no konkrētā atkritumu
laukuma tiek izvesti lielgabarīta
atkritumi, tā panākot, ka atkritumu
konteineru laukumā neuzkrājas liela
izmēra atkritumi, kas nereti rada
nepievilcīgu skatu. Uzņēmuma mājaslapā www.komunalie.lv pieejams
lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks. «Sistēma ir ļoti vienkārša –
jāizvēlas mājas tips (daudzdzīvokļu māja vai privātmāja) un meklēšanas
ailē jānorāda iela,» skaidro uzņēmumā.
Uzņēmumā norāda, ka par lielgabarīta atkritumiem netiek uzskatīts tas,
kas izrādījies nevajadzīgs pēc garāžas, bēniņu, pagraba uzkopšanas.
Tāpat par lielgabarīta atkritumiem netiek atzīti maisi ar vecu apģērbu vai
koku lapām, automašīnu riepas vai celtniecības atkritumi (būvgruži). Šo
atkritumu izvešanas nosacījumus var noskaidrot uzņēmumā vai, izņemot
nolietotās riepas, par maksu nogādāt atkritumu poligonā «Brakšķi».
Reizi mēnesī lielgabarīta atkritumu izvešanas pakalpojums tiek
nodrošināts arī privātmāju iedzīvotājiem. To izvešana iepriekš obligāti
jāsaskaņo, zvanot pa tālruni 63026010, 63023469 vai 63048965.

Ielu apgaismojuma modelēšanas poligons
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta
līdzfinansētā projekta «Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana ar viedajām
pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā» gaitā pie
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas tapis ielu
apgaismojuma modelēšanas poligons.
Būvdarbi Meiju ceļā 9, pie Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas, tika uzsākti
2020. gada 23. oktobrī. To laikā izbūvēts
138 metrus garš kabelis un uzstādīti divi
apgaismojuma balsti mācību vajadzībām,
lai vidusskolas audzēkņi varētu izprast
apgaismojuma sistēmas darbību reālā vidē,
praktiski darbojoties – mērot apgaismojuma
līmeni un veicot citus mērījumus. Turklāt gaismekļi aprīkoti ar
kontrolieriem un apgaismojuma vadības blokiem. Nepieciešamības
gadījumā mācību poligonu praktiskajam darbam varēs izmantot arī
LLU studenti, savukārt pašvaldības iestādei «Pilsētsaimniecība» tas
varētu būt aktuāls, pētot apgaismojuma vadības aspektus, kas noderētu
turpmākajā ikdienas darbā.
Apgaismojuma modelēšanas poligonu izbūvēja SIA «Mītavas Elektra»,
un tā izveides kopējās izmaksas ir 32 070,58 eiro (ar PVN).

Jelgavnieki var saņemt psihologa
konsultāciju pa atbalsta tālruni
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde ārkārtējās situācijas laikā atjaunojusi
psihoemocionālā atbalsta tālruni 29383535, pa kuru zvanot
jelgavniekiem ir iespēja saņemt psihologa atbalstu ārpus darba laika –
katru dienu, izņemot svētdienas, no pulksten 17 līdz 22.
Pavasarī, kad valstī pirmo reizi bija izsludināta ārkārtējā situācija saistībā
ar Covid-19 pandēmiju, iespēju sazināties ar psihologu pa tālruni
psihoemocionālā atbalsta saņemšanai izmantoja 34 iedzīvotāji. Vērojot
arī šobrīd valdošo spriedzi sabiedrībā un ģimenēs, Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde rada iespēju atjaunot psihoemocionālā atbalsta tālruņa
darbību uz ārkārtējās situācijas laiku, un tas sāka darboties 23. novembrī.

Projekta skice
dzama. «Katram modulim ir paredzētas slēdzamas
durvis, taču par tehnisko risinājumu var lemt katra
daudzdzīvokļu māja – durvīm var ierīkot slēdzeni
vai izmantot elektroniskās kartes,» stāsta O.Kukuts.
Šobrīd projekts ir izstrādāts, un nākamgad
pašvaldība paredz izveidot arī pirmo šāda tipa
novietni pilsētā pie kādas pašvaldībai piederošas
ēkas. Savukārt ikvienai daudzdzīvokļu mājai būs
iespēja izmantot pašvaldības sagatavoto projektu,
sedzot tikai novietnes izgatavošanas izdevumus un
veicot būvniecības ieceres saskaņojumu.
Prognozētās izmaksas slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes ierīkošanai (12 kvadrātmetri, paredzēts
četru konteineru novietošanai) ir aptuveni 6000 eiro.
Taču vienlaikus mājas dzīvokļu īpašniekiem ir
iespēja vienoties arī par citu risinājumu un izbūvēt
slēgta tipa konteineru novietni pēc pašu izstrādāta
projekta.

Pārējās dienās pēc pulksten 22, kā arī svētdienās iedzīvotāji pēc
psihoemocionālās palīdzības aicināti vērsties, zvanot pa citiem atbalsta
tālruņiem: krīžu un konsultāciju centra «Skalbes» diennakts krīzes
tālruņi emocionālajam un psiholoģiskajam atbalstam – 67222922
(LMT), 27722292 («Bite»); Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis – 116111.

Slēgtas pilsētas kapsētu sēru zāles
Lai mazinātu Covid-19 izplatību, Latvijā noteikti stingrāki pulcēšanās
ierobežojumi un drošības pasākumi, kas attiecas arī uz bēru ceremoniju
norisi. Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu «Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu» bērēs drīkst pulcēties ārpus telpām ne vairāk kā 10 cilvēki
(neskaitot ar to norisi tieši saistītos cilvēkus, piemēram, garīdznieku) un ne
vairāk kā no divām mājsaimniecībām, lietojot mutes un deguna aizsegu.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka ārkārtējās situācijas
laikā pilsētas kapsētu sēru zāles ir slēgtas. Par sēru ceremoniju norisi
kapsētās lūgums vienoties ar izvēlēto apbedīšanas pakalpojumu
sniedzēju. Pieņemšanas laiks apbedīšanas pakalpojumu pieprasīšanai
«Pilsētsaimniecībā»: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 15 līdz 17 un piektdienās no pulksten 12.30 līdz 14. Pārējā
laikā iestāde apbedīšanas pakalpojumu pieprasītājiem ir slēgta. Papildu
informāciju var iegūt pa tālruni 29238810 un 63023845.
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Tuvojas Ziemassvētki, kas šogad mums ikvienam būs īpaši.
Tāpat kā svētku gaidīšanas laikam šoreiz ir īpaša noskaņa. Tas kļuvis nesteidzīgāks, klusāks, ģimeniskāks.
Sabiedrība sāk pieņemt situāciju, ka jāmācās, jādzīvo un jāstrādā attālināti. Izolēti no tik ierastās rosības.
Šī situācija cilvēkus smagi ietekmē emocionāli. Gaidot Ziemassvētkus, «Jelgavas Vēstnesis»
aicināja garīdzniekus – lielāko konfesiju pārstāvjus – uzrunāt jelgavniekus.

«Priecīgus Kristus
piedzimšanas svētkus!»
Edvards Pavlovskis,
Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps:
«Neparastā uztraukuma noskaņā šogad
gaidām un arī svinēsim šos citkārt tik priecīgos un pārsteigumu pilnos svētkus, kad katrs
gribam sagaidīt kādu brīnumu – Ziemsvētku
brīnumu. Neparasta šī noskaņa šogad ir tāpēc, ka joprojām pasaulē nerimst pandēmija,
kuru saucam par Covid-19. Gribas tomēr
arī šajā laikā atgādināt, ka mums ir par ko
priecāties. Svētki, kurus svinēja Marija un
Jāzeps pēc Jēzus Bērna dzimšanas, arī bija
pilni satraukuma, baiļu un neziņas. Tomēr viņi
savu prieku un mieru, kuru ganiem sludināja
eņģeļi, nebalstīja emocionālos pārdzīvojumos
no dekorācijām pilsētā vai dabas skaistuma –
apsnigušiem laukiem un mežiem –, kā bieži
vien to mūsdienās darām mēs. Viņiem nekā
no tā nebija. Viņi to arī negaidīja. Viņu prieks
bija Jēzus dzimšanas fakts. Sagaidot Pestītāja
atnākšanu, viņi bija šajos notikumos iesaistīti.
Viņu cerība un ilgas bija piepildījušās. Jā,
ne visu līdz galam saprata, kas ir noticis un
kā piepildīsies pravietojumi, bet prieks par
Jaundzimušo Bērnu piepildīja viņu sirdis.
Marija turēja savās rokās Jaundzimušo Dēlu
– Dieva Dēlu. Lielāka prieka taču nevar būt.
Cik priecīgi mēs būtu, ja šajos Ziemsvētkos
varētu paņemt Jēzus Bērnu savās rokās. Tas
ir Ziemsvētku brīnums!
Dārgie jelgavnieki, zemgalieši un visi, kas
lasāt šo rakstu, novēlu jums visiem priecīgus Ziemsvētkus. Svinēsim tos arī kā mūsu
Pestītāja un Glābēja dzimšanas svētkus. Lai
noslēpumi, kuru atceri svinam, pārspēj visus

Jānis Sičevskis,
Jelgavas bīskaps, Latvijas Pareizticīgās
baznīcas Rīgas eparhijas vikārs:

uztraukumus un nemieru par mūsu ikdienu,
par visām slimībām un neveiksmēm. Mūžīgā
dzīve pie Dieva ir daudz svarīgāka par visu
laicīgo un pārejošo. Esam ierobežoti tikties ar
mūsu draugiem un radiem, bet izmantosim iespēju vairāk pamanīt tos, kas ir mums vistuvāk
– mūsu pašu ģimeni. Viņi arī no mums gaida
mīļu vārdu, smaidu, labestību. Izmantosim šo
situāciju, lai svētkus sagaidītu un pavadītu bez
steigas un iepirkšanās drudža. Lai miers un
mīlestība valda jūsu mājās un sirdī!»
Informācija par svētku dievkalpojumiem
tiešsaistē: www.jelgavaskatedrale.lv vai
facebook.com/jelgavaskatedrale/

