Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 29. novembrī laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Dome lems par iestādes
«Zemgales INFO» likvidēšanu;
«Jelgavas Vēstnesis»
turpinās iznākt

Iedegsim
pilsētas
lielo egli

 Kristīne Langenfelde

Pagājušajā nedēļā Jelgavas pilsētas domes Finanšu
komitejā deputāti atbalstīja lēmumprojektu par
pašvaldības iestādes «Zemgales INFO» likvidēšanu, bet šodien, 28. novembra sēdē, par to lems
Jelgavas dome. Iestādi plānots likvidēt šī gada
31. decembrī, paredzot, ka no nākamā gada laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» izdošanu nodrošinās
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.
Laikraksts arī turpmāk tiks izdots reizi nedēļā – ceturtdienās.
Tāpat arī nemainīsies tā izplatīšanas kārtība.
Likvidējot iestādi, tiks ekonomēti pašvaldības līdzekļi un optimizēts darbs, jo plānots, ka pašvaldības informatīvais izdevums
turpmāk tiks izdots vienu nedēļu astoņu lappušu apjomā, bet
nākamo nedēļu – četru lappušu apjomā.
Pašvaldības iestāde «Zemgales INFO» tika izveidota 2007. gadā.

Par Jelgavas Pensionāru
biedrības priekšsēdētāju
ievēlēta Janīna Onževa

1. decembrī pulksten 17 Hercoga Jēkaba laukumā tiks iedegta lielā pilsētas Ziemassvētku egle. Šis pasākums tradicionāli
notiek pirmajā adventē, tādējādi iesākot Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Lielā egle ir 18 metrus augsta, un to veido vairāk
nekā 40 mazākas eglītes. Šogad tās zaros iemirdzēsies 78 trīs dažādu izmēru gaismas dekori un gandrīz kilometru gara  Ilze Knusle
LED spuldžu virtene.
Pagājušajā nedēļā
Atklāšanas pasākumā piedalīsies Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieri, kas priecēs klātesošos, īpaši – mazākos pasākuJelgavas Pensionāru
ma dalībniekus, sniedzot teatrālu ieskatu «Sniega karalienes» stāstā. Ā.Alunāna teātra režisors Andris Bolmanis pauž, ka
biedrības kopsapulcē
pirmajā adventē aktieri parādīs gandrīz pusstundu ilgu priekšnesumu, kas ievadīs 3., 4. un 5. decembrī kultūras namā
ievēlēta jaunā biedgaidāmo izrāžu sēriju bērniem. Egles iedegšanā piedalīsies arī dažādi pasaku tēli un Ziemassvētku vecītis.
rības priekšsēdētāja
Tāpat 1. decembrī no pulksten 15 Hercoga Jēkaba laukumā būs atvērts Ziemassvētku tirdziņš, kurā piedalīsies mājražotāji
– no 1. decembra šos
un amatnieki. Tirdziņā būs iespēja iegādāties rotājumus eglītēm un mājoklim, adventes vainadziņus, dekoratīvas sveces,
pienākumus veiks
piparkūkas, konfektes un citus Ziemassvētku laiku raksturojošus kārumus un dāvanas, baudīt našķus un sasildīties ar kādu
Janīna Onževa.
karsto dzērienu. Tirdziņš būs atvērts apmeklētājiem līdz pulksten 18.30.
Foto: no JPPI «Kultūra» arhīva

Aicina pieteikt izgaismotākos pilsētvides objektus
 Ritma Gaidamoviča

Lai vairotu gadumijas svētku gaisotni, Jelgavas pilsētas
pašvaldība no 2. līdz 26. decembrim izsludina konkursu
«Spožākais pilsētvides objekts Jelgavā 2019». Ikviens
aicināts pievērst uzmanību spožām uzņēmumu namu
fasādēm, izgaismotām privātmājām un to apkārtnei,
daudzdzīvokļu māju balkoniem un lodžijām, ko saimnieki dekorējuši ar izdomu un gaumi. Konkursam var
pieteikt savu, kaimiņa vai kādu pilsētā pamanītu, Ziemassvētkiem un Jaungadam sapostu objektu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes Komunikācijas un mediju attiecību
galvenā speciāliste Līga Klismeta
informē, ka pieteiktie objekti tiks
vērtēti kategorijās: uzņēmumi,
privātmājas, daudzdzīvokļu māju

balkoni (lodžijas, logi) un spožākā
pilsētas iela.
Objektus konkursam var pieteikt personīgi Jelgavas pilsētas
pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, pa tālruni
63005522, 63005558 vai elektro-

niski, rakstot pa e-pastu prese@
dome.jelgava.lv. Piesakot objektu,
ir jānorāda nominācija, objekta
adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds,
uzvārds un tālruņa numurs. Piesakot objektu elektroniski, vēlams
pievienot arī izgaismotā objekta
fotogrāfiju.
Jāpiebilst, ka konkurss notiek
jau piecpadsmito gadu un tajā
tiks ņemta vērā objekta atbilstība
svētku tradīcijām un pilsētvidei,
kā arī noformējuma gaumīgums.
Būtiski ir uzsvērt, ka konkursā
netiek vērtēti divu iepriekšējo gadu
konkursa uzvarētāji. Uzvarētāji
tiks sumināti 2020. gada janvārī,
kas par pasākumu tiks informēti
personīgi.

Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības
jautājumos Jurijs Strods. Komisijas sastāvā būs Būvvaldes
vadītāja-galvenā arhitekta vietniece, Arhitektūras un pilsētvides
sektora vadītāja Zeltīte Bīmane,
Būvvaldes galvenā māksliniece
Zane Vēvere, Būvvaldes pilsētas
ainavu arhitekts Andrejs Lomakins, Sabiedrisko attiecību
pārvaldes Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste
L.Klismeta, pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste Inga
Larina un sabiedrisko attiecību
speciāliste Kristīne Lazdiņa.

Pašvaldība aicina bērnus uz izrādi «Sniega karaliene»
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldība arī šogad mazākajiem
jelgavniekiem dāvina teātra izrādes, kas pilsētas
kultūras namā notiks no 3. līdz 6. decembrim. Uz
izrādēm gaidīti arī tie piecgadnieki un sešgadnieki,
kuri neapmeklē bērnudārzu, iepriekš piesakoties.
Šogad bērnus priecēs pēc
Hansa Kristiana Andersena
pasakas motīviem veidota izrāde «Sniega karaliene», kuru

latviešu valodā uzvedīs Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra aktieri
Andra Bolmaņa režijā, savukārt
krievu valodā – Ā.Alunāna Jel-

gavas teātra un studijas «Čaika»
aktieri Arvīda Matisona režijā.
«Tā ir pasaka bērniem par to, ka
draudzība un savstarpēja izpalīdzēšana vienmēr uzvar slikto,»
par izrādi stāsta režisors A.Matisons. Savukārt A.Bolmanis
piebilst, ka viņa režijā tapušajai
izrādei būs arī jauns muzikālais
pavadījums, kura autors ir Uldis
Timma.
Izrādes latviešu valodā notiks

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

3., 4. un 5. decembrī pulksten 10,
12 un 14, bet krievu valodā – 6.
decembrī pulksten 10, 12 un 14.
Izrādes ar ielūgumiem aicināti apmeklēt Jelgavas 1.–4. klašu
skolēni un pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņi no piecu gadu
vecuma. Tāpat pašvaldība uz
izrādēm aicina arī tos piecgadniekus un sešgadniekus, kuri
bērnudārzu neapmeklē, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63084675.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

«Galvenie virzieni, kuros
biedrībai jāturpina darboties,
ir senioru interešu pulciņu
nodrošināšana un ekskursiju
rīkošana redzeslauka paplašināšanai, sadarbības veidošana
ar citām nevalstiskām organizācijām, iestādēm, projektu
īstenošana un informācijas
nodošana pēc iespējas plašākai
auditorijai,» ieskicē J.Onževa.
Viņa uzsver, ka daudzas lietas
pārņems no līdzšinējās biedrības vadītājas un turpinās
tās īstenot, taču ir padomā
arī jaunas vēsmas. Viena no
iecerēm ir rīkot pasākumus
arī ārpus biedrības telpām
centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a, pēc iespējas
tuvāk senioru dzīvesvietai.
Šobrīd jau ir uzsāktas sarunas
par aktivitāšu un pasākumu
rīkošanu Miezītes un Pārlielupes bibliotēkās, tostarp
bibliotēku darbinieki izteikuši
gatavību palīdzēt senioriem
bibliotēkā apgūt e-prasmes.
Tāpat paredzēts informāciju
par plānotajiem pasākumiem
drukātā formātā izvietot ne
tikai biedrības telpās, bet arī
Sociālo lietu pārvaldē, bibliotēkās un poliklīnikā. «Būtisks
jautājums, pie kura jāstrādā, ir senioru nodarbinātība.
Viens no variantiem ir iegūt

aukles sertifikātu un tādējādi
sniegt atbalstu ģimenēm ar
bērniem, vienlaikus arī kaut
ko nopelnot,» spriež J.Onževa.
J.Onževa pēc izglītības ir
agronome, un viņas pēdējā
darbavieta bija Valsts augu
aizsardzības dienests. Jelgavā viņa dzīvo kopš 1974.
gada, kad sāka studēt Latvijas
Lauksaimniecības universitātē (tolaik – akadēmijā).
Jelgavas pensionāru biedrībā
viņa darbojas kopš 2017. gada
augusta un dejo biedrības kolektīvā «Rudens rozes», kā arī
ir Jelgavas Latviešu biedrības
biedre.
Jelgavas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs tiek
ievēlēts uz trīs gadiem, un
J.Onževa šajā amatā nomainīs Brigitu Baškeviču, kura
vadīja biedrību no 2014. gada.
Savukārt no 2007. līdz 2013.
gadam tās vadītāja bija Marija
Kolneja.
Par Jelgavas pensionāru
biedrības biedru var kļūt ikviens jelgavnieks, kurš sasniedzis pensijas vecumu. Šobrīd
biedrībā ir 282 biedri.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Darba samaksa un algas
likme nav viens un tas pats»
 Jānis Kovaļevskis