«Svinēsim Kristus
piedzimšanas svētkus!»
Hanss Martins Jensons,
LELB Liepājas bīskaps
ar prokatedrāli Jelgavā:
«Šī brīža ārkārtējā situācijā var šķist nevietā
runāt par svētku svinēšanu, bet atradīsim veidu, kā to darīt arī pandēmijas laikā! Neļausim
ierobežojumiem atturēt mūs no svinēšanas,
kaut arī nevaram sanākt kopā, kā ierasts. Ja
atrodam veidu, kā sagādāt pārtiku, nedomāsim, ka šajos apstākļos varam izdzīvot bez
garīgā ēdiena. Kopsim savu garīgo dzīvi, kā vien
iespējams, un palīdzēsim to darīt viens otram.
Šajā laikā, kas ir ne tikai tumšākais gadalaiks, bet arī pandēmijas uzliesmojuma laiks,
kas daudzus nospiež, un cilvēki redz dzīvi
drūmās krāsās, ir svarīgi ieraudzīt gaismu no
debesīm bērnā Jēzū Kristū, lai dotu cerību.
Ziemsvētku svinēšanas laikā vajadzētu apstāties vismaz pie pieciem notikumiem un tēmām,
kuras labi var papildināt ar tā saucamās Bētlemītes pakāpenisku izveidi. Pats uzaugu ar šo
tradīciju, tāpēc arī savās mājās mēs uzstādām
galdu ar Bētlemes ainu. Svētku laikā šī aina ir
redzama arī daudzās baznīcās, kurās varam
ieiet un pārdomāt Ziemsvētku galveno notikumu. Man eglīte bez Bētlemītes ir kā rāmis bez
gleznas, tā ir tikai dekorācija īstajam notikumam. Aicinu pārdomāt šos piecus notikumus.
24. decembra vakarā ir Kristus piedzimšana, kur Bētlemītē redzama Marija, Jāzeps
un jaunpiedzimušais bērniņš. 25. decembrī
kopā ar ganiem apmeklējam jaunpiedzimušo
Pestītāju un noliekam tos Bētlemītē. Svētdienā pēc Ziemsvētkiem apstājamies pie Svētās
Ģimenes, kurai Dievs ir blakus, un dievbijība
un mīlestība tajā ir klātesoša. Īpaši šobrīd,
kad ģimenes jēdziens ir apdraudēts, tieši šis
notikums ir svarīgs, lai stiprinātu izpratni par

«Pāri visam lai ticība,
cerība, mīlestība!»
«Klāt gada īpašākais laiks, kad atskatāmies
uz paveikto, steidzam paveikt nepadarīto,
post mājas un sakārtot domas, jo cauri nakts
tumsībai, sabiedrībā valdošajam nemieram
un neskaidrībai par rītdienu ieskanas eņģeļu
dziedātās slavas dziesmas vārdi: «Gods Dievam augstībā, miers virs zemes, un cilvēkiem
labs prāts!» Tuvojas Kristus piedzimšanas
svētki – Ziemassvētki.
Naktī pirms vairāk nekā 2000 gadiem
Bētlemē piedzima pasaules Pestītājs, kas
tika sūtīts, lai glābtu cilvēci no ļaunā. Tā bija
spožā Bētlemes zvaigzne, kura vēstīja par
Kristus dzimšanu un rādīja ceļu Austrumu
gudrajiem.
Mums vienmēr gribas zināt, kas mūs sagaida nākotnē. Ko nesīs jaunais gads? Tomēr
nākotne no mums ir slēpta, bet, lai saprastu,
kāds var būt mūsu ceļš, vienmēr jāatceras:
ja mēs darām labas lietas, gaišas, tīkamas, ja
mūsu rīcībā nav ļaunprātības un divkosības,
ja mēs nevienu nenovedam maldos, deklarējot
vienus mērķus, bet patiesībā sekojot citiem,
tad mums ir cerība uz Dieva palīdzību. Un,
ja mēs gribam, lai mūsu dzīve patiesi būtu
mierīga, rāma, priecīga, labklājīga, mums
jācenšas gan personīgajā, gan ģimenes, gan
sabiedriskajā un valstiskajā dzīvē darīt tikai
tādus darbus, lai nemānītu Dievu, jo viņu
apmānīt nav iespējams. Tāpat kā savus
tuvākos. Un šajā nozīmē cilvēks patiesi lielā
mērā nosaka savu likteni: ja viņš dara to,
kas tīkams Dieva gribai, tad Kungs ir kopā
ar viņu. Mūsu tautas vēsturiskā pieredze ar
kāpumiem un kritumiem, ar priekiem, bēdām
un pat traģēdijām spilgti ilustrē šo domu.

Šis gads mūsu dzīvē ir bijis pārbaudījumu un izaicinājumu piepildīts. Mēs pēkšņi
sapratām – viss, kas notiek ap mums, ir
trausls un mainīgs. Stabilitāte šajā pasaulē ir
tikai šķietama. Tādēļ novēlu visiem saskatīt
patiesās vērtības, kas palīdzētu dzīves vissmagākajos brīžos. Novēlu meklēt un atrast
atbildes uz sev nozīmīgiem jautājumiem, bet
pāri visam lai ir ticība, cerība un mīlestība!
Sagaidot Kristus piedzimšanas svētkus,
gribu vēlēt, lai piedzimušā Kristus Bērna
svētība un gaišums nes mieru mūsu visu
dvēselei, vairo saticību ģimenē un dāvā Dieva svētību visos jūsu labajos darbos, kurus
esat iecerējuši veikt jaunajā – 2021. – gadā.»
Informācija par svētku dievkalpojumiem:
facebook.com/JelgavasPareizticigoKatedrale/

«Katra diena ir vērtīga, lai pieceltos»
Mārcis Zīverts,
Jelgavas baptistu draudzes mācītājs:

to, kas ir ģimene un kāda ir Dieva loma tajā.
1. janvāris – Jēzus vārda došanas diena. Vārda
dienas Latvijā ļoti svinam, bet Jēzus vārda
došanas dienu – ne tik daudz, svinēsim arī to!
Zvaigznes dienu var svinēt arī otrajā svētdienā
pēc Ziemsvētkiem, ja nesvin tieši 6. janvārī. Tajā
Austrumu gudrie no pagānu tautām nāk pielūgt
jaunpiedzimušo ķēniņu.
Kristus piedzimšanas svētki nebeidzas 24.
decembra vakarā, bet tikai sākas. Izmantosim
šo laiku! Tad arī būs svētīgi svētki. Lai Jelgavas
Svētās Annas prokatedrāles zvaigznes jums dod
prieku un uzmundrinājumu tuvoties Kristus
Bērniņa nestajai gaismai!»
Informācija par svētku dievkalpojumiem:
jelgavasannasbaznica.lv vai facebook.com/JelgavasAnnasDraudze/

«Cilvēki saka, ka Ziemassvētki ir gada
jaukākais laiks. Izskatās, ka šogad piepildīsies leģendārās Ziemassvētku dziesmas
vārdi: «Klusa nakts, Svēta nakts…» Šis ir
laiks, kas saistīts nevis ar to, kas notiek,
bet ar to, kas jau ir noticis. Ziemassvētku
laiks mums atgādina arī par problēmām,
kuras mēs nevaram atrisināt. Par cilvēkiem,
kurus mēs negribētu satikt. Tu gribētu
kādu iepriecināt, bet tev nodarītā pārestība aizslēdz tavu sirdi. Par cerībām, kuras
nepiedzīvojam. Varbūt neparedzēti apstākļi
izjauca tavas ieceres un cerības? Ziemassvētki atgādina par vēl vienu problēmu, kuru tu
nevari atrisināt. Ja tu pieietu pie spoguļa,
ieraudzītu cilvēku, kuru tu nespēj pilnībā
kontrolēt. Ļoti gribētu, bet nespēj. Tajā tēlā
tu ieraudzīsi savas un citu cilvēku nepiepildītās cerības. Ziemassvētku laiks ir tas
īpašais laiks nevis tāpēc, ka katru gadu kaut
kas labs notiek, bet tāpēc, ka toreiz TAS
notika. Dievs sūtīja Savu Dēlu Jēzu Kristu
uz zemes. Tas bija notikums, kas izmainīja
pasaules kārtību un vēstures virzību. Jēzus
Kristus nāca uz zemes, lai Viņš kļūtu par
tavas dzīves piepildījumu. Tad, kad Jēzus
kļūst par tavas dzīves centru, tad tava dzīve
kļūst stabila, ar pamatu un jēgu, ar cerībām
pārpildīta. Jēzus ienes tādu mieru un spēku,
ka tev nav vairs jābaidās pat tad, kad apkārt
ir draudi, no kuriem parasti baidās cilvēki
bez Jēzus. Neatkarīgi no tā, kādas situācijas
mums ir, Kristus ir dzīvība un gaisma, kura
pārņem un uzvar tumsu. Viņš ir cerība,

kas ir pārāka par visām mūsu iecerēm un
domām. Dievs ir dzīvs, dzird tavas nopūtas
un lūgšanas. Katru rītu ir iemesls piecelties
un runāties ar Dievu, jo tumsa nepārņems
Dievišķo spēku un gaismu, kas mums ir
pieejama ticībā uz Jēzu Kristu. Katra diena
ir vērtīga, lai pieceltos!
Uzaicinu jūs skatīties tiešraides dievkalpojumus internetā katru svētdienu pulksten 11 «Youtube» un «Facebook» vietnē
«Jelgavas baptistu draudze». 20. decembrī
pulksten 11 – «Iedrošinājums PIEDOT!»;
24. decembrī pulksten 17 – «Iedrošinājums TICĒT!»; 27. decembrī pulksten 11
– «Iedrošinājums CIEŠOT!»; 31. decembrī
pulksten 18 – «Iedrošinājums MĪLĒT!».»
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SIA «Dinair Filton» (reģ.Nr.40003801344)
piedāvā darbu IEKĀRTU OPERATORIEM(-ĒM).

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS DECEMBRĪ
UN JANVĀRĪ

Galvenie pienākumi:

DAŽĀDAS INTENSITĀTES VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Pirmdienās un trešdienās
no plkst.19 līdz 20 – «Kardio/Spēks».
Otrdienās un ceturtdienās
no plkst.19 līdz 20 – «Vesela mugura».
Trešdienās no plkst.14 līdz 15 –
«Māmiņām ar mazuļiem».

Norises vieta: tiek organizēti online
treniņi. Informācija par treniņiem tiek
publicēta vietnē https://www.facebook.
com/jelgavasveseliba.
No 2020. gada 21. decembra
līdz 2021. gada 10. janvārim
vingrošanas nodarbības nenotiks.

PAR BEZMAKSAS PELDBASEINA ABONEMENTIEM
Aicinām visus iedzīvotājus, kas projekta gaitā saņēmuši bezmaksas peldbaseina
abonementu, to izmantot līdz decembra beigām. Jauni abonementi netiks izsniegti.

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

PAŠVALDĪBAS IESTĀDE «KULTŪRA» INFORMĒ

• sagatavot darbgaldus/iekārtas atbilstoši darba uzdevumiem;
• nodrošināt ražošanas tehnoloģisko procesu;
• kontrolēt saražotās produkcijas kvalitāti.
Sekmīgai darbu izpildei nepieciešams:
• darba pieredze iekārtu operatora amatā;
• profesionālā izglītība tehniskā jomā;
• spēja pieņemt lēmumus;
• precizitāte, patstāvība darbā;

• labas latviešu un angļu valodas zināšanas (nepieciešamas ikdienas darbā);
• vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties.

Mēs piedāvājam:
• darbu starptautiskā uzņēmumā SIA
«Dinair Filton»;
• profesionālās apmācības darbavietā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• atsaucīgus un profesionālus kolēģus
Latvijā un ārvalstīs;

• darbu maiņās (6.30–15; 15–23.30; 23.30–6);
• uzmundrinošu un garšīgu kafiju
katru rītu;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• labus un drošus darba apstākļus;
• darbavietu Olainē.

Piedāvātais atalgojums – sākot no 1004 EUR (bruto).
CV sūtīt pa e-pastu hr.latvia@dinair.se.

ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS INFORMĒ

facebook.com/ZRKAC

KURSI

norises veids tiks precizēts

Minimālās higiēnas prasības
pārtikas uzņēmumā

14. janvārī
Ceturtdien
pl. 16:00-20:00

Nodokļu aktualitātes

20. janvārī
Trešdien
pl. 10:00-13:15

Aktualitātes dokumentu
pārvaldībā

26. janvārī
Otrdien
pl. 10:00-13:15

Darba aizsardzības pamatlīmeņa
zināšanu izglītības programma

27. janvārī
Trešdien
pl. 9:15 - 16:25

Jaunas iemaņas un zināšanas ZRKAC
Metālapstrādes mācību parks (MMP) piedāvā
individuāli apgūt šādas programmas:
• lokšņapstrāde – lāzergriešana (16 māc.st.);
• lokšņapstrāde – CNC loksnes locīšana (16 māc.st.);
• lokšņapstrāde – materiālu noliktava ar automātisko
vadības sistēmu (6 māc.st.);
• robotizēta plazmas griešana (16 māc.st.);
• robotizēta MAG metināšana (16 māc.st.).
Vairāk informācijas:
Tālr.: 26171465, Māris Ernstsons (ZRKAC MMP vadītājs)
e-pasts: maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv, www.zrkac.lv

Paziņojums
par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2021.
gada 25. janvārī plkst.18 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009028569 Kārļa ielā 12 – 2, Jelgavā, kas sastāv
no dzīvokļa Nr.2 (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000050083001001, kopējā platība 13,9 m2) un
tam piekrītošajām kopīpašuma 139/1711 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums
09000050083001, 09000050083002) un zemes
(kadastra apzīmējums 09000050083), mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 800
euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 80
euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2021. gada 21. janvāra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559),
pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no
plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz
12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai
tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācija paziņo
2020. gada 24. novembrī Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu
Nr.2-26.3/9205 «Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā».
Detālplānojuma ierosinātāji ir zemes gabala
Meldru ceļā 2, Jelgavā, īpašnieki.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir teritorijas
infrastruktūras sakārtošana, paredzot individuālo
dzīvojamo māju, inženiertehniskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas,
un detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus
un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi
interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām: 63005493,
63005475, e-pasts: dace.sture@dome.jelgava.
lv, sandra.ozola@dome.jelgava.lv, kā arī informācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.
jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas
attīstības plānošana».

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
Antropovs Valerijs
(30.06.1945.–15.11.2020.)
Baufalovs Valērijs
(16.06.1964.–16.11.2020.)
Bredihins Vladimirs
(15.02.1948.–19.11.2020.)
Dobelniece Gaļina
(30.01.1958.–13.11.2020.)
Dremova Gaļina
(03.10.1946.–14.11.2020.)
Felsberga Asja
(23.06.1937.–13.11.2020.)
Jakobsone Jeļena
(15.02.1938.–13.11.2020.)
Jākobsons Aldis
(17.03.1959.–18.11.2020.)
Jefimova Jeļena
(10.07.1936.–13.11.2020.)
Kličevs Ivans
(01.07.1955. –13.11.2020.)
Krilovs Vasilijs
(18.05.1956.–16.11.2020.)
Kručonoka Aija
(29.03.1937.–15.11.2020.)
Lapsa Lūcija
(28.08.1928.–13.11.2020.)
Liepiņa Irina
(08.12.1971.–19.11.2020.)
Malada Herta
(10.01.1935.–16.11.2020.)
Multiņa Ilze
(07.08.1944.–11.11.2020.)
Nezināms vīrietis
(31.10.2020.)
Ozoliņa Daiga
(09.08.1960.–13.11.2020.)
Prokofjeva Rita
(28.06.1931.–16.11.2020.)

Reijers Uldis
(05.09.1969.–17.11.2020.)
Ripa Biruta
(12.06.1940.–13.11.2020.)
Špakova Valentīna
(23.04.1930.–15.11.2020.)
Upenieks Andris
(26.02.1943.–12.11.2020.)
Bange Tatjana
(24.12.1932.–21.11.2020.)
Baranovskis Igors
(04.02.1970.–23.11.2020.)
Beķere Zinaida
(10.01.1955.–20.11.2020.)
Blaževiča Vanda
(19.04.1944.–25.11.2020.)
Čušņikovs Genādijs
(12.06.1949.–24.11.2020.)
Grāvers Haralds
(24.06.1953.–20.11.2020.)
Kuropatkins Igors
(29.11.1955.–23.11.2020.)
Kuzmenko Roza
(24.12.1929.–24.11.2020.)
Labuts Antons
(25.01.1940.–20.11.2020.)
Līkuma Antalne
(05.03.1946.–23.11.2020.)
Locāne Terese
(20.09.1931.–21.11.2020.)
Matjušova Leonarda
(15.06.1935.–21.11.2020.)
Palkevica Anete
(07.08.1928.–22.11.2020.)
Skubo Jūlija
(03.11.1933.–23.11.2020.)
Solovjovs Ivans
(25.09.1931.–21.11.2020.)

Soskolainens Pjotrs
(04.01.1945.–23.11.2020.)
Tarasova Anna
(12.10.1923.–21.11.2020.)
Zālitis Edvards Egils
(25.08.1950.–25.11.2020.)
Zelčs Vladislavs
(29.01.1929.–24.11.2020.)
Verners Rabša
(30.07.2000.–24.11.2020.)
Grandovskis Genādijs
(28.07.1967.–27.11.2020.)
Agurcovs Nikolajs
(12.07.1937.–29.11.2020.)
Auziņa Ilona
(02.02.1960.–03.12.2020.)
Baranovska Ņina
(29.08.1937.–03.12.2020.)
Bokse Janīna
(28.09.1936.–02.12.2020.)
Ērgle Maiga
(04.12.1927.–02.12.2020.)
Gaļickis Ivans
(05.01.1929.–01.12.2020.)
Jurevica Velta
(03.06.1934.–28.11.2020.)
Kacars Imants
(03.02.1962.–27.11.2020.)
Kvača Jaņina
(01.09.1928.–02.12.2020.)
Loca Lita
(02.07.1948.–30.11.2020.)
Malašenkova Muza
(10.05.1931.–29.11.2020.)
Panova Anastasija
(04.09.1931.–26.11.2020.)
Pilka Juris
(18.05.1963.–27.11.2020.)

Rožkova Serafima
(15.08.1927.–30.11.2020.)
Šlosberga Zidonija
(05.06.1922.–29.11.2020.)
Ungurs Klemens
(11.05.1944.–30.11.2020.)
Voronkova Alīna
(28.09.1954.–27.11.2020.)
Anškins Guntis
(29.04.1936.–04.12.2020.)
Cīrulīte Zenta Zelma
(01.03.1936.–08.12.2020.)
Cunskis Juris
(15.06.1951.–08.12.2020.)
Cvetkovs Oļegs
(10.12.1980.–05.12.2020.)
Daugulis Jānis
(24.06.1947.–06.12.2020.)
Demčenko Leonīds
(27.02.1921.–10.12.2020.)
Dimbelis Roberts
(01.01.1943.–08.12.2020.)
Folomejeva Svetlana
(21.12.1962.–07.12.2020.)
Hofrāte Silvija
(25.08.1938.–08.12.2020.)
Indāne Renāte
(03.12.1938.–10.12.2020.)
Jevsejeva Janina
(06.05.1937.–06.12.2020.)
Juzefoviča Gelena
(25.01.1954.–06.12.2020.)
Lapuhova Valentīna
(07.01.1934.–04.12.2020.)
Lībers Andrejs
(10.04.1946.–09.12.2020.)
Lobikova Ludmila
(03.06.1938.–09.12.2020.)

Locāns Jānis
(04.01.1939.–04.12.2020.
Ņefedoviča Gaļina
(22.02.1942.–07.12.2020.)
Ozoliņš Arvis
(21.09.1967.–08.12.2020.)
Romanova Ina
(22.12.1968.–05.12.2020.)
Sapuns Marjans
(06.02.1937.–08.12.2020.)
Spriņģe Janīna
(12.03.1944.–07.12.2020.)
Stepiņš Viktors
(24.05.1965.–09.12.2020.)
Strupka Vera
(17.02.1937.–10.12.2020.)
Tancis Artis
(22.04.1999.–08.12.2020.)
Taraškevičs Sebastians Maikls
(11.07.2020.–10.12.2020.)
Teresjus Antons
(29.08.1956.–07.12.2020.)
Veršilovska Vera
(25.08.1932.–10.12.2020.)
Veselovs Aleksandrs
(07.04.1978.–05.12.2020.)
Vizbule Laima
(17.10.1944.–09.12.2020.)
Zubovičs Leontijs
(07.05.1938.–04.12.2020.)

Dati: Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas
Dzimtsarakstu nodaļa
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Noskaidroti sporta
fotokonkursa laureāti
Ilze Knusle

Noslēdzies Jelgavas Sporta servisa centra (SSC)
rīkotais fotokonkurss «Jelgava sporto». Izvērtējot
228 iesniegtās fotogrāfijas,
noskaidroti konkursa laureāti. Daļa fotogrāfiju no 28.
decembra būs eksponētas
tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» 2. stāvā.
«Konkursam iesniegtajās fotogrāfijās redzama pilsētas sporta dzīves
daudzveidība. Priecē, ka daudzi
konkursa dalībnieki ir amatieri, kuri
kādā brīdī no pasīviem sacensību
vērotājiem ir kļuvuši par aktīvākiem

vērotājiem. Un šādā veidā tiek arī
veidota Jelgavas sporta vēsture, ko
stāstīsim un rādīsim nākamajām
paaudzēm,» atzīst SSC direktors
Juris Kaminskis.
Konkursā tika saņemtas 228
fotogrāfijas, ko iesniedza 14 autori.
Fotogrāfijas vērtēja sporta fotogrāfs
Juris Bērziņš-Soms un SIA «W&D»
īpašnieks un profesionāls fotogrāfs
Juris Zēbergs (AFIAP).
Ar uzvarētājiem par balvas saņemšanu SSC sazināsies personīgi.
SSC fotokonkursu rīkoja pirmo
gadu ar mērķi veicināt iedzīvotāju
iesaistīšanos pilsētas sporta dzīvē un
sporta notikumu atspoguļošanā, kā
arī popularizēt sportu un sportisko
aktivitāšu iespējas Jelgavas pilsētā.