Foto: Ivars Veiliņš

«Mediķi jūtas pievilti, un es viņus cilvēcīgi saprotu, jo vienmēr vēlamies noticēt labām
pārmaiņām, īpaši solījumiem
par algas pielikumu. Tomēr,
apzinoties reālo situāciju, solījums par papildu 120 miljonu
piešķiršanu tikai veselības
aprūpes darbinieku algām
šķita pārlieku optimistisks,
lai to praktiski varētu realizēt,
tādēļ uz šo Saeimas balsojumu jau sākotnēji raudzījos
ļoti piesardzīgi,» uzsver SIA
«Jelgavas pilsētas slimnīca»
valdes loceklis Andris Ķipurs.

SPĒKĀ ESOŠĀ
MINIMĀLĀ ĀRSTNIECĪBAS
PERSONĀLA ALGAS LIKME*

ĀRSTI

No solītajiem 120 miljoniem valsts
budžetā 2020. gadam mediķu atalgojumam papildus piešķirti 60 miljoni, kas ļaušot mediķu atalgojumu
paaugstināt par 10 procentiem. Vai
arī Jelgavas slimnīcas darbinieki
var gaidīt šādu algas pielikumu?
Šajā brīdī būtu ļoti bezatbildīgi kaut ko
solīt. Pietiek jau ar to, ka šādi solījumi izskan Saeimā un no atbildīgās ministrijas.
Cilvēki patiešām ticēja šiem solījumiem,
tādēļ šobrīd ir piedzīvota liela vilšanās.
Būtiski ir uzsvērt, ka katrs šāds solījums
rada neizpratni veselības aprūpes iestādēs, jo tiek jaukti tādi jēdzieni kā darba
samaksa un algas likme. Darba samaksa
sastāv no algas likmes un piemaksām
par nakts darbu, par stāžu, par virsstundām un par darbu svētku dienās, kas ir
tā sauktās reglamentētās piemaksas.
Šobrīd valstī noteiktā minimālā ārstu
algas likme ir 1350 eiro pirms nodokļu
nomaksas, ar 2020. gada valsts budžetā
piešķirto 10 procentu pielikumu tā veidos
1485 eiro, taču Jelgavas slimnīcas ārsti
jau šobrīd saņem 1524 eiro par likmi, kas
nozīmē to, ka saistībā ar piešķirtajiem
papildu līdzekļiem mums būs jādomā, kā
paaugstināt ārstniecības personāla atalgojumu par budžeta likumā minētajiem
10 procentiem. Šāda situācija gaidāma
daudzās veselības aprūpes iestādēs. Vēl
jo vairāk – papildu finansējums paredzēts
tikai ārstniecības personālam, ārstiem,
māsām un māsu palīgiem, bet tehniskajam personālam, tostarp sanitāriem,
administrācijā strādājošajiem, kuri veido
vienu trešdaļu no aptuveni 480 slimnīcas
darbiniekiem, atalgojuma palielinājums
nav paredzēts. Lai slimnīcā nodrošinātu
pilnvērtīgu darbu un kolektīvs strādātu
saliedēti, algas būtu jāpaaugstina visiem,
jo, piemēram, sanitāri faktiski veic tos
pašus pienākumus, ko māsu palīgi.

PLĀNOTĀ ALGAS LIKME
AR VALSTS BUDŽETĀ
APSTIPRINĀTO 10 % PIELIKUMU

ĀRSTI

MĀSAS

MĀSU PALĪGI

1485
891
594
eiro
eiro
eiro
«Cilvēkiem šobrīd ir grūtības segt līdzmaksājumus par ārstēšanos slimnīcā. Jelgavas slimnīcai vien pacienti ir
parādā vairāk nekā 300 000 eiro,» uzsver Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes loceklis Andris Ķipurs.
Veselības ministrija kārtējo reizi
piedāvā pārskatīt slimnīcu sniegto
pakalpojumu klāstu. Iespējams,
ka arī Jelgavas pilsētas slimnīcā
atsevišķi pakalpojumi vairs netiks
piedāvāti. Kā tas varētu ietekmēt
slimnīcas darbu?
Veselības ministrijas speciālisti šobrīd
dažādās slimnīcās veic pārbaudes, kādus
pakalpojumus slimnīcas spēj nodrošināt
ikdienas režīmā. Tiek pārbaudīts, vai ir
pietiekams personāla nodrošinājums visiem līgumā minētajiem pakalpojumiem.
Visdrīzāk šādas pārbaudes tiek veiktas
ar mērķi samazināt reģionālo slimnīcu
sniegto pakalpojumu klāstu un līdz ar
to arī atvēlētā finansējuma apjomu. Mēs
jau varētu atteikties no kādiem pakalpojumiem tajās jomās, kurās ir sarežģīti
nodrošināt augsti kvalificētu palīdzību
diennakts režīmā, bet slimnieku skaitu
un pieplūdumu tas nemazinās. Šobrīd
slimnīca strādā ar teju 85 procentu
noslogojumu – ik gadu stacionārā vien
apkalpojam ap 13 000 pacientu. Uz Jelgavu slimniekus ved no Saldus, Kandavas,
Tukuma, Dobeles, Bauskas, Olaines un
daudzām citām vietām. Katru gadu veicam aptuveni 3000 operāciju, no kurām
tikai piecus procentus veido plānveida
operācijas. Slimnīcā gada laikā pieņemam ap 1000 dzemdību. Katru nedēļas
nogali, kad nestrādā poliklīnikas un nav
pieejami ģimenes ārstu pakalpojumi,
slimnīcas Uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības vēršas 80 līdz 90 cilvēku. Darba
apjoms ir milzīgs, tādēļ šādos apstākļos
pat runas par finansējuma samazinājumu šķiet biedējošas.

ma, jo insulta gadījumā izšķiroša var
būt katra minūte. Neiroloģijas nodaļa
Jelgavas slimnīcā ir viena no noslogotākajām, un tur esošās 30 gultasvietas
teju vienmēr ir aizpildītas. Darba dienās
un darba laikā mums nav sarežģījumu
nodrošināt insulta vienības darbu, bet
brīvdienās un ārpus darba laika tas nav
vienkārši paveicams, tādēļ dežūrām piesaistām arī ārstus rezidentus. Situācija
ar ārstniecības personāla nodrošinājumu
kļuva sarežģītāka šogad, kad tika veikti
grozījumi likumā, aizliedzot mediķiem
strādāt normālo pagarināto darba laiku.
Tas nozīmē, ka par virsstundām līdzšinējā koeficienta 1,2 vietā ir jāmaksā dubultā
likme, bet finansējums šādiem papildu
izdevumiem mums nav iedalīts.
Dežūru nodrošinājums diennakts
režīmā ir viens no lielākajiem slimnīcu izaicinājumiem. Kādu atbalstu
jūs sagaidāt šajā ziņā?
Mediķi izdeg ne tik daudz pašu dežūru
dēļ, bet gan milzīgas noslodzes rezultātā.
Teju katru brīvdienu slimnīcas Uzņemšanas nodaļā vēršas 40 līdz 50 pacientu,
kuri jāapkalpo vienam dežūrārstam. Liela daļa no šiem pacientiem varētu vērs
ties pēc palīdzības ambulatori, slimnīca
pat ir gatava maksāt ārstiem, kuri mūsu
telpās varētu sniegt ambulatoro palīdzību brīvdienās un svētku dienās, taču nav
neviena, kas vēlētos šo darbu darīt. Esam
vērsušies arī pie ģimenes ārstiem, kuri solidāri reizi trīs mēnešos varētu to īstenot,
bet no ģimenes ārstiem esam saņēmuši
atteikumu. Darbs slimnīcā bieži vien ir
saistīts ar daudz smagākiem gadījumiem
nekā ikdienas ambulatorā aprūpē, tādēļ
ārpus slimnīcas strādājošie ārsti nevēlas
uzņemties šādu atbildību. Iespējams, arī
šeit būtu jāiesaistās Veselības ministrijai,
paredzot papildu finansējumu ambulatorās aprūpes iestādēm dežūru nodrošināšanai brīvdienās un svētku dienās.