1. vietu un
naudas balvu
200 eiro fotokonkursā ieguvis jelgavnieks Ruslans
Antropovs,
kurš ar fotografēšanu nodarbojas jau
desmit gadu
un iemūžina
galvenokārt sporta notikumus. Viņam balva piešķirta par foto,
kurā BK «Jelgava/LLU» 2019. gada maijā priecājas par bronzas
medaļas izcīnīšanu Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijā.
2. vietu un naudas
balvu 150 eiro ieguvusi jelgavniece Jana
Leite par fotogrāfiju,
kurā redzams Jelgavas šķēpmešanas
rekorda īpašnieks
Gatis Čakšs izpildām
metienu Jāņa Lūša
piemiņas kausa izcīņas sacensībās šovasar. Autore bildei devusi nosaukumu «Spēcīgi». J.Leite atklāj, ka fotografēšanai nopietnāk pievērsusies
tikai šogad un tā apgūta pašmācības ceļā. «Šovasar pirmo reizi
tiku noalgota kā fotogrāfe, un tās bija vieglatlētikas sacensības.
Tā kā pati esmu sportiste, tad šī man bija ideāla debijas vieta,
jutos kā zivs ūdenī. Nu ir āķis lūpā,» atzīst J.Leite.
3. vietas un 100
eiro ieguvējs ir
jelgavnieks Ralfs
Adrians Laizāns
par foto «Smaids
faniem». Autors
stāsta, ka bilde uzņemta šā gada 10.
oktobrī neoficiāla
treniņa laikā, kas
notika RAF masīva mežā. Uz velosipēda redzams
velosportists Edgars Melnalksnis, kurš startē BMX pumtrack
sacensībās. Fotogrāfijas autors mācās vidusskolā un fotografēt
sācis pirms četriem gadiem. Pārsvarā viņš fotogrāfijās iemūžina
ekstrēmos sporta veidus, mašīnas, portretus, taču, kā pats saka,
visur cenšas saskatīt mākslu.
Speciālbalvu 50 eiro
saņēmis fotogrāfs
Raimonds Subatovičs no Olaines par
foto, kurā iemūžināta Jelgavas komandas basketboliste
Katrīna Kārkle.
Foto: konkursam
iesniegtie darbi

FK «Jelgava» sezonu
noslēdz 7. vietā
Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies Latvijas «Optibet» Virslīgas sezona futbolā, un FK «Jelgava» meistarkomanda ierindojusies
7. vietā desmit komandu
konkurencē. «Šī bija grūtākā Virslīgas sezona, kāda
komandai bijusi, taču mēs,
neskatoties uz visām ķibelēm, nospēlējām līdz galam,»
atzīst FK «Jelgava» meistarkomandas direktors Ainārs Tamisārs, piebilstot, ka
šobrīd futbolisti ir devušies
atvaļinājumā līdz janvārim.
Covid-19 pandēmijas dēļ čempionāts sākās vēlāk nekā ierasti,
sezonas izskaņā vairākās Virslīgas
komandās, arī Jelgavas, tika konstatēta saslimšana ar Covid-19, un
Latvijas Futbola federācija pretēji
vairāku klubu izteiktajai vēlmei sezonu noslēgt agrāk nolēma aizvadīt
visas paredzētās kārtas. Tieši pēdējo
divu kārtu spēles vairākām Virslīgas
komandām bija īsts izaicinājums, tostarp Jelgavas, jo komandā tika konstatēts viens saslimšanas ar Covid-19
gadījums, bet 22 personām noteikts
kontaktpersonas statuss, un tās
atradās karantīnā. FK «Jelgava» situāciju atrisināja, piesaistot spēlētājus no Virslīgas dublieru komandas.
«Uz sezonu raudzījāmies ļoti cerīgi.
Martā – iecerētās sezonas sākumā
– komanda bija labi sagatavojusies,
puiši fizisko uztrenējuši, bet divas
dienas pirms pirmās spēles valstī
tika izsludināta ārkārtējā situācija,
un «stop». It kā jau puiši individuāli
trenējās, taču tas nedeva rezultātu.
Līdz ar to maijā praktiski viss bija
jāsāk no jauna,» stāsta A.Tamisārs.

Trūkst pacietības
Viņš neslēpj, ka problēmas radušās arī sezonas vidū, kad notika
treneru nomaiņa un vadības grožus
no Oļega Kubareva pārņēma Dāvis
Caune. «Mūsu lielākā problēma ir
pacietība – mums tās pietrūkst. Jau
trešo gadu sezonas vidū komandā
notiek treneru un spēlētāju maiņa,
un tas nav labi. Mums jāmācās būt
pacietīgākiem,» atzīst A.Tamisārs.
Tāpat slogu šogad uzlikuši dažādi
epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 izplatības mazināšanai,
kas ne tikai apgrūtinājuši sportisko

Foto: no FK «Jelgava» arhīva
pusi, bet prasījuši arī daudz laika un
pūles, kārtojot dažādus organizatoriskos un juridiskos jautājumus.
«Taču galvenais, ka izturējām līdz
galam. Milzīgs paldies dublieru puišiem – jelgavniekiem, kuri pēdējās
divās spēlēs, kaut arī no 13. oktobra
nebija trenējušies, mūs izglāba. Kamēr meistarkomandas spēlētāji bija
karantīnā, laukumā izgāja dublieri,
un rezultāts 0:7 ir pašsaprotams,
ja puišiem pretim stājās liepājnieki
ar savu labāko Virslīgas komandas
sastāvu,» saka A.Tamisārs, piebilstot,
ka pēdējā Virslīgas spēlē laukumā
izgāja arī futbola skolas «Jelgava»
treneri Aldis Trukšāns un Raivis
Hščanovičs.
Sportiskā ziņā FK «Jelgava» šajā
sezonā saglabājusi tādu pašu pozīciju
kā divās iepriekšējās sezonās – 7. vietu. «Taču finansiāli šajā sezonā esam
iztikuši aptuveni ar vienu trešdaļu
no tā finansējuma, kāds tika iztērēts
sezonu iepriekš,» tā A.Tamisārs.

Pēdējās divās
spēlēs – zaudējums
FK «Jelgava» šīs sezonas pēdējo
Virslīgas spēli savās mājās, Zemgales
Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā,
aizvadīja 29. novembrī, tiekoties ar
Liepājas komandu. Jāpiebilst, ka
tik vēlu uz dabīgā seguma laukuma
vietējās futbola sacensības līdz šim vēl
nebija notikušas. Tiesa, jelgavnieki
pēdējā spēlē jau otro reizi šosezon
piedzīvoja savu lielāko zaudējumu
Virslīgā – 0:7. Tieši ar tādu pašu
rezultātu noslēdzās arī pirmspēdējā
spēle izbraukumā pret Jūrmalas

«Spartaku». FK «Jelgava» šosezon
27 aizvadītajās spēlēs izcīnīja sešas
uzvaras un četras spēles nospēlēja
neizšķirti, sakrājot 22 punktus, kas
kopvērtējumā deva 7. vietu no desmit
komandām. Līdz ar to mūsu komanda saglabā vietu Virslīgā. Čempionu
titulu trešo gadu pēc kārtas ieguva
komanda «Riga» FC.

Amatieri izcīna
ceļazīmi uz 1. līgu
Jāpiebilst, ka novembrī, kad valstī
izsludināja ārkārtējo situāciju, Latvijas Futbola federācija paziņoja par
sacensību noslēgšanu Latvijas 1., 2. un
3. līgas čempionātā, Virslīgas dublieru
čempionātā, Latvijas jaunatnes čempionātā un arī sieviešu līgā. Vīriešu un
sieviešu līgās vietu sadalījums turnīra
tabulās tika noteikts ar koeficienta
palīdzību, un koeficients tika aprēķināts, sadalot komandas iegūto punktu
skaitu ar komandas nospēlēto spēļu
skaitu. Līdz ar to Jelgavas komanda
«Jelgava-2» (treneris A.Trukšāns)
Virslīgas dublieru čempionātu noslē
gusi 4. vietā, bet komanda «Albatroz»
SC/FS «Jelgava» (treneris Ervīns
Pērkons) ierindojusies 2. līgas 1.
vietā. Saskaņā ar turnīra reglamentu
komanda automātiski ieguva tiesības
nākamsezon spēlēt 1. līgā. Jāpiebilst,
ka šī komanda šosezon startēja arī
Latvijas kausā, kur izkrita soli pirms
astotdaļfināla. Savukārt Jelgavas
sieviešu komanda «Jelgava» (trenere Anna Poņatovska), kam šī bija
pirmā sezona, sieviešu futbola 1. līgā
ierindojusies 11. vietā no 13 sieviešu
komandām.

Edgars Krūmiņš – rezultatīvākais pasaulē
Ilze Knusle

Apkopojot datus par šogad
četriem aizvadītajiem 3x3
basketbola Pasaules tūres
posmiem, par rezultatīvāko
spēlētāju pasaulē atzīts jelgavnieks Edgars Krūmiņš.
Šogad ir notikuši četri Pasaules
tūres posmi, kuros kopā Edgars guvis 101 punktu. Pirmajā posmā, kas
notika Debrecenā, Edgars iemeta 21
punktu. Otrajā, Ungārijas, posmā, viņam 31 gūts punkts. Trešajā, Eiropas,
posmā jelgavnieks guva 15 punktus,
savukārt ceturtajā posmā Dohā, kas
norisinājās pēc valsts svētkiem, Edgaram 34 punkti.

Visvairāk punktu šogad Edgaram
izdevies gūt pret komandām «Utena»
(Lietuva) un «Debrecen» (Ungārija) – pret tām Edgars guvis pa 15
punktiem. Pa 13 punktiem viņš guvis
pret Serbijas komandām «Liman»
un «Ub».
«Protams, ir laba sajūta būt pirmajam pasaulē, tomēr priekšā ir vēl
viens posms,» norāda Edgars, kuru
komandas biedri mēdz dēvēt arī par
Snaiperi, jo lielu daļu punktu viņš gūst
no tālmetienu līnijas.
Jāpiebilst, ka arī Edgara komandas
biedri ir starp rezultatīvākajiem
spēlētājiem. Kārlis Lasmanis ar 99
punktiem ir otrais, bet Nauris Miezis
ar 93 punktiem – ceturtais. Trešo
vietu ieņem serbu komandas «Li-

man» spēlētājs Stefans Stojačičs ar 95
gūtiem punktiem. Piecnieku noslēdz
«Liman» spēlētājs Stefans Kojičs ar 87
gūtiem punktiem.
Jāpiebilst, ka 3x3 basketbola komanda «Riga» ar jelgavnieku E.Krūmiņu sastāvā 20. un 21. novembrī
aizvadīja Pasaules tūres posmu Dohā,
Katarā, izcīnot tajā uzvaru. E.Krūmiņš kļuva par visa turnīra rezultatīvāko spēlētāju ar visvairāk (34)
gūtiem punktiem. Šā gada pēdējais
Pasaules tūres posms jeb fināls notiks
Saūda Arābijas pilsētā Džidā 18. un
19. decembrī. Tajā iekļuvušas 12 labākās ranga komandas, tostarp Edgara
pārstāvētā «Riga», kura šobrīd rangā
ieņem dalītu 1. vietu kopā ar Serbijas
vienību «Liman».
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Atgriežas Jelgavas basketbolā
Ilze Knusle

Šai sezonai BK «Jelgava/
LLU» izvirzījis visaugstākos
mērķus – uzvarēt Latvijas
Nacionālajā basketbola līgā.
Lai gan šobrīd čempionāts ir
apturēts, komandas spēlētāji turpina trenēties patstāvīgi pēc trenera sastādīta plāna, kā arī klātienē aizvada
individuālus treniņus.
Starpsezonā komandai pievienojās
vairāki spēlētāji. Viens no vērtīgākajiem ieguvumiem ir Edgars Jeromanovs, kurš spēlējis gan Latvijas, gan
ārzemju klubos un kuram ir arī pieredze Latvijas vīriešu valstsvienībā.
«Pirms sezonas Edgars pats mani
uzrunāja par pievienošanos Jelgavas
komandai, un es kā treneris, kurš
seko līdzi situācijai Latvijas basketbolā un spēlētājiem, varu tikai
priecāties, ka tik pieredzējis un ar
tādām kvalitātēm apveltīts spēlētājs
pievienojās mūsu komandai. Turklāt, kas nav mazsvarīgi, no Edgara
un viņa pieredzes var mācīties arī citi
mūsu basketbolisti,» komentē BK
«Jelgava/LLU» galvenais treneris
Gatis Justovičs.
Interesanti, ka šī Edgaram ir atgriešanās Jelgavā. «Jelgavā dzīvoju
vairākus gadus, gāju dārziņā, pēc
tam skolā līdz 7. klasei: «Kamolītis»,
Jelgavas 1. ģimnāzija, 3. sākumskola,» stāsta basketbolists. Arī sportista gaitas viņš uzsāka tieši Jelgavā,
Bērnu un jaunatnes sporta skolā.
«Toreiz vēl biju ļoti jauns, man bija
pieci seši gadi, skolā pat negāju.
Citos sporta veidos mani neņēma
pretī, par mazu, bet treneris Pēteris Lagzdiņš mani pieņēma grupā

Viens no vērtīgākajiem BK
«Jelgava/LLU»
ieguvumiem ir
Edgars Jeromanovs, kurš spēlējis
gan Latvijas, gan
ārzemju klubos
un kuram ir arī
pieredze Latvijas
vīriešu valstsvienībā. Sezonas
trešajā spēlē pret
BK «Kandava/
Anzāģe» Edgars
guva trīs punktus,
izcīnīja vienu atlēcošo bumbu un
atdeva trīs rezultatīvas piespēles.
Foto: Raimonds
Subatovičs
kopā ar dažus gadus vecākiem
puišiem. Tā viss arī sākās,» atceras
sportists. Kopš Edgars pievienojies
Jelgavas komandai, viņam bijusi
iespēja klātienē satikt savu pirmo
basketbola treneri. «Man prieks,
ka viņš joprojām jaunajai paaudzei
nodod stabilas vērtības,» norāda
basketbolists.
«Edgars jau no laika gala bija cīnītājs. Viņš vienmēr cīnījās līdz galam,
neskatoties ne uz ko, un treniņos bija
ļoti strādīgs. Neapšaubāmi, viņam
piemīt arī saspēles vadītāja talants
– labi pārredz laukumu, var labi
atrast partnerus un atdot piespēli,
tāpat viņam ir labs metiens. Bet visa

pamatā tomēr ir milzīgs darbs un liela pašatdeve,» savu bijušo audzēkni
raksturo treneris P.Lagzdiņš. Viņš
piebilst, ka E.Jeromanovs (dzimis
1986. gadā) trenējās kopā ar 1984.
un 1985. gadā dzimušiem zēniem,
no kuriem šobrīd zināmākais ir Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētājs
Edgars Krūmiņš.
Lēmumu pievienoties BK «Jelgava/LLU» E.Jeromanovs skaidro tā:
«Mana ģimene gribēja, lai vēl spēlēju,
tāpēc arī tāds lēmums savam un
viņu priekam. Jelgava bija loģiska
izvēle, ko ietekmēja arī attālums no
mājām, dzīvoju Mārupē.» Viņš atzīst,
ka atgriezties Jelgavā ir patīkami,

jo pilsēta ir manījusies un attīstījusies, piemēram, kad viņš trenējies
Jelgavā, Jelgavas sporta halles,
kur komanda aizvada treniņus un
spēles, vēl nebija, un viņiem treniņi
pārsvarā notikuši Lauktehnikas un
skolu zālēs.
Komanda «Jelgava/LLU» šosezon
paguvusi aizvadīt trīs spēles, visās izcīnot uzvaru. Pirmajā sezonas mačā
pret BS «Tukums/TSS» Edgars guva
sešus punktus, otrajā spēlē pret
«RSU» nepiedalījās, trešajā spēlē
pret BK «Kandava/Anzāģe» guva
trīs punktus, izcīnīja vienu atlēcošo
bumbu un atdeva trīs rezultatīvas
piespēles.

«Petrow/Jelgava» pagarinājumā

21 reizi apskrien apkārt Latvijai izstājas no UEFA Čempionu līgas
Ilze Knusle

Aizvadīts Jelgavas Sporta servisa centra (SSC)
rīkotais skrējiens «Latvija, lai Tev mūsu spēks
un izturība!», kas ilga no
11. līdz 30. novembrim.
Skrējienā, individuāli
veicot pašu izvēlētu distanci, iesaistījās 1449
dalībnieki.
«Mūsu mērķis bija sarūpēt
dāvanu Latvijai, valsts svētku
mēnesī skrējienā pulcējot 1836
unikālos dalībniekus. Tas ir tik,
cik kilometru gara ir Latvijas
robeža. Lai gan mērķi sasniegt
neizdevās, esam gandarīti par lielo atsaucību, un dalībnieku kopā
pieveiktais attālums ir iespaidīgs
– 38 723,63 kilometri. Tādējādi
Latvijai apskriets apkārt 21 reizi,
un tam nepieciešams tiešām liels
spēks un izturība. Mūsu dāvana
Latvijai ir ļoti skaista!» stāsta
SSC sporta pasākumu organizatore Aļona Fomenko.
Jāatgādina, ka skrējiena dalībniekiem bija jāreģistrējas
izaicinājumā «Latvija, lai Tev
mūsu spēks un izturība!» mobilajā lietotnē «Endomondo» un
jānoskrien, jānonūjo vai jānoiet
pašu izvēlēta distance. Viens
dalībnieks distanci varēja veikt
vairākkārt, tādējādi papildinot kopējo pieveikto kilometru
skaitu.

SSC īpašu paldies saka sporta skolotājiem un skolām, kas
iesaistījās aktivitātē, – Jelgavas
4. vidusskolai, Jelgavas Valsts
ģimnāzijai, Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolai un Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas Vieglatlētikas nodaļas audzēkņiem
un trenerēm. «Pēc dalībnieku
saraksta redzam, ka skrējēju
saime Jelgavā palielinās un ir
aktīvi mūsu pilsētas iedzīvotāji
un ģimenes, kas piedalās dažādās tautas sporta norisēs. Tāpat
jāuzteic sporta klubu pārstāvji,
kas ne tikai nodarbojas ar savu
sporta veidu, bet arī iesaistās
pilsētā notiekošajās sportiskajās
aktivitātēs,» vērtē A.Fomenko.
Uzrunātie skrējiena dalībnieki
šādu ideju vērtē atzinīgi, norādot,
ka tas motivē izkustēties, palīdz
uzturēt sportisko garu par spīti
daudziem ierobežojumiem, kas
noteikti Covid-19 izraisītās pandēmijas apturēšanai, un stiprina
piederību savai pilsētai.
Lai teiktu paldies par piedalīšanos, pēc nejaušības principa
tika noskaidroti desmit skrējiena
dalībnieki, kas saņems pārsteiguma balvas, un tie ir Normunds
Grava, Ilze Sermolīte, Ivo Zeps,
Otto Kubliņš, Eva Ņikitina, Juris
Jevsins, Māris Ostelis, Grieta
Ozola, Kristers Jankevičs un
Agris Samcovs. Viņi aicināti
līdz 30. decembrim sazināties ar
A.Fomenko pa tālruni 26549932,
lai vienotos par balvu saņemšanu.

Ritma Gaidamoviča

Zemgales Olimpiskajā centrā
28. novembrī aizvadīta UEFA
Čempionu līgas priekšsacīkšu kārtas spēle starp FC «Petrow/Jelgava» un Slovākijas
FC «Lučenec». Mājinieki
pamatlaika pēdējās sekundēs
panāca rezultātu 3:3, taču pagarinājumā tomēr piekāpās
slovākiem.
UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas kārtā uzvarētājs tika noteikts pēc
viena mača iznākuma. Izloze lēma,
ka šis mačs «Petrow/Jelgava» bija
jāaizvada savā laukumā, un slovāki
tika uzņemti mūsu pilsētā. Pirmie
spēlē vārtus guva viesi, panākot 1:0,
tomēr «Petrow/Jelgava» spēlētājam
Maksimam Seņam izdevās rezultātu
izlīdzināt. Pirmā puslaika izskaņā
viesi vēlreiz pārspēja mūsu vārtsargu, bet otrā puslaika sākumā slovāki
pārsvaru palielināja līdz 3:1, un šķita,
ka spēles liktenis jau ir izšķirts, tomēr
vienus vārtus atguva
Miks Babris, bet 6,4 sekundes pirms spēles beigām vēlreiz bija precīzs
un 3:3 panāca M.Seņs.
Līdz ar to komandām
bija jāaizvada papildlaiks.
Tā izskaņā pretinieki
izvirzījās vadībā ar rezultātu 4:3.
«Cīnījāmies līdz pēdējam, bet diemžēl palaidām garām momentus,

un to izmantoja pretinieki. Jāatzīst
gan, ka pretī mums stājās ļoti spēcīgi
futbolisti. Slovākijā telpu futbols ir
daudz augstākā līmenī nekā Latvijā,
turklāt komandā spēlēja četri leģionāri, kas pārstāv arī dažādu valstu izlases. Manuprāt, mūsu puiši nospēlēja
ļoti labi, un pārmetumu viņiem nav,»
saka komandas «Petrow/Jelgava»
vadītājs Mārtiņš Petrovs, atzīstot, ka
ir mazliet žēl, ka šogad Covid-19 dēļ
tika mainīts UEFA Čempionu līgas
izspēles formāts. Proti, priekšsacīkšu
kārtā 46 komandas sadalītas 23 pāros,
uzvarētāju nosakot tikai vienā mačā.
FC «Petrow/Jelgava», kas pārstāv
mūsu pilsētu, pērn pirmoreiz kļuva
par Latvijas čempioniem un šosezon
debitēja UEFA Čempionu līgā.
Latvijas Futbola federācijas valde,
ņemot vērā ierobežojumus saistībā
ar Covid-19 izplatību, lēmusi par
telpu futbola Virslīgas čempionāta
pārtraukšanu uz nenoteiktu laiku. Pēc nospēlētām četrām spēlēm
čempionātā «Petrow/Jelgava» atrodas
līderpozīcijā.
Foto: Nora Krevņeva-Baibakova

Sešas uzvaras pēc kārtas
Nedēļas nogalē sesto uzvaru
pēc kārtas izcīnīja HK «Zemgale/
LLU» komanda. Jelgavnieki savās
mājās pieveica Daugavpils HK
«Dinaburga» ar rezultātu 7:4. Šobrīd
Jelgavas komandai līdz 13. janvārim
«Optibet» hokeja līgā ir pauze.
Mūsu komanda pēc aizvadītajām
spēlēm atrodas tabulas 2. vietā, bet
turnīra vērtīgākais spēlētājs šobrīd
ir HK «Zemgale/LLU» hokejists Kirils
Tambijevs, kura kontā ir jau 29 vārti.