Šobrīd visas slimnīcas valstī ir
iedalītas piecos līmeņos. Viens no
pakalpojumiem, kas ieviests Jelgavas slimnīcā kā ceturtā līmeņa slimnīcā, ir tā dēvētā insulta vienība.
Kā vērtējat šo Veselības ministrijas
izvirzīto prasību?
Objektīvi tā sauktā insulta vienība
Esat uzsvēris, ka medicīnā daudz
daudzprofilu slimnīcā ir nepiecieša- kas sakārtotos, ja privātajām medi-

cīnas sabiedrībām vairs nepiešķirtu
valsts apmaksāto pakalpojumu kvotas un uz to rēķina paaugstinātu tarifus valsts un pašvaldības veselības
aprūpes iestādēs un uzņēmumos.
Vai šāds lēmums būtu pietiekams
stimuls speciālistiem uz pilnu slodzi
strādāt valsts un pašvaldību veselības aprūpes iestādēs?
Daļa speciālistu noteikti piekristu
šādam risinājumam, jo neviens nav
ieinteresēts skraidīt apkārt pa dažādām darbavietām. Šobrīd sabiedrībā
valda liela nevienlīdzība. Ir izveidojies
iedzīvotāju slānis, kuri var samaksāt
par veselības aprūpes pakalpojumiem,
daļai iedzīvotāju ir veselības apdrošināšanas polises. Šie cilvēki bieži vien
labprāt izvēlas privātās ārstniecības
iestādes. Turpretim slimnīcām un pašvaldību poliklīnikām jāstrādā ar visiem
pacientiem. Daudzi no mūsu pacientiem
gadiem nav bijuši pie ārsta, slimības
ir ielaistas. Zināmā mērā tā ir valsts
atbildība, jo cilvēkiem netiek nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamība. Viens no risinājumiem, kā
uzlabot veselības aprūpes pieejamību,
būtu līdzekļu pārdale par labu valsts
un pašvaldības dibinātajām veselības
aprūpes iestādēm, kur varētu saņemt
valsts apmaksātos veselības aprūpes
pakalpojumus. Lielai daļai iedzīvotāju
šobrīd ir grūtības segt līdzmaksājumus par ārstēšanos slimnīcā. Jelgavas
slimnīcai vien pacienti ir parādā vairāk
nekā 300 000 eiro, un mēs esam spiesti
nodarboties ar slimnīcai neraksturīgu
funkciju, vēršoties pie parādu piedzinēju
sabiedrībām, lai iegūtu šos līdzekļus.
Jūnijā pēc rekonstrukcijas atklājāt jauno Uzņemšanas nodaļu
un slimnīcas C korpusu. Vai varam
teikt, ka šobrīd slimnīcas infrastruktūra ir atbilstoša mūsdienu
prasībām?
Īpašs gandarījums ir par jauno Uzņemšanas nodaļu, kur tiek nodalītas

JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCĀ
ŠOBRĪD NOTEIKTĀ ĀRSTNIECĪBAS
PERSONĀLA ALGAS LIKME
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1524
936
688
eiro
eiro
eiro

*visas summas norādītas pirms nodokļu nomaksas.
pacientu plūsmas. Tiem, kas paši ieradušies uz slimnīcu, nav jāsaskaras ar
smagajiem pacientiem, kurus atved
ar ātrās palīdzības transportu. Šobrīd
varam teikt, ka mūsu rīcībā esošā
slimnīcas infrastruktūra ir sakārtota
atbilstoši standartiem. Vēl tikai jāveic
rekonstrukcija slimnīcas ēdināšanas
blokam. Jau esam uzsākuši projektēšanu,
bet pavasarī plānots sākt arī būvniecību. 2020. gada nogalē darbiem jābūt
paveiktiem. Lielu daļu no slimnīcas
saimnieciskajām funkcijām veicam paši,
kas ļauj ieekonomēt līdzekļus un strādāt
bez zaudējumiem, tādēļ ēdināšanas
pakalpojumus slimniekiem arī turpmāk
plānojam nodrošināt pašu spēkiem.
Lai pacients varētu saņemt atbilstošu palīdzību iespējami īsākā
laikā, svarīga ir sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestu (NMPD). Kā notiek informācijas apmaiņa starp NMPD un
slimnīcu?
Mēs regulāri veicam informācijas
apmaiņu ar NMPD, operatīvi sniedzam
informāciju gadījumos, ja slimnīcā kāds
pakalpojums nav pieejams. Piemēram,
aizvadītajā nedēļā saskārāmies ar situāciju, ka visi pieci slimnīcas rīcībā esošie
mākslīgās elpināšanas ventilatori bija
aizņemti, tādēļ informējām NMPD,
lai šādus pacientus pie mums neved.
Līdztekus iegādājāmies vēl vienu mākslīgās elpināšanas ventilatoru, lai varētu
reaģēt ārkārtas situācijā.

Kura no prioritātēm 2020. gada valsts budžetā būtu jārisina kā pirmā?

18%

MĀSU PALĪGI

1350
810
540
eiro
eiro
eiro

Slimnīcas vadītājs norāda, ka daudzi
jautājumi veselības aprūpē atrisinātos, ja
striktāk tiktu nodalīti valsts apmaksātie
veselības aprūpes pakalpojumi no privātās medicīnas. «Mēs redzam, ka privātās
medicīnas aprūpes iestādes šobrīd no
smeļ krējumu – tās nesniedz neatliekamo
palīdzību, neuztur intensīvās terapijas
nodaļas, kas ir dārgākā sadaļa veselības
aprūpē. Privātajai medicīnai, protams,
ir sava loma, bet tai būtu jāiztiek bez
valsts līdzfinansējuma, lai budžeta
līdzekļus primāri novirzītu valsts un
pašvaldību veselības aprūpes iestādēm.
Tas būtu solis uz to, lai veselības aprūpes
pakalpojumus padarītu pieejamākus tai
sabiedrības daļai, kura nevar samaksāt,»
tā A.Ķipurs.

Izglītības
darbinieku
atalgojuma
jautājums

MĀSAS
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27%

Nodokļu samazināšana
un ekonomikas
stimulēšana, lai valsts
varētu atļauties vairāk

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 28. novembris

Pašvaldības dzīvokļos
uzstāda dūmu detektorus
 Kristīne Langenfelde

nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) darbiniekiem, kuri veic
Jelgavas pilsētas pašgan dūmu detektoru uzstāvaldība šī gada budīšanu, gan ūdens skaitītāju
džetā ir paredzējusi
nomaiņu. Kā to paredz jaunie
līdzekļus, lai pašvalUgunsdrošības noteikumi, no
dības dzīvokļos uz2020. gada 1. janvāra Latvijā
stādītu 886 dūmu
visos mājokļos jābūt uzstādīdetektorus un notiem autonomiem dūmu demainītu 667 ūdens
tektoriem. Ja līdz tam laikam
skaitītājus, kuriem
JNĪP darbiniekiem nebūs
beidzas verifikācijas
izdevies iekļūt pašvaldības
termiņš, taču ne visos
dzīvoklī un uzstādīt dūmu
pašvaldības dzīvokļos
detektoru, tad nākamgad dzīto līdz šim ir izdevies
vokļa īrniekam detektors būs
paveikt. Galvenais
jāierīko par saviem līdzekļiem.
iemesls tam ir pašvalJNĪP valdes loceklis Judības dzīvokļu īrnieku
ris Vidžis informē, ka šobrīd
neatsaucība.
dūmu detektori īrnieku bez
atbildības dēļ joprojām nav
Jelgavas pašvaldība aicina uzstādīti divās trešdaļās no
īrniekus būt atsaucīgākiem un pašvaldības dzīvokļiem, kuros
sadarboties ar SIA «Jelgavas tas šogad paredzēts.

Mediķu protesta akcija
Jelgavas medicīnas iestāžu
darbu neietekmēs
 Ritma Gaidamoviča

Lūdzot pārskatīt valsts
budžeta finansējumu veselības nozarei
2020. gadā un nākamajos gados, Latvijas
Ārstu biedrība, Latvijas Jauno ārstu asociācija un Latvijas Māsu
asociācija šodien, 28.
novembrī, no pulksten
11 līdz 12 rīko otro
protesta akciju pie
Saeimas. Tajā piedalās
arī Jelgavas medicīnas
nozares darbinieki,
taču pilsētas medicīnas iestāžu darbu
tas nekādi neietekmē
– visi pakalpojumi iedzīvotājiem ceturtdien
tiek nodrošināti.
Protesta akcijā pie Saeimas
piedalās SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» un SIA «Jelgavas
poliklīnika» darbinieki, kuriem
šī diena ir brīva. Tādējādi tas

medicīnas iestāžu darbu nekādi neietekmē, un iedzīvotāji
saņems visus medicīniskos pakalpojumus šajās iestādēs.
Jelgavas pilsētas slimnīcas
virsārste Solveiga Ābola skaidro, ka slimnīcas darbinieku
arodbiedrība ir noorganizējusi
autobusu, nodrošinot personāla nokļūšanu protesta akcijā,
taču slimnīca strādās ierastajā
režīmā. «Slimnīcā ceturtdien
tiek sniegta gan neatliekamā,
gan plānveida medicīniskā
palīdzība,» tā S.Ābola. Arī
Jelgavas poliklīnikas valdes
locekle Kintija Barloti norāda,
ka protesta akcijā piedalās
personāls, kuram 28. novembris ir brīvdiena. «Poliklīnika
strādā, un visas vizītes pie speciālistiem notiek, kā plānots,»
informē K.Barloti. Savukārt
medicīnas sabiedrībā «Optima 1» un Zemgales Veselības
centrā norāda, ka šo iestāžu
personāls nepiedalās protesta
akcijā un medicīnas iestādes
strādā ierastajā režīmā.

 Ritma Gaidamoviča

2. decembrī – tieši 30
dienas, pirms stāsies
spēkā Ugunsdrošības
noteikumu prasība, paredzot, ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem
dūmu detektoriem,
– Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests
(VUGD) rīkos konsultāciju dienu iedzīvotājiem. No pulksten
14.30 līdz 18.30 ikvienam ir iespēja doties
arī uz VUGD Jelgavas
daļu Dobeles ielā 16
un saņemt atbildes uz
jautājumiem par dūmu
detektoriem. Konsultācijai iepriekš nav jāpiesakās.
«Tuvojoties jaunajam gadam,
VUGD saņem arvien vairāk jautājumu par dūmu detektoriem,
piemēram, kāpēc tas vajadzīgs;
kur to iegādāties; kā uzstādīt;
cik detektoru mājoklī nepieciešami; vai detektors obligāti
jāuzstāda pie griestiem; cik ilgi

Siltina daudzdzīvokļu
namu Māras ielā

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle

Novembrī atjaunošanas darbi uzsākti daudzdzīvokļu
namā Māras ielā 5 – māja tiks atjaunota ar Eiropas
Savienības fondu līdzfinansējumu. «Piesaistot Eiropas
Savienības fondu līdzfinansējumu, drīzumā tiks atjaunotas vēl septiņas mūsu pārvaldītās ēkas, taču vēl
septiņi pieteikumi šobrīd tiek izvērtēti, lai izlemtu par
līdzfinansējuma piešķiršanu, un tuvākajā laikā plānojam
iesniegt vēl 11 pieteikumus par finansējuma piesaisti,»
norāda SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) tehniskais direktors Oļegs Kukuts.

42 dzīvokļu ēkai Māras ielā 5
paredzēta pilna ēkas atjaunošana:
ārsienu, augšējā stāva pārseguma, pagraba griestu, cokola siltināšana, energoneefektīvo logu nomaiņa, ārdurvju nomaiņa, lodžiju
aizstiklošana, apkures sistēmas
pilnīga nomaiņa ar siltumenerģijas patēriņa uzskaiti katrā dzīvoklī, ūdens un kanalizācijas sistēmas
nomaiņa, jumta seguma remonts
un kāpņu telpu remonts. Darbus
veic Jelgavas uzņēmums SIA
«Tools Vendor», kas piesaistījis
apakšuzņēmumu. Darbu kopējās
izmaksas veido ap 680 000 eiro, no
kuriem 274 000 eiro ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. «Darbi
jāpaveic piecu mēnešu laikā, bet,
lai tiktu ievērotas tehnoloģijas un
būvdarbi nezaudētu kvalitāti, ziemā būs jāievēro arī tehnoloģiskais
pārtraukums. Līdz ar to ēkas renovācijas darbi varētu noslēgties
līdz vasarai,» norāda O.Kukuts.
Jāatgādina, ka Eiropas Savienības fondu atbalstu daudzdzīvokļu
ēku atjaunošanai administrē
tas ir derīgs? Tāpēc 2. decembrī valsts attīstības finanšu institūcija
no pulksten 14.30 līdz 18.30 vi- «Altum». Kopš 2016. gada Jelgavā
siem interesentiem tiks sniegta
iespēja konsultācijas saņemt klātienē. Iedzīvotāji gaidīti arī VUGD
Jelgavas daļā Dobeles ielā 16,  Emīls Rotgalvis
kur ēkas 2. stāvā ugunsdrošības
uzraudzības inspektori sniegs
3. decembrī pulksten
atbildes uz neskaidrajiem jautāju14, atzīmējot Starptaumiem. Papildus tam varēs saņemt
tisko invalīdu dienu,
informatīvos materiālus, kā arī
Jelgavas 4. vidusskolas
inspektori demonstrēs dūmu
zālē Akmeņu ielā 1 nodetektora darbību,» stāsta VUGD
tiks koncerts «Ar sauli
pārstāve Viktorija Gribuste.
sirdī». Tajā klātesošos
Jāatgādina, ka 2020. gada
priecēs gan muzikāli,
1. janvārī stāsies spēkā nozīmīgas
gan deju priekšnesumi,
Ugunsdrošības noteikumu prakā arī dzejas lasījumi.
sības, proti, visos mājokļos (gan
Uz koncertu aicināti
privātmājās, gan dzīvokļos) jābūt
visi Jelgavas pilsētas
uzstādītiem autonomiem ugunsiedzīvotāji ar īpašām vagrēka detektoriem, kas reaģē uz
jadzībām – gan tie, kuri
dūmiem, bet privātmājas papildus
apvienojušies nevalstisjānodrošina ar ugunsdzēsības
kajās organizācijās, gan
aparātu. «Ikviens iedzīvotājs ir
individuāli.
līdzatbildīgs par savu drošību
un to, lai ikdienā tiktu ievērotas
Starptautiskajai invalīdu dienai
ugunsdrošības prasības. Aicinām veltītais koncerts pilsētā tiek orgaikvienu iedzīvotāju neatlikt rūpes nizēts jau vairākus gadus, un tā ir
par savu, tuvinieku un līdzcilvēku iespēja vismaz reizi gadā cilvēkiem
dzīvību un dūmu detektoru mā- ar īpašām vajadzībām, kuriem
joklī uzstādīt jau tagad,» mudina piemīt kādi talanti vai prasmes,
VUGD.
parādīt tās auditorijas priekšā,

Jelgavas ugunsdzēsēji
iedzīvotājus konsultēs par
dūmu detektoriem
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atjaunoti pieci daudzdzīvokļu
nami. «Vēl piecām mājām ar «Altum» ir saskaņota programmas
nosacījumiem atbilstoša tehniskā
dokumentācija un četrām no tām
tiek jau gatavota iepirkuma dokumentācija, savukārt diviem namiem iepirkums jau ir noslēdzies
un tas ir lēmuma pieņemšanas
stadijā – dzīvokļu īpašniekiem
jāpieņem lēmums par darbu uzsākšanu,» stāsta JNĪP tehniskais
direktors. Viņš papildina, ka septiņi pieteikumi šobrīd ir iesniegti
«Altum» izvērtēšanai un vēl 11
pieteikumi tiek gatavoti. «Tā kā
grantu programmas noslēguma
datums nav noteikts, tā darbosies, kamēr būs pieejams finansējums. Tāpēc turpinām gatavot
pieteikumus par līdzfinansējuma
piesaistīšanu,» skaidro O.Kukuts.
Viņš norāda, ka iedzīvotājiem
ir interese par ēku siltināšanu,
tomēr jāņem vērā, ka būvniecības
izmaksas ir palielinājušās – pēc
«Altum» aplēsēm, salīdzinot ar pagājušo gadu, būvdarbu izmaksas
augušas par padsmit procentiem.
«Lēmuma pieņemšana nav viegla,

tāpēc esam aicinājuši Ekonomikas
ministriju rast veidus, kā nodrošināt nepārtrauktu iespēju saņemt
atbalstu daudzdzīvokļu namu siltināšanai – iepriekš starp atbalsta
programmām bija vairāku gadu
pārtraukums, pēc kura dzīvokļu
īpašnieku pārliecināšana par
nepieciešamību atjaunot ēku bija
jāatsāk gandrīz no nulles, būtiski
kavējot visu procesu,» tā JNĪP
tehniskais direktors.
Jāpiebilst, ka kopumā «Altum» administrētajā grantu
programmā, kas sāka darboties
2016. gada martā, bija pieejams
finansējums 156 miljonu eiro
apmērā. Līdz šim jau iesniegti
662 projektu pieteikumi par provizorisko summu 155,2 miljoni
eiro, kas ir 95 procenti no kopējā
pieejamā finansējuma apjoma.
No Zemgales iesniegts 91 projekta pieteikums. «Tuvojoties programmas finiša taisnei, ik nedēļu
saņemam rekordlielu projektu
pieteikumu skaitu – 10 līdz 12
projektus ar dažāda apjoma piešķiramo grantu. Tas apliecina, ka
programma ir guvusi atsaucību
no iedzīvotājiem visā Latvijā,
kuri vēlas dzīvot uzlabotos dzīves
apstākļos un maksāt mazāk par
siltumu, īpašuma apsaimniekošanu. Turpinoties līdzšinējam
projektu iesniegšanas tempam,
prognozējam, ka 2020. gada
pirmajā ceturksnī būs rezervēti
visi programmā grantiem paredzētie līdzekļi,» norāda «Altum»
Energoefektivitātes programmu
departamenta vadītāja Dina
Kaupere.