Didzis Rudavs beidz
peldētāja karjeru

Lēmumu izbeigt sportista karjeru
pieņēmis Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas peldētājs Didzis
Rudavs, informē Jelgavas Sporta
servisa centrs. «Kopš marta, kad
Latvijā pirmo reizi tika izsludināta
ārkārtējā situācija, neesmu peldējis.
Tas bija viens no apstākļiem, kas
mani uzvedināja uz domu par
sportista karjeras beigšanu,» norāda
Didzis. Jāatgādina, ka D.Rudavs
2018. gadā piedalījās Pasaules
jauniešu olimpiskajās spēlēs
Buenosairesā, kur izcīnīja 11. vietu
50 metros brasā. Tajā pašā gadā
viņš ieguva 2. vietu Eiropas junioru
čempionātā Helsinkos 50 metros
brasā, tāpat viņš ir daudzkārtējs
Latvijas čempions peldēšanā.
Foto: Latvijas Sporta federāciju
padome

Cik zinošs esi par
sportu Jelgavā?
Kas bija pirmā Bērnu un jaunatnes
sporta skolas Smaiļošanas un kanoe
airēšanas nodaļas vecākā trenere;
kuram sportistam pieder aktuālais
Jelgavas rekords šķēpa mešanā; kādā
sporta veidā vairākkārtēja Latvijas
čempione ir Baiba Lulle? Pārbaudi
zināšanas erudīcijas spēlē «Jelgava
sporto»! Jaunākais spēles tests
publicēts mājaslapā www.jelgava.lv,
sadaļā «Institūcijas», «Sporta servisa
centrs».

Skeitparks uz ziemas
sezonu slēgts

Noslēgušies remontdarbi
skeitparkā blakus ledus hallei,
taču, laikam kļūstot aukstākam,
uz ziemas sezonu skeitparks, kā
katru gadu, ir slēgts. Ziemā tas tiek
slēgts, jo rampas un citi elementi
kļūst slideni un rada papildu risku
apmeklētāju drošībai, turklāt šogad
lēmumu slēgt skeitparku ietekmēja
arī valdības noteiktie pulcēšanās un
sportošanas ierobežojumi Covid-19
izplatības ierobežošanai.
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Jelgavnieku radīto mūziku iemūžina albumos
Emīls Rotgalvis
Jelgavas 755. jubilejas gads izvērties ražīgs mūzikas
izpildītājiem un grupām – tā izskaņā dienasgaismu
ieraudzījuši vairāki mūzikas albumi, no kuriem daļa
tapuši pat vairāku gadu garumā. Katrs no tiem ir kā
atskaites punkts, pilsētu reprezentējošs materiāls vai

veltījums jelgavniekiem, un katrs no tiem ļauj paraudzīties gan uz jauno, gan sevi jau pierādījušo izpildītāju
talantu un panākumiem.
Jelgavas mūziķi un izpildītāji kopā ar draugiem
un kolēģiem no Latvijas un ārvalstīm radījuši jaunas
dziesmas populārās, džeza, folkloras un rokmūzikas
skaņās. Daži no albumiem tapuši kā kolektīvu dāva-

Dziesmas
Jelgavai un Latvijai
Jelgavas 755. dzimšanas diena kalpo kā
finišs mūzikas izlasei, kuras ideja sāka veidoties jau pilsētas 750. jubilejas gadā. Apkopojot
nesenāko vietējo mūziķu un jauniešu veikumu, kā
arī labi zināmas dziesmas, kurās pieminēta mūsu
pilsēta, drīzumā iznāks albums «Dziesmas manai
Jelgavai» – 13 skaņdarbu izlase, kas ir Jelgavas
mūziķu veltījums savai pilsētai un tās iedzīvotājiem.
To izdevusi biedrība «Zemgales kultūras studija»,
kurā darbojas arī Jelgavas popkoris.
Izlase tiek raksturota kā raiba – tajā ir gan folkloras skaņdarbs, gan regejs un
elektroniskā mūzika, taču par galveno izlases kompozīciju izraudzīta pilsētas dziesma
«Satiksimies Jelgavā», kura ierakstīta piecās versijās, piemēram, instrumentālā skanējumā un ziemas noskaņās. «Gadu gaitā dziesma ir aizgājusi tālu ceļu. Tā vairs nav
mūsu – autoru – dziesma, bet gan pilsētas dziesma, kura nu dzīvo savu dzīvi. Man bija
svarīgi to iekļaut šādā izlasē, kas pieejama ikvienam, un tas, šķiet, ir pēdējais trūkstošais
gabaliņš, lai varu teikt, ka mans darbs pie šīs dziesmas ir paveikts,» stāsta dziesmas
un albuma līdzautors Uldis Timma. Darbs pie izlases sācies pirms pieciem gadiem:
«Viss aizsākās, kad aizvadījām svētku koncertu «Pa gabaliņam Jelgavu lieku». Tajā
izpildījām dziesmas par Jelgavu, no kurām daļu bija sarakstījuši skolēni. Nolēmām,
ka tām jābūt pieejamām arī ikdienā, tāpēc albuma tapšana bija pašsaprotams solis.»
Izlases dziesmas izpilda Jelgavas popkoris, grupas «Tirkizband» dalībnieki, Gundars
Lintiņš, Līga Celma-Kursiete, Juris Vizbulis, Pēteris Liepiņš, Edgars Jass, kora «Spīgo»
grupa, popgrupa «Lai skan», Jānis Kurševs, Endijs Rožkalns, Vilnis un Līva Dumpji,
folkloras kopa «Dimzēns», DJ Uppfade un Edgars Beļickis. Albums «Dziesmas manai
Jelgavai» drīzumā iznāks gan CD formātā kā pilsētas reprezentācijas materiāls, gan
būs pieejams lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.

na sev un atbalstītājiem, savukārt citi veltīti īpašiem
notikumiem un vietām, tostarp Jelgavai. Visu albumu
izdošanu atbalstījusi Jelgavas pašvaldība – kolektīvi
startēja Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padomes kultūras pasākumu projektu konkursā un biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu
konkursā.

Mūzika no Jelgavas
ar pasaules elpu
Decembri Jelgavas bigbenda vadītājs
Raitis Ašmanis sagaidīja uzreiz ar diviem
mūzikas albumiem. «Lai arī tapuši ar gada
pārtraukumu, finišu šomēnes sasniedz uzreiz
divi diski – Jelgavas bigbenda izpildītās pasaulē
atzītā aranžētāja Maikla Abenes kompozīcijas
albumā «Latvijas sajūtas» un Jelgavas novada
bigbenda izpildītās Raimonda Paula un Gunāra Rozenberga dziesmas kopā ar solistiem
Daumantu Kalniņu un Līvu Dumpi. Ir padarīta darba sajūta,» tā R.Ašmanis.
Abi albumi ir kolektīvu darba atskaites punkts, taču vienlaikus Jelgavas
bigbenda «Latvijas sajūtas», kas tapušas ar Jelgavas pašvaldības un Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstu, R.Ašmanis nosauc par vēsturiskas sadarbības
iemūžināšanu un reprezentatīvu materiālu kā bigbendam, tā pilsētai: «Maikls
Abene ir ļoti ražens komponists, un skaidrs, ka šāda kalibra mūzika netop
pāris mēnešu laikā, tāpēc mums ļoti paveicies ar šo pazīšanos. Sākotnēji
aranžijas veidotas konkursiem un koncertiem Eiropā, tās ir novērtējuši Ķelnes
un Amsterdamas bigbendu vadītāji, kā arī maestro Raimonds Pauls, un nu
tapis albums.» Jelgavas bigbenda vadītājs piebilst, ka tas iezīmējas uzreiz ar
diviem lieliem vārdiem, jo ierakstu gala apstrādi veicis skaņu inženieris Pols
Bleikmors, kurš tāpat kā M.Abene ir prestižās «Grammy» balvas ieguvējs.
Darbā ir astoņas kompozīcijas – sešas R.Paula dziesmas un divas latviešu
tautasdziesmas. Tapis arī videoklips labi zināmajai «Mēmajai dziesmai» Jelgavas bigbenda izpildījumā. Ar video un albumu varēs iepazīties tā prezentācijas koncertā, kas ieplānots janvārī pēc ārkārtējās situācijas beigām. Albums
kalpos kā bigbenda reprezentācijas materiāls, taču visi tā skaņdarbi pieejami
arī mūzikas straumēšanas platformās.

Noklausies «Spotify» –

Strēlnieku dziesmas
roka apdarē
Vēl viens albums, kas tapis piecu gadu
laikā, ir grupas «Urbix» veltījums latviešu
strēlniekiem «Laika dzeloņdrātīs». Grupā
«Urbix» apvienojušies muzicēt alkstoši draugi,
tostarp bijušie Jelgavas grupas «Huskvarn»
dalībnieki, kuru piecgades veikums rezultējies
albumā, kas izlaists 2020. gada 21. novembrī.
«Pirmos divus gadus izpildījām latviešu roka
zelta fonda dziesmas savā skanējumā, kā arī
oriģinālkompozīciju «Dzeloņdrātīs». Grupas
koncepts izkristalizējās, kad pieslēdzās ģitārists Agris Siksna, kopā radījām kvalitatīvas aranžijas, un bija skaidrs, ka
strēlnieku dziesmas ir virziens, kurā mums jāiet. Laika gaitā esam ieguvuši arī
autentisku vizuālo noformējumu,» stāsta grupas vokālists Normunds Štefenhagens.
Albuma materiālu veido 10 skaņdarbi – pazīstamas un ne tik labi zināmas strēlnieku dziesmas rokmūzikas apdarē. «Bija jāiekļauj strēlnieku klasika – «Div’ dūjiņas»,
«Pumpiņrasā» –, bet meklējām arī mazāk dzirdētas dziesmas. Viss veidots smagākā
apdarē, tā saucamajā folkmetāla skanējumā,» skaidro N.Štefenhagens, piebilstot, ka
albuma tapšanā grupu atbalstījusi arī Jelgavas pilsētas pašvaldība: «Tikām pamanīti
2019. gadā, kad piedalījāmies bermontiādes simtgades rekonstrukcijā. Savukārt
pavasarī startējām projektu konkursā un ar Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu
varējām sakārtot gan muzikālo, gan skatuvisko tēlu. Disku rotā Jelgavas 755. jubilejas simbols, un tas noteikti paliks vēsturei.» Albumu CD formātā var iegādāties
«Melno cepurīšu balerijā», «Noliktavā Nr.2» un grupas «Facebook» lapā.