Aicina uz Starptautiskās invalīdu dienas koncertu
tādējādi ar savu piemēru motivējot
uzdrīkstēties arī citus. Savukārt
klausītājiem koncerts ļauj baudīt
mākslu un garīgi bagātināties,
vērojot jau atpazīstamu mūziķu
priekšnesumus, kas var kalpot
par stimulu un motivāciju sākt
darboties arī pašiem. Kā informē
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
vadītājas vietniece Evika Kaufelde,
uz pasākumu laipni gaidīti arī cilvēku ar īpašām vajadzībām draugi
un atbalstītāji.
Šogad koncertā uzstāsies Latvijas Neredzīgo savienības Jelgavas
teritoriālās organizācijas vokālais
ansamblis, Valsts sociālās aprūpes
centra «Zemgale» filiāles «Jelgava» radošais kolektīvs, Jelgavas
sieviešu invalīdu organizācijas
«Zvaigzne» ansamblis, Ozolnieku
deju kolektīvs «Leila», dienas cent
ra «Atbalsts» līnijdejotāju grupa,
dzejniece Aleksandra Kazanceva
ar mūziķi Jorenu un pasākuma
īpašie viesi – Gitas Ceilertes un
Reiņa Reimaņa duets, kā arī pa-

saulē pazīstamais čellists Maksims
Beitāns.
3. decembrī visā pasaulē jau
kopš 1993. gada atzīmē Starptautisko invalīdu dienu. Tās mērķis
ir pievērst uzmanību cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, viņu ikdienai,
tiesībām un problēmām. Tas ir
aicinājums cilvēkiem vienoties
kopējos pasākumos, lai mazinātu
atstumtību un veicinātu cilvēku
ar īpašām vajadzībām sociālo
iekļaušanos.
Jāpiebilst, ka personām, kurām
nepieciešams specializēts transports nokļūšanai uz koncerta norises vietu un no tās, tas jāpiesaka
līdz 29. novembra pulksten 12 pa
tālruni 63029841 vai 25426732,
savukārt papildinformāciju par pasākuma norisi iespējams uzzināt,
zvanot Sabiedrības integrācijas
pārvaldei pa tālruni 63005468.
Pasākumu organizē Jelgavas
pašvaldība, un ieeja tajā ir bez
maksas. Iepriekšēja pieteikšanās
nav nepieciešama.

3

Īsi
 4. decembrī pulksten 18 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) notiks jau trešais
šīs sezonas «Gudro vecāku skolas»
seminārs, kurā tiks apspriesti bērnu
uzmanības deficīta un hiperaktivitātes jautājumi. Semināru vadīs
terapeite Inese Lapsiņa, un dalība
tajā ir bez maksas. Seminārā tiks
pārrunātas audzināšanas prasmes un
paņēmieni bērna atbalstīšanai, vadīšanai un strukturēšanai. Tiks atbildēts arī
uz dažādiem jautājumiem, piemēram,
kā bērna impulsivitāte, uzmanības
problēmas un paaugstināta aktivitāte
izpaužas saskarsmē ar vienaudžiem un
vecākiem. Tāpat tiks runāts par to, kā organizēt mājas un skolas vidi. Semināra
dalībnieki varēs arī noskaidrot, kas ir
uzmanības deficīta un hiperaktivitātes
sindroms jeb UDHS un kā tas ietekmē
mācīšanos un mācību sasniegumus.
Semināra lektore I.Lapsiņa ir kognitīvi
biheiviorālā terapeite, programmas
«STOP 4-7» trenere. Programma vērsta
uz bērna nevēlamā uzvedībā iesaistīto
visu trīs pušu – bērnu, viņu vecāku un
pedagogu – uzvedības maiņu, risinot
problēmu. Ikdienā terapeite sniedz profesionālu palīdzību gan bērniem, gan
pieaugušajiem, tostarp palīdzot saprast
un vadīt savas emocijas un uzvedību.
«Gudro vecāku skolas» nodarbības ir
bez maksas, taču dalībai tajās ir obligāti iepriekš jāpiesakās. To iespējams
īstenot, zvanot pa tālruni 63012158,
63082101, 29222737 vai rakstot pa
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.
lv. Vietu skaits ir ierobežots, taču tie
interesenti, kuriem neizdosies semināru
apmeklēt klātienē, varēs to ieraksta
veidā noskatīties ZRKAC mājaslapā vai
feisbuka lapā.
 Šonedēļ Jelgavā norisinās «Eiropas testēšanas nedēļa 2019», kuras
gaitā JSLP Atkarību profilakses punk
tā (Dobeles ielā 62 a) iedzīvotāji aicināti bez maksas veikt eksprestestus
HIV, hepatīta B un C, kā arī seksuāli
transmisīvo saslimšanu noteikšanai.
Lai ierobežotu HIV, hepatīta B un C,
kā arī seksuāli transmisīvo saslimšanu
izplatību, katru gadu Eiropā tiek organizēta Eiropas testēšanas nedēļa, kuras
sauklis ir nemainīgs: «Testēt. Ārstēt.
Novērst.» Tādējādi iedzīvotāji tika aicināti no pirmdienas līdz ceturtdienai būt
aktīviem un iesaistīties savas veselības
eksprespārbaudē. Eksprestestus iespējams veikt vēl šodien, 28. novembrī,
līdz pulksten 16. Pieteikšanās pa tālruni
27830373 vai 28692744.
 Akciju sabiedrība «Pasažieru
vilciens» informē, ka tās mobilajā
lietotnē ir veikti uzlabojumi, lai turpmāk pasažieri, kuri ar vilcienu brauc
savienotā maršrutā, pārsēžoties
uz citu līniju, varētu ērti iegādāties
e-biļeti arī šādam braucienam. Biļete
savienotam maršrutam ir parocīga un
arī finansiāli izdevīga gadījumos, kad
pasažieris turpina ceļu vilcienā citā
līnijā, veicot pārsēšanos pieturvietās, kas
atrodas vienā zonā, piemēram, stacijā
«Rīga», «Torņakalns» vai «Zemitāni».
Vilciena biļete šādam braucienam ir
lētāka, nekā pērkot divas atsevišķas
biļetes, kā arī, iegādājoties elektroniski
jebkuru vilciena biļeti, papildus tiek
piešķirta vēl 5 procentu atlaide. Lai ieplānotu sev ērtāko un ātrāko nokļūšanu
galamērķī, maršruta plānošanas rīkā
«Google maps» ir integrēti «Pasažieru
vilciena» reisi, kas sniedz iespēju lietotājam salīdzināt savā maršrutā pieejamos sabiedriskā transporta līdzekļus,
aplūkot to kursēšanas grafikus un
ceļā pavadāmo laiku, lai izvēlētos sev
tīkamāko pārvietošanās veidu.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Ceturtdiena, 2019. gada 28. novembris

Godinot bermontiādes simtgadi, pie Jelgavas pils dienvidu vārtiem notika vērienīga kaujas rekonstrukcija, inscenējot 1919. gada notikumus Jelgavā. Uzvedumā skatītāji varēja vērot
varu maiņu Latvijā – pili ieņēma gan sarkanarmieši, gan Bermonta karaspēks. Kaujas rekonstrukcijas centrālais notikums bija Jelgavas atbrīvošana no bermontiešiem, kad, pēc Rīgā
gūtām uzvarām, Zemgalē iesoļoja latviešu karaspēks. Spraigajā kaujas inscenējumā tika izmantoti autentiski tērpi un ieroči, cīņas pavadot gan ar šāvienu, gan sprādzienu efektiem.
Tika izmantota arī bruņumašīna un lielgabals. Klātbūtnes sajūtu pastiprināja arī stāstījums, kurā tika paustas strēlnieku atmiņas par vēsturiskajiem notikumiem.
«Slava varoņiem!
Taisnības gars ir uzvarējis! Četrus gadus
ilgais karš ir galā!»
– ar šādiem Latvijas
pagaidu valdības vadītāja Kārļa Ulmaņa
vārdiem sestdien pie
pils noslēdzās kaujas rekonstrukcija.
Uzrunājot klātesošos no pils balkona,
Kārļa Ulmaņa tēlā
iejutās aktieris Alvis
Kātiņš. Uzruna bija
kā atgādinājums par
vēsturiskajiem notikumiem, uzsverot,
ka neviena pilsēta
šo cīņu laikā netika
tā postīta kā Jelgava
un Latvijas atbrīvošana no Bermonta
karaspēka ir latviešu
strēlnieku vislielākais
nopelns.

Kaujas rekonstrukcijā piedalījās aptuveni
80 dalībnieku,
vairākums no
viņiem – biedrības «Latviešu
karavīrs» biedri. Tā regulāri
nodarbojas ar
dažādu vēsturisku kauju attēlošanu, pulcējot entuziastus, kuru vidū ir arī rekonstruktori Kristiāns Šļumba (no labās) un Māris Bileskalns. Viņi uzvedumā
atradās pretēju karaspēku pusēs, taču abi atzīst, ka viņiem dalība
šādos uzvedumos šķiet gan interesanta, gan nozīmīga. «Darbojos
kauju rekonstrukcijās aptuveni piecus gadus. Sākotnēji man bija tāds
kā gatavošanās process, iejūtoties lomā – ir uniforma, ierocis plecā,
patronas kabatā. Sākas kauja, un ir apziņa, ka atrodies vēsturiska notikuma epicentrā. Tagad tas ir kļuvis ikdienišķāk, taču svarīguma apziņa
nav mazinājusies. Latvijas vēsture ir bijusi tik raiba un nereti asiņaina,
par šo valsti ir cīnījušies tik daudzi cilvēki. Mums tas ir jāgodina,» uzsver
K.Šļumba. Arī ventspilnieks M.Bileskalns rekonstrukcijas uzskata par
goda izrādīšanu saviem senčiem: «Mans vecvectēvs ir bijis leģionā un
vēl pirms tam – Krievijas armijā. Vēsture vienmēr mani ir interesējusi,
un ar savu darbību biedrībā ceru izglītot arī jaunāko paaudzi.»

Salīdzināt pagātni un tagadni jelgavnieki šajā dienā varēja, arī iepazīstot pagājušā gadsimta Dienas gaitā līdztekus kaujas uzvedumam norisinājās arī citi pasākumi. Pils saliņā varēja
sākuma kaujas ekipējumu Pils saliņā un turpat netālu novērtējot mūsdienu militāro tehniku, klausīties karavīru dziesmas grupu «Baltie lāči» un «URBIX» izpildījumā, kā arī sildīties pie
ko demonstrēja NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa. «Šeit redzami Anglijā, Francijā un ugunskura. Tāpat zemessargi ikvienu cienāja ar karstu tēju un griķu putru.
citur Eiropā ražoti ieroči – tie noteikti tika ražoti ar lielāku rūpību, protams, ņemot vērā tā laika
«Tā laika drosiespējas,» izrādot Brīvības cīņu šaujamieročus, atzina kaujas uzveduma dalībnieks Emīls Bārs.
me bija cīnīties
par savu valsti
un atdot par to
pat savu dzīvību.
Arī šodien mūsu
karavīri parāda
drosmi, palīdzot
nodrošināt mieru pasaulē, Eiropā un Latvijā,»
uzsver Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš. 21. novembrī jeb dienā,
kad Jelgavā tika
sakauti bermontieši, Meža kapos
ik gadu tiek pieminēts šis vēsturiskais notikums.
Pieminot bermontiādes simtgadi,
Šogad piemiņas
Jelgavas kultūras namā pasaules pirmvietā kapos tika
izrādi piedzīvoja muzikālā poēma «Kā
atklātas sešas
ābeļdārzs ir brīvība». Tajā aktieri, solisti
stēlas jeb akmens
un koris izpildīja Māras Zālītes saraks
plāksnes, kurās
tīto libretu, kurā attēloti notikumi no
iegravēti JelgaPirmā pasaules kara sākuma līdz Brīvas pilsētā un
vības cīņu noslēgumam. Komponista
Jelgavas novadā
Jāņa Lūsēna muzikālajā pavadījumā
dzimušo Lāčplēša
tika izstāstīts Jelgavas un Latvijas stāsts
Kara ordeņa kavalieru vārdi. «Šī ir svētku diena Jelgavai un Latvijai, jo
par notikumiem, kuros izcīnīta valsts brīvība. Koncerts noslēdzās, poēmas atskatieši Jelgavas atbrīvošana tiek uzskatīta par Brīvības cīņu noslēdzošo lielo
ņotājiem dziedot rindas: «Būsim kopā kā gaisma, kā rīts! Ja ne tu, ja ne es – kurš
notikumu, taču vienlaikus tā ir arī skumja diena, kad atceramies visus,
gan cits?» Tajā brīdī skatuves prožektori tika pavērsti pret skatītāju piepildīto zāli,
kuri krita, cīnoties par mūsu brīvību,» atklāšanā sacīja Zemessardzes
it kā simboliski aicinot latviešu tautu kopā būšanai.
52. kaujas atbalsta bataljona komandieris, pulkvežleitnants Arvis Zīle,
atgādinot kapos esošajā piemineklī iekalto frāzi – «Kāpām uz sārta –
Sagatavoja: Emīls Rotgalvis, foto Ivars Veiliņš
nesām jums brīvību».

Ceturtdiena, 2019. gada 28. novembris

Uzvar
līderus

BK «Jelgava/
LLU» 22. novembrī mājas
zālē aizvadīja principiālu spēli pret
Rietumu grupas līderiem
BK «Saldus/
Sporta skola»
un smagā cīņā uzvarēja ar rezultātu
76:69. Rezultatīvākais jelgavnieku rindās bija Armands Seņkāns (attēlā), kurš
guva trešdaļu no komandas punktiem
– 27. Nākamā spēle BK «Jelgava/LLU»
gaidāma 30. novembrī pulksten 12
izbraukumā pret «LU/BS Rīga».
Foto: Raimonds Subatovičs

Grāmata par sporta
vēsturi pieejama digitāli

Latvijas Sporta muzeja mājaslapā www.
sportamuzejs.lv pieejama grāmata
«Latvijas sporta lepnums 100», kas
apkopo Latvijas sporta nozīmīgākos
notikumus laika posmā no 1918. gada
līdz 2018. gadam, elektroniskā versijā.
Tajā atrodama informācija arī par diviem Jelgavas leģendāriem sportistiem
– olimpisko čempionu, šķēpmetēju
Jāni Lūsi un olimpisko spēļu sudraba
medaļnieku, peldētāju Arsenu Miskarovu. Jāpiebilst, ka grāmatas nodaļā par
paraolimpieti Aigaru Apini ir pieminēts
arī kādreizējā Jelgavas invalīdu sporta
un rehabilitācijas kluba «Cerība» biedrs
Edgars Bergs, kurš paraolimpiskajās
spēlēs izcīnījis divas sudraba un divas
bronzas medaļas.
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SPORTS
Sasniedz gūto vārtu
rekordu

HK «Zemgale/LLU» 20.
novembrī
sezonas rezultatīvākajā
spēlē ar 9:2
(3:0, 5:1,
1:1) izbraukumā pārspēja HK «Dinaburga». Ar «hattrick» jeb trīs gūtiem
vārtiem spēlē atzīmējās Gatis Sprukts
(attēlā), bet pārējo vārtu autori ir
Vladislavs Adeļsons, Aleksandrs Kovirins, Juliāns Misjus, Jegors Kurbatovs,
Ričards Bernhards un Valentīns Feoktistovs. Savukārt 23. novembrī HK «Zemgale/LLU» Jelgavā ar 1:3 piekāpās HK
«Prizma/IHS». Vārtus guva J.Kurbatovs.
Foto: Ruslans Antropovs

Zaudē piecos setos

24. novembrī Zemgales Olimpiskajā centrā
notika «Credit 24» meistarlīgas spēle starp
«Biolars/Jelgava» un «RTU/Robežsardze»,
kas bija otrā abu komandu tikšanās reize
šosezon. Uzvaru ar 3:2 izcīnīja rīdzinieki
(21:25, 25:21, 25:22, 23:25 un 15:12), revanšējoties par zaudējumu abu komandu
pirmajā savstarpējā spēlē. Rezultatīvākais
«Biolars/Jelgava» sastāvā bija Kārlis Pauls
Levinskis ar 23 punktiem, 14 punktus
pievienoja komandas kapteinis Aleksandrs
Kudrjašovs, kurš divus no punktiem guva
ar netveramu servi jeb eisu. Nākamās
spēles «Biolars/Jelgava» paredzētas nedēļas nogalē izbraukumā: 30. novembrī
pulksten 19 – pret turnīra tabulas līderiem
««Bigbank» Tartu»; 1. decembrī pulksten
16 – pret «TalTech», kas tabulā ierindojas
vienu vietu augstāk nekā jelgavnieki.