Noklausies «Spotify» –

«Zelta stīdziņas» un
«Rotiņa» atskatās uz padarīto
Pilsētas jubilejas gadā arī divos amatiermākslas kolektīvos tapušas dziesmu izlases,
kas ļauj atskatīties uz ilgākā laikā padarīto. Oktobrī Jelgavas kultūras namā norisinājās
koklētājas vokāli instrumentālā ansambļa «Zelta
stīdziņas» vadītājas Birutas Derumas jaunā diska
«Ar saulīti rotājos» prezentācija. Albums veidots
ar Jelgavas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu un ir dāvana pilsētai dzimšanas dienā. Tas
nonāks izglītības iestādēs kā mācību līdzeklis un būs
vērtīgs pilsētas reprezentācijas materiāls. Albumā apkopotas 34 kompozīcijas –
B.Derumas oriģināldarbi un viņas veidotas apdares skaņdarbiem laika posmā no
1995. līdz 2019. gadam. Disks sastāv no divām daļām: pirmajā skaņdarbus kopā
ar dažādiem solistiem izpilda ansamblis «Zelta stīdziņas», bet otrajā daļā – viņas
ansamblis «Rūta».
Ar savu mūzikas izlasi var lepoties arī bērnu
vokālais ansamblis «Rotiņa». Tā vadītāja Agija
Pizika stāsta, ka disks paredzēts tagadējiem un
bijušajiem ansambļa dalībniekiem un ir atskats uz
radošo darbību 25 gadu garumā – jubileju «Rotiņa»
atzīmēs nākamgad. «Izlasē iekļautas gan jaunākās
solodziesmas, gan ansambļa dziesmas, kuras iedziedājuši agrākie «Rotiņas» dalībnieki. Izpildītas
gan latviešu tautasdziesmas īpašā apdarē, gan
repertuārs angliski no pazīstamā bērnu raidījuma
«Sesame street». Albumam esam devuši nosaukumu «Dziesma priekam», jo tieši ar šāda nosaukuma oriģinālkompozīciju tas
noslēdzas,» par veikumu stāsta A.Pizika, kurai mūzikas diska tapšanā palīdzējusi
māksliniece Līga Rozentāle un skaņu režisors Gatis Priekulis, savukārt finansiāli tā
izdošanu atbalstījusi Jelgavas pašvaldība. Lai arī albumu paredzēts pabeigt līdz Ziemassvētkiem, kolektīvs gaida iespēju aizvadīt arī prezentācijas koncertu, kas šobrīd
tiek plānots pavasarī. Albums tiks dāvināts «Rotiņas» dalībniekiem, taču A.Pizika
pieļauj, ka, ja būs pieprasījums, tiks izdotas papildu kopijas, ko varēs iegādāties.
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Aicina iesūtīt foto par
barikāžu laika notikumiem
Emīls Rotgalvis

Gatavojoties 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres
pasākumiem, Barikāžu muzejs aicina fotogrāfus pārskatīt savu arhīvu un iesūtīt muzejam
fotogrāfijas par barikāžu laika notikumiem visā
Latvijā.

Ledū atdzīvosies Bētlemes
aina un Jelgavas simboli
Foto: no JV arhīva

2021. gada janvārī apritēs 30 gadi kopš 1991. gada
janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un
neatkarības pretiniekiem. Muzejs aicina barikāžu laika
fotogrāfus – gan profesionāļus, gan amatierus – pārskatīt
savu personīgo arhīvu un nodot fotogrāfijas glabāšanā
1991. gada barikāžu muzeja krājumā. Īpaši tiek gaidītas
fotogrāfijas no reģioniem. Paraugs jānosūta pa e-pastu
info@barikades.lv.
Kā uzsver 1991. gada barikāžu biedrības prezidents
Renārs Zaļais, barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas
un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības
pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās
pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties
bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki
izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem
Rīgā un citur Latvijā. Pateicoties plašajai sabiedrības
iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt
varu izgāzās.

Bibliotēkā tapusi bērnu
radīta animācijas filma
Emīls Rotgalvis

Sadarbojoties Jelgavas pilsētas bibliotēkai un Jelgavas
novada izglītības iestādēm, noslēdzies darbs pie projekta ««Visi zin’…» 100 gadīgā Jelgavas bibliotēka šīs
dienas bērnu acīm», kā rezultātā tapusi bērnu veidota
animācijas īsfilma par bibliotēkas darbu un noteikumiem, kas ikvienam jāatceras, apmeklējot bibliotēku.
Animācijas filmas tapšanā Jelgavas pilsētas un novada
bērni strādāja kopā ar profesionāliem animatoriem,
scenāristiem un skaņu inženieriem, un rezultātu turpmāk varēs novērtēt bibliotekāro stundu apmeklētāji.
Kā stāsta bērnu un jauniešu bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Dace
Labdzere, ideja tika pieteikta «Zemgales kultūras programmas»
projektu konkursā jau pavasarī, taču realizēt to izdevies vien
septembrī: «Doma par šādu projektu radās, redzot, ka vairākās
Latvijas bibliotēkās radītas līdzīgas bērnu veidotas animācijas
filmas. Mums bija nepieciešams šāds uzskates līdzeklis bibliotekārajām stundām, kurās bērniem stāstām, kas pie mums notiek,
tāpēc nolēmām, ka šāda filmiņa būtu lielisks risinājums.»
Radošais darbs pie īsfilmas tapšanas notika septembrī. «Scenāriju rakstīja Svētes pamatskolas bērni, kurus konsultēja scenāriste Līga Gaisa, filmas «Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi» scenārija
autore. Kopīgā meistarklasē, kā smējās bērni, sarakstīti seši
metri scenārija,» tā D.Labdzere, turpinot: «Visvairāk – 11 – bija
animatoru, kuri veidoja dekorācijas, lelles, mācījās kadrēt un filmēt kopā ar animatori Daci Liepu un vēl pieciem pasniedzējiem.
Viss vizuālais materiāls tapa septiņās nodarbībās. Un visbeidzot
scenārijs tika ieskaņots – to darīja Pārlielupes bibliotēkas teātra
grupiņas «Teatrēni» bērni, kuri skatuves runas nianses apguva
kopā ar pasniedzēju Māru Liniņu. Ieraksts tapa skaņu režisora
Uģa Vītiņa mobilajā studijā.»
Radošās komandas darbojās atsevišķi cita no citas, taču rezultāts ir kopīgs – septiņas minūtes gara īsfilma par bibliotēku.
Scenārija pamatā ir pašu bērnu radīti noteikumi bibliotēkas
apmeklējumam, kas parādīti animatoru atdzīvināto leļļu izpildījumā. Lai bērni kadrā varētu ieraudzīt arī sevi, tapis video par
radošā procesa aizkulisēm, kas paliks par piemiņu filmas tapšanā
iesaistītajiem. Savukārt radītā īsfilma būs pieejama pilsētas un
iesaistīto izglītības iestāžu bibliotēkās. Projekts tapis ar «Zemgales kultūras programmas 2020» atbalstu.
Foto: kadrs
no īsfilmas

Emīls Rotgalvis

Sagaidot gada nogales svētkus, pilsēta jelgavniekiem piedāvā ne tikai doties nesteidzīgās pastaigās un novērtēt izrotātās ielas, parkus un skvērus,
bet arī izbaudīt īpašu Ziemassvētku un Jaunā
gada noskaņu, ko uzburs ledus skulptori. Jau no
24. decembra Hercoga Jēkaba laukumā ledū būs
atveidota Kristus dzimšanas aina, kas atgādinās
par Ziemassvētku patieso nozīmi, savukārt pašā
gada izskaņā Pasta salā tiks izvietoti vairāki ledus
mākslas darbi Jelgavas simbolikas veidolā.
Par pirmajiem Ziemassvētkiem iedzīvotājiem atgādinās
Bētlemes ainiņas skulptūra, kas no 24. decembra būs
apskatāma Hercoga Jēkaba laukumā. «Ledū tiks attēlota
klasiskā un labi zināmā Kristus dzimšanas aina ar Jāzepu,

Mariju un jaundzimušo Jēzu, trīs gudrajiem, eņģeli, Bētlemes zvaigzni un dzīvniekiem. Darbs būs aptuveni sešus
metrus plats un trīs metrus augsts, un ledus tēlniecības
process būs visai līdzīgs festivālos ierasto fotoskulptūru
izveidei, proti, lai skulptūra dzīvotu pēc iespējas ilgāk, tās
tapšanā izvairīsimies no sīkām detaļām. Jelgavā tā nonāks
jau gatava,» stāsta mākslas darba koncepcijas autors tēlnieks Kārlis Īle, piebilstot, ka tas, cik ilgi mākslas darbs
būs apskatāms, lielā mērā atkarīgs no laikapstākļiem.
Skulptūras tapšanā piedalīsies Latvijas mākslinieki, kuru
darbus jelgavnieki jau vairākkārt ir iepazinuši Ledus
skulptūru festivālos, tostarp Maija Īle, Sanita Rāviņa un
Zīle Ozoliņa-Šneidere.
Tāpat īpašas ledus skulptūras Jelgavas 755. jubilejas gada
izskaņā būs aplūkojamas Pasta salā – 31. decembrī vairākos
ledus mākslas darbos mākslinieki būs radījuši asociācijas
ar mūsu pilsētu un gadu miju.

Jaunieši dzīvi Jelgavā 60.–80. gados
izzina projektā «Zenit stāsti»
Emīls Rotgalvis

Lai veicinātu 7.–12. klašu skolēnu zināšanas par dzīvi
Latvijā 20. gadsimta 60.–80. gados, līdz 2021. gada
janvārim Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā norisinās
projekts «Zenit stāsti». Tā gaitā Jelgavas jaunieši tiek
aicināti uzrunāt radiniekus, kas šo laiku piedzīvojuši
un dokumentējuši fotogrāfijās, un fiksēt viņu stāstīto,
tādējādi piedaloties vērienīgā digitalizācijas akcijā, kas
laikmeta liecības ļaus saglabāt nākamajām paaudzēm.
«Projektā «Zenit stāsti» jauniešu iegūtās fotogrāfijas tiek
apstrādātas un digitalizētas, bet līdz gada beigām tās tiks pievienotas Jelgavas pilsētas bibliotēkas novadpētniecības digitālajai
kolekcijai un daļa no tām – portālā www.zudusilatvija.lv,» informē
Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja projekta kuratore Jelgavā Baiba Īvāne, kura par jauniešu iesaisti
saka paldies Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu
speciālistiem Oskaram Šulcam un Lindai Voverei.
Projektā ir iesaistījušās arī Jelgavas 5. vidusskolas skolotājas
Inna Čerņicova un Inguna Bernāne un viņu audzēkņi, kuri
intervē savus radiniekus, kas atminas dzīvi Jelgavā pirms
50 gadiem, kā arī pārskata ģimenes fotoalbumus. Tāpat projektam atsaukusies Jelgavas Mūzikas vidusskolas skolotāja
Dagnija Jākobsone ar audzēkņiem, un viņa nodevusi bibliotēkai sava privātā arhīva fotogrāfiju digitālās kopijas, kurās
redzama Jelgavas pilsētvide projektā pētītajā laika posmā, – arī
šis dāvinājums bagātinās pilsētas bibliotēkas novadpētniecības
kolekciju. «Projekts turpinās, tāpēc vēlamies aicināt ikvienu
iedzīvotāju pārskatīt savus privātos fotoalbumus un nodot
digitalizācijai fotogrāfijas, kurās redzama Jelgavas pilsētvide
20. gadsimta 60.–80. gados. Oriģināli tiks atdoti atpakaļ,
taču digitālās kopijas ar īpašnieka atļauju tiks pievienotas

bibliotēkas novadpētniecības kolekcijai un daļa no tām –
Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajai kolekcijai www.
zudusilatvija.lv, tā saglabājot un padarot pieejamas plašākai
sabiedrībai vizuālās liecības par pagājušā gadsimta Jelgavu,»
uzsver B.Īvāne. Papildu informācija – pa tālruni 63046587,
63046713 un e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv, baiba.ivane@
biblioteka.jelgava.lv.
26. novembrī aizvadīts arī pirmais projekta stāstu vakars, kura
gaitā dalībnieki dalījās ar iegūtajām vēstures liecībām. «Stāstu
vakars izdevās labi arī tiešsaistes formātā. Esam ieguvuši dažādu
cilvēku stāstus par dzīvi, kāda tā Jelgavā bija pētītajā laika posmā.
Stāstu dalībnieki atceras, piemēram, ka pilsētā daudzviet vēl
joprojām bija vērojamas kara postījumu sekas. Atmiņas vēsta
par mikrorajonu parādīšanos – to, kā tika apbūvēts Meiju ceļš
un Satiksmes iela, RAF masīvs –, bet citviet, piemēram, Lidotāju
ielā, kur šobrīd ir daudzstāvu mājas, savulaik bijušas privātmāju
rindas. Ikdienā arvien pieejamāki kļuva fotoaparāti, tāpēc biežāk
tika fiksēti ikdienas brīži, kas arī ir nodrošinājis daudzveidīgas
laika liecības gan no ikdienas, gan svētkiem. Atpūta bija saistīta ar
dejām un kino, bet laiks pie televizora tika pavadīts, galvenokārt
lai skatītos ziņu pārraides,» piebilst projekta kuratore. Projekta
noslēgumā janvārī plānota vēl viena tikšanās.
Projektu «Zenit stāsti» rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka
sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā «People to
People Cultural Engagement» programmas ietvaros, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku,
Latgales Centrālo bibliotēku un Liepājas Centrālo zinātnisko
bibliotēku. Projekta stāstus apkopos antropoloģe Anna Elizabete Griķe, tie tiks analizēti, un rezultātā taps publikācijas par
katru no iesaistītajām pilsētām, tāpēc, pateicoties jauniešu un
iedzīvotāju iesaistei, ne vien tiks papildināts vēstures arhīvs,
bet arī veikts pētniecisks ieskats sabiedrībā, kāda tā bija pirms
50 gadiem.
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Tornī – Maijas Noras Tabakas
izstāde «Dzimusi Jelgavā»
Emīls Rotgalvis

Šodien arī mūsu Adventes vainagos
iededzām pirmo sveci! Vēlam, lai visiem
silti, gaiši un mierīgi! Un – lai ar kādi laiki
– GAIDĀM ZIEMASSVĒTKUS!
JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“KULTŪRA”
@KULTURA.JELGAVA

Turpinām atbalstīt savējos arī decembrī!
Tirkīza kora ansambļa debija raidījumā
Latvijas sirdsdziesma!
Atbalsti jelgavniekus un līdz 26. decembrim balso par savu decembra mēneša
sirdsdziesmu. https://ej.uz/5ayb
Balso katru dienu, un tiekamies ar Tirkīza
kora ansambli finālā!
#MēsesamJelgava

@IEVA_D_P
Beidzot mēs
izplānojām
laiku, lai aizbrauktu apskatīt @jelgavas_
pilseta egli
Tā ir ļoti ļoti
skaista...

FORTUM LATVIJĀ
@FORTUMLATVIJA

Vēlējāmies ienest vairāk gaišuma tumšajos vakaros un padarīt jelgavniekiem Ziemassvētku gaidīšanas laiku priecīgāku
un krāsaināku. Tādēļ pirmssvētku laikā
uz siltuma akumulācijas tvertnes Fortum biomasas koģenerācijas stacijā būs
redzamas krāsainas gaismas projekcijas.

@vilkusuns
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Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī apskatāmas mākslinieces
Maijas Noras Tabakas
gleznas izstādē «Dzimusi
Jelgavā». Tā iepazīstina ar
gleznotājas jaunākajiem
darbiem, reizē atskatoties
uz bērnību, no kuras daļa
pavadīta Jelgavā.
M.N.Tabaka ir viena no mūsdienu ievērojamākajām latviešu
gleznotājām, kura prot atvērt skatītāju sirdi uz skaistumu, iekšēju
pacilātību un apgarotību. Mākslinieces daiļrades cienītāji labprāt
uzturas gleznotājas košo krāsu
pasaulē, kur valda harmonija un
labsirdība, neapvaldīta fantāzija
un dzīvesprieks un kur sapņi un
īstenība pastāv vienlaikus. To
apliecina arī paši jaunākie darbi,
kas skatāmi Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa izstāžu zālē. Šajos
mākslas darbos M.N.Tabaka tēlo
senlaicīgos apģērbos tērpušās
dāmas sēžam eksotiskos dārzos,
mazas meitenītes priecājamies
par papagaiļiem Latvijas ainavā,
svešinieku krāšņā apģērbā. Savos
darbos māksliniece aicina uzturēties miera un klusuma valstībā,
informē reģionālais Tūrisma
informācijas centrs.
M.N.Tabaka dzimusi 1939.
gada 5. novembrī Jelgavā. Pēc

Otrā pasaules kara ģimene pārcēlusies uz Rīgu. 1969. gadā
māksliniece pabeigusi Latvijas
Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu un kopš 1970. gada ir
Latvijas Mākslinieku savienības
biedre. 2000. gadā apbalvota ar
Triju Zvaigžņu ordeni, 2008. gadā
saņēmusi Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas gada balvu
par mūža ieguldījumu nacionālās
kultūras kopšanā un 2017. gadā

Gleznu izstāde «Dzimusi Jelgavā» būs apskatāma līdz 2021. gada
28. janvārim. Vairāk informācijas
par izstādi – pa tālruni 63005447
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.
lv. Ārkārtējās situācijas laikā
izstādes ir atvērtas individuālam
apmeklējumam. Apmeklētāji aicināti būt atbildīgi un ievērot valstī
noteiktās fiziskās distancēšanās
un epidemioloģiskās drošības
prasības.

Arī šogad Jelgavas bērniem Līdz 31. janvārim muzejā –
dāvina svētku izrādi
porcelāna rotu izstāde
Emīls Rotgalvis

Ik gadu decembrī Jelgavas pašvaldība pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu piecgadniekiem un sešgadniekiem, kā arī 1.–4. klašu
skolēniem dāvina Ziemassvētku izrādi. Izņēmums nav arī šis gads,
un mazie jelgavnieki svētku gaidīšanas laikā tiek iepriecināti ar
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra iestudēto lugu «Sniegbaltīte un
septiņi rūķīši» . Tā video formātā pieejama gan latviešu, gan krievu valodā un otrajā adventes nedēļā nogādāta izglītības iestādēs.
Izrāde šogad nonāk pie 4327 Jelgavas bērniem 29 izglītības iestādēs
– 21 bērnudārzā un astoņās skolās.
Izrāde iestudēta šoruden, un tā īpaši
pielāgota video formātam, tādējādi
sniedzot iespēju gan bērniem saņemt
īpašu Ziemassvētku sveicienu, gan aktieriem attālināti tikties ar mazajiem
skatītājiem laikā, kad izrādes klātienē
nevar notikt. Katrā no valodām izrādē
spēlē savs aktieru ansamblis.
Izrāde «Sniegbaltīte un septiņi
rūķīši» jaunā iestudējumā iepazīstina
skatītājus ar labi zināmo brāļu Grimmu pasaku par princesi Sniegbaltīti,
kuras ļaunajai pamātei skauž meite-

nes skaistums. Pamāte pavēl medniekam no Sniegbaltītes atbrīvoties, taču
viņš to neizdara, un princese nonāk
pie septiņiem rūķīšiem. Vēlāk, pamātei pašai cenšoties īstenot savu plānu,
meitene apēd saindētu ābolu, un tikai
īstas mīlestības skūpsts atgriež viņu
pie dzīvības. Teju stundu garo izrādi
papildina muzikāli priekšnesumi, dejas, kā arī īpašs sveiciens bērniem no
paša Ziemassvētku vecīša. Jāpiebilst,
ka līdztekus iespējai vērot izrādi ar
skolu un bērnudārzu starpniecību
pie bērniem nogādātas arī dāvanu paciņas. To saņemšanu katra izglītības
iestāde organizē individuāli.
Foto: kadrs no izrādes

Gaismiņas gada tumšajā laikā. Arī Jelgavā. #jelgava #jelgavas_pilsēta #starojelgava #ziemassvētkugaidīšanaslaiks
#gaismiņas #visitjelgava

– Latvijas Republikas Ministru
kabineta balvu par ieguldījumu
Latvijas mākslā un starptautiskajiem sasniegumiem. «Es
piedzimu Jelgavā vēl labajos
miera laikos. Daudzkārt esmu
domājusi, kāda būtu mana dzīve, ja Latvijā viss būtu palicis,
kā tolaik. Iespējams, es nebūtu
māksliniece, bet kā bagātnieku
bērns aizietu pa citu līniju,» pārdomās dalās M.N.Tabaka.

Emīls Rotgalvis

Līdz 2021. gada janvāra
beigām Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā apskatāma unikālu
porcelāna rotu kolekciju izstāde. Tā uz Jelgavu
atceļojusi no Ungārijas,
kas ir viena no senākajām
porcelāna ražotājvalstīm
Eiropā.
Kā informē muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere, iespēja
uzņemt izstādi Jelgavā rasta,
pateicoties septembrī aizvadītajai
vēstnieku vizītei mūsu pilsētā,
kuras laikā Ungārijas vēstnieks
Latvijā Ferencs Bāņai piedāvājis jelgavniekiem iepazīties ar Ungārijas
porcelāna izstrādājumu ražošanas
tradīcijām. Izstādes kolekcijas veido
neliela ģimenes uzņēmuma radītais
zīmols «ZEMA».
Darbi atklāj to tapšanas stāstu
– katra rota ir roku darbs, sākot ar

dizainu un beidzot ar pēdējo otas
vilcienu. Domājot zaļi, ražošanas
procesā tiek izmantoti atjaunojamie
enerģijas resursi – elektrība manufaktūras vajadzībām tiek iegūta
no saules baterijām, bet ražošanas
laikā radušies blakusprodukti tiek
vēlreiz pārstrādāti un izmantoti
izejmateriālā. Rotu kolekcijās var
saskatīt dažādu laikmetu stilus:
baroku, jūgendstilu, «Art Deco», kā
arī laikmetīgas vēsmas. Iedvesmojoties no Rīgas jūgendstila, radīta
arī īpaša kolekcija ar nosaukumu
«Rīga». Uzņēmuma vadītāja un
dizainere Eržēbete Papa atzīst, ka
liela loma kolekciju veidošanā ir
ungāru tautas vēsturiskajām rotām
un ornamentiem, kā arī mākslas un
dabas motīviem.
Muzeji ārkārtējās situācijas laikā
ir atvērti individuālam apmeklējumam, un apmeklētāju plūsma tiek
uzraudzīta. Apmeklētāji aicināti
būt atbildīgi un ievērot valstī noteiktās fiziskās distancēšanās un
epidemioloģiskās drošības prasības.