Saņems stipendiju, lai gatavotos
Pekinas olimpiskajām spēlēm
 Ilze Knusle

Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) audzēknis, šorttrekists Reinis Bērziņš ir
viens no 15 Latvijas ziemas
sporta veidu sportistiem,
kam piešķirta olimpiskā
stipendija «Pekina 2022».
Šie līdzekļi paredzēti, lai
sportisti varētu pilnvērtīgāk gatavoties 2022. gada
ziemas olimpiskajām spēlēm Pekinā.
Latvijas Olimpiskās komitejas
(LOK) ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers
skaidro, ka stipendiju programma
«Pekina 2022» veidota ar mērķi sniegt
atbalstu sportistu sagatavošanai un
dalībai XXIV ziemas olimpiskajās
spēlēs Pekinā. Programmas vadlīnijas
paredz ilgtermiņa ieguldījumu sportistu sagatavošanas plānā, neparedzot
izmaiņas sportistu sarakstā.
«Olimpiskā stipendija «Pekina
2022» ir finansiāls atbalsts 28 000 ASV
dolāru apmērā katram sportistam,
kas ir paredzēta sportistu treniņu
procesa nodrošināšanai laika periodā
no 2019. gada 1. novembra līdz 2022.
gada 28. februārim saskaņā ar treniņu
plānu, kas apstiprināts attiecīgā sporta veida federācijā un LOK. Sportists
piešķirto finansējumu var izmantot

ceļa un uzturēšanās izdevumu apmaksai, dodoties uz sacensībām un
treniņnometnēm, kas savukārt palīdzēs sportistam nodrošināt veiksmīgu
sagatavošanos svarīgākajam startam
– XXIV ziemas olimpiskajām spēlēm
Pekinā 2022. gadā,» informē LOK
pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters, piebilstot, ka finansējumu olimpiskajām
stipendijām nodrošina Starptautiskā
Olimpiskā komiteja.
«Kā paredzēts, stipendiju tērēšu
treniņu un sacensību procesam. Iepriekšējā vasarā trenējos Nīderlandē
– tā bija ļoti vērtīga pieredze, un,
iespējams, arī turpmāk treniņu procesus aizvadīšu ārpus valsts. Tiesa,
trenēties pie augstas klases sportistiem nav lēti, tāpēc olimpiskā stipendija ideāli noderēs šādiem mērķiem,»
stāsta JLSS šorttrekists, Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas 12. klases
audzēknis R.Bērziņš. Lai gan Pekinas olimpiskās spēles ir virsmērķis,
sportistam ir arī citi uzdevumi ceļā uz
to – jākrāj pieredze un jāuzrāda labi
rezultāti starptautiskās sacensībās,
lai varētu kvalificēties olimpiskajām
spēlēm. Piemēram, nedēļas nogalē
Reinim paredzēts starts Pasaules
kausa posmā Japānā, bet pēc nedēļas – kausa posmā Ķīnā. Savukārt
svarīgākais šīs sezonas notikums būs
sportista dalība Eiropas čempionātā
pieaugušajiem, kas notiks no 24. līdz

Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis sveic Jelgavas
Ledus sporta skolas audzēkni, šorttrekistu Reini Bērziņu, kuram piešķirta
Foto: LOK
olimpiskā stipendija «Pekina 2022».
26. janvārim Ungārijā. «Tā kā pēc
vecuma šogad un nākamgad vēl varu
startēt arī junioru grupā, izmantoju
šo iespēju, lai krātu sacensību pieredzi, un šajā vecuma grupā šīs sezonas
galvenais starts paredzēts pasaules
čempionātā, kas norisināsies no 31.

janvāra līdz 2. februārim Itālijā,»
stāsta sportists.
Jāatgādina, ka 2018. gada ziemas
olimpiskajās spēlēs Phjončhanā startēja divi JLSS audzēkņi – šorttrekists
Roberts Zvejnieks un daiļslidotāja
Diāna Ņikitina.

Latvijas sieviešu kērlinga izlase nākamgad
spēlēs Eiropas čempionāta B divīzijā
 Ilze Knusle

Foto: Ričards Grejs/
Pasaules Kērlinga federācija

Zviedrijas pilsētā Helsingborgā noslēdzies Eiropas
čempionāts kērlingā. Latvijas sieviešu izlase, ko pārstāvēja Jelgavas Kērlinga
kluba komanda ar skipu
Ivetu Stašu-Šaršūni, šogad
startēja A divīzijā, tomēr
saglabāt vietu augstākajā
divīzijā mūsu meitenēm
neizdevās.
Eiropas čempionāta A divīzijā startēja desmit sieviešu komandas, kas
pamatturnīrā aizvadīja spēli katra ar
katru. Latvijas izlase deviņās spēlēs
izcīnīja vienu uzvaru – ar 10:9 pret
Igauniju –, un piedzīvoja astoņus zaudējumus. Līdz ar to mūsu komanda A
divīzijā ieņēma 10. vietu, kas nozīmē
– Latvijas sieviešu kērlinga izlase
nepiedalīsies ne 2020. gada pasaules
čempionāta kvalifikācijas turnīrā, ne
pašā pasaules čempionātā, kā arī nākamgad Eiropas čempionātā startēs
līmeni zemāk, B divīzijā.
Latvijas sieviešu izlases rezultāti
Eiropas čempionātā: pret Čehiju –
2:8, pret Norvēģiju – 5:6, pret Igau-

Latvijas sieviešu kērlinga izlase Eiropas čempionātā aizvadīja deviņas
spēles. Skotijas izlase, kam mūsu kērlingistes piekāpās, ir viena no līderu
grupas komandām, kas čempionātu noslēdza ar bronzas medaļām.
niju – 10:9, pret Zviedriju – 2:9, pret
Dāniju – 4:8, pret Krieviju – 5:8, pret
Skotiju – 4:10, pret Vāciju – 4:11, pret
Šveici – 3:9. Par Eiropas čempionēm
kļuva Zviedrijas kērlingistes. Latvijas
sieviešu izlases sastāvā startēja skips
I.Staša-Šaršūne, Ieva Krusta, Santa
Blumberga, Evelīna Barone un Tīna

Siliņa, treneris – Ritvars Gulbis.
«Komandas, kas ierindojās pirmajā
četriniekā – Zviedrija, Šveice, Skotija
un Dānija –, ir krietni spēcīgākas par
pārējām komandām, kuras savukārt
spēku ziņā ir ļoti līdzīgas, tāpēc spēles iznākumu nereti izšķir nianses,
reizēm pat tikai pašās spēles beigās,»

norāda Jelgavas Kērlinga kluba
vadītājs Kārlis Smilga, kurš sekoja
līdz sieviešu izlases startam Eiropas
čempionātā. Ilustrējot komandu līdzīgos spēku samērus, kā piemēru viņš
min Igaunijas sieviešu izlasi, kura
ar divām uzvarām izcīnīja 8. vietu
čempionātā, bet kuru mūsu komanda
pārspēja.
«Līdz ar dalību Eiropas čempionātā
sieviešu izlasei šī sezona ir noslēgusies, jo pasaules čempionātā mūsu
valsts dāmu komanda nepiedalīsies.
Savukārt februārī būs Latvijas čempionāts, un tajā tiks noskaidrots, kura
komanda valsti pārstāvēs 2020. gada
sezonā,» rezumē Latvijas Kērlinga
asociācijas mediju pārstāve Linda
Mangale.
Jāpiebilst, ka sieviešu kērlinga
izlase Eiropas čempionātā startēja
ar Izglītības un zinātnes ministrijas,
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas un Jelgavas Sporta servisa
centra atbalstu.
Pērn Latvijas sieviešu kērlinga
izlase šādā pašā sastāvā Eiropas
čempionātā izcīnīja četras uzvaras deviņās spēlēs un ieņēma 5. vietu, kas ir
Latvijas kērlinga vēsturē augstākais
sasniegums.
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Noskaidros Latvijas
čempionus

29. un 30. novembrī Jelgavā, LLU Sporta
nama baseinā, notiks Latvijas čempionāts
peldēšanā junioriem. Tajā var startēt
peldētājas, kas dzimušas 2003. gadā un
jaunākas, kā arī peldētāji, kas dzimuši
2002. gadā un jaunāki. Sporta kluba vai
skolas komandā var startēt 16 dalībnieki,
turklāt katrs var peldēt tikai trīs individuālajās distancēs. Dalībnieki sacentīsies
12 individuālajās distancēs (100 metros
brīvajā stilā, brasā, tauriņstilā un uz muguras, 200 metros brīvajā stilā, brasā,
tauriņstilā, uz muguras un kompleksajā
peldējumā, 400 metros brīvajā stilā
un kompleksajā peldējumā, kā arī 800
metros brīvajā stilā) un divās stafetēs. 29.
novembrī sacensības sāksies pulksten 16,
savukārt 30. novembrī – pulksten 10.30.

Sporta svētki
ģimenēm
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sporta servisa centrs
8. decembrī Jelgavas sporta
hallē, rosinot pilsētniekus
brīvdienu pavadīt aktīvi, aicina
ģimenes uz sporta svētkiem
«Heijā, heijā, pulkā nāc!».
Pasākums sāksies pulksten
15, bet reģistrēšanās – no
pulksten 14.30. Šogad sporta
svētkos gaidīti arī mazākie jelgavnieki, lai piedalītos rāpošanas sacensībās un noskaidrotu
Jelgavas ātrāko rāpotāju.
Jelgavas Sporta servisa centra direktora vietniece Maija Actiņa stāsta, ka
sporta svētkos aicinātas piedalīties Jelgavas ģimenes, kurās aug pirmsskolas un
sākumskolas bērni, lai kopīgi sportotu,
aktīvi un jautri pavadītu laiku. «Šogad
gaidīsim arī pašus mazākos jelgavniekus,
kuri iemācījušies rāpot. Sadarbībā ar Jelgavas Māmiņu klubu sporta svētkos tiks
organizētas arī rāpošanas sacensības,»
stāsta M.Actiņa, norādot, ka šogad ir
mainīts pasākuma norises laiks. Līdz šim
«Heijā, heijā, pulkā nāc!» notika rīta pusē,
taču šogad tas norisināsies pēcpusdienā –
pulksten 15. «Mūsu novērojumi liecina,
ka jelgavnieki svētdienu rītos tomēr vēlas
mazliet ilgāk pagulēt. Cerot uz lielāku atsaucību, pasākumu šoreiz rīkojam pēcpusdienā. Iespējams, tas varētu būt saistošāk
arī tiem jelgavniekiem, kuri brīvdienās ir
izbraukuši no pilsētas, bet svētdienās tajā
atgriežas,» pieļauj M.Actiņa.
Pasākuma dalībniekiem līdzi jāņem
sporta apavi un ērts apģērbs. Sporta
svētkiem, tostarp rāpošanas sacensībām,
iepriekš nav jāpiesakās, un visas aktivitātes būs pieejamas bez maksas.
Organizatori informē, ka arī šoreiz
sporta hallē būs izvietotas vairākas spor
tiskas un atjautības aktivitāšu stacijas,
kurās būs jāveic dažādi uzdevumi gan individuāli, gan bērniem kopā ar vecākiem.
Pasākuma noslēgumā aktīvākie dalībnieki
saņems saldas balvas.

Sporta pasākumi
 28. novembrī pulksten 14 – Jelgavas 49. spartakiāde basketbolā (sporta
hallē).
 30. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
kausa izcīņa basketbolā (sporta hallē).
 30. novembrī pulksten 15 – Latvijas
maksibasketbola čempionāts K50+:
«Doks Jelgava»–«Ventspils» (sporta
hallē).
 30. novembrī pulksten 17 – Jelgavas
atklātais čempionāts telpu futbolā amatieriem (sporta hallē).
 1. decembrī pulksten 10 – Jelgavas kausa izcīņas galda tenisā 7. kārta
(sporta hallē).
 1. decembrī pulksten 11 – Jelgavas
kausa izcīņas basketbolā pusfināls
(sporta hallē).
 3. decembrī pulksten 14 – Jelgavas
49. spartakiāde tautas bumbā (sporta
hallē).
 3. decembrī pulksten 20 – «Ramirent» Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas
spēle: BK «Jelgava/LLU»–SC «Mēmele/
Bauskas BJSS» (sporta hallē).
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Olaines 1. vidusskola (reģ.Nr.90000023854) aicina darbā:

• matemātikas skolotāju;
• speciālo pedagogu(-ģi);
• pedagogu karjeras konsultantu(-ti);
• izglītības psihologu(-ģi).
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas
zināšanas.

Piedāvājam:
• atalgojumu 950–1030 EUR par slodzi;
• veselības apdrošināšanu;
• sociālās garantijas.
Pretendentiem CV lūdzam sūtīt
pa e-pastu olaines1vsk@olaine.lv.
Papildu informācija pieejama
pa tālruni 29339751
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 28. novembris

Amatu vidusskolas audzēkne uzvar
konkursā «Jaunais maiznieks 2019»

 Emīls Rotgalvis

R ī g a s Tū r i s m a u n
radošās industrijas
tehnikumā noslēdzies profesionālās
izglītības iestāžu
audzēkņu profesionālās meistarības
konkurss «Jaunais
maiznieks 2019»,
kurā par uzvarētāju
kļuva Jelgavas Amatu vidusskolas 3. kursa audzēkne Justīne
Jumīte.
«Justīne ir ļoti centīga jau
kopš pirmā kursa. Vienmēr
esmu jutusi viņas mērķtiecību, jo Justīne nākotnē vēlas
studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē pārtikas
tehnoloģijas jomā. Šī patiešām bija pelnīta uzvara un
labs piemērs tam, kā sasniegt
rezultātu, jo tandēmā darbojās gan pedagogi, gan vecāki,
gan pati Justīne. Mēs ļoti
viegli sastrādājāmies un iztikām bez domstarpībām,» par
jaunietes panākumiem stāsta
pedagoģe Gunta Briede.
Audzēkņu uzdevums konkursā bija izcept veselīgu

maizi mūsdienīgam patērētājam, izmantojot tikai
dabiskas izcelsmes izejvielas.
Audzēkņu sniegumu konkursā vērtēja profesionāla žūrija
– maiznieka amata meistars,
SIA «Lāči» tehnologs Edgars
Grāvītis, SIA «Lanordija»
jauno produktu vadītāja Baltijas valstīs Iveta Sokolova un
maiznieka amata zellis, SIA
«Saldus maiznieks» ražošanas
vadītājs Toms Blumbergs.
Jelgavas Amatu vidusskolas
audzēkne savu maizi cepa no
pilngraudu miltiem un trīs
veidu sēkliņām. Visas izmantotās izejvielas bija audzētas
Latvijā.
Konkursā katram dalībniekam bija jāizveido arī
prezentācija par tēmu «Maizes nozīme manā ikdienā un
svētkos».
J.Jumīte, uzvarot konkursā, ieguva titulu «Jaunais
maiznieks 2019» un naudas
balvu 200 eiro apmērā. Speciālas balvas no SIA «Dona»,
AS «Hanzas Maiznīca», SIA
«Lāči», SIA «Lanordija», SIA
«Puratos Latvija», Latvijas
Maiznieku biedrības un biedrības «Radošo domu un darba
centrs «Svētelis»» saņēma ne

Foto: Gunta Briede

tikai konkursa dalībnieki, bet
arī pasniedzējas, kas sniegušas milzīgu ieguldījumu
savu audzēkņu izaugsmē.
Konkursa laikā dalībnieku pedagogiem notika meistarklase
«Izcep savu saldskābmaizi»,
ko vadīja SIA «N.Bomja maiznīca «Lielezers»» ražošanas
vadītājs Valters Kanopa.
Konkursu organizēja Pārtikas produktu kvalitātes
klasteris un Latvijas Pārtikas
uzņēmumu federācija sadarbībā ar Latvijas Maiznieku
biedrību un Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikumu. Ar izejvielām konkursu
atbalstīja AS «Rīgas dzir-

navnieks». Konkursu līdzfinansēja Eiropas Reģionālās
attīstības fonds.
Konkursa mērķis ir saglabāt un popularizēt maiznieka
profesiju, kā arī veicināt audzēkņu profesionālās iemaņas
un radošo domāšanu inovāciju
virzienā. Tajā piedalījās profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi vecumā no 17 līdz
23 gadiem, kopumā 12 topošie
maiznieki no Rīgas Tūrisma
un radošās industrijas tehnikuma, Valmieras tehnikuma,
kā arī Jelgavas Amatu vidusskolas, Ogres tehnikuma
un Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma tehnikuma.

Noslēdzas «Erasmus+» projekts metālapstrādes nozares darbiniekiem
Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas novada īpašuma pārvaldes

MELIORĀCIJAS INŽENIERA(-ES) AMATU

«Interreg» Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta «Atbildīga ūdens
resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā» (WATERDRIVE),
Nr. R094 darbības laika periodā.

Galvenie amata pienākumi:
1. Līdzdarboties starptautiskā «Interreg» Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmas projekta «Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī
un Baltijas jūras reģionā» (WATERDRIVE) īstenošanā;
2. Organizēt tikšanos ar lauksaimniekiem/zemes īpašniekiem – ar nolūku īstenot plānveidīgus
meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbus ilgtermiņā meliorācijas sistēmas sateces baseina
līmenī ūdens kvalitātes saglabāšanā un/vai uzlabošanā;
3. Veidot sadarbību, komunikāciju ar ieinteresētām pusēm (pašvaldība – lauksaimnieki utt.).
Sekmēt zemes īpašnieku izpratnes un iniciatīvas veidošanu par meliorācijas sistēmu kopšanas
nepieciešamību;
4. Sniegt pamatotus ieteikumus lauksaimniecības zemes īpašniekiem par meliorācijas sistēmas nozīmi lauksaimnieciskajā ražošanā, sniegt ieteikumus par piemērotāko videi draudzīgo
meliorācijas sistēmu elementu izbūvi;
5. Piedalīties projekta aktivitāšu ieviešanā;
6. Piedalīties semināru organizēšanā/plānošanā/vadīšanā, piedalīties darba grupās un cita
veida projekta ietvaros organizēto pasākumu procesos;
7. Piedalīties un apmeklēt ar projektu saistītos pasākumus (informatīvos, projektu partneru,
pieredzes apmaiņas seminārus, konferences u.c.);
8. Uzkrāt un apkopot informāciju, datus par projektā veikto darbu/organizētām tikšanās reizēm/
pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem, veidot dokumentāciju (tikšanās protokoli utt.).
Prasības pretendentiem:
1. Augstākā izglītība vides zinātnē, vides un ūdenssaimniecībā, vides inženierzinātnē vai
lauksaimniecības jomā;
2. Iegūts būvprakses sertifikāts meliorācijas sistēmu projektēšanā vai meliorācijas būvdarbu
vadībā un būvuzraudzībā;
3. Meliorācijas sistēmu funkciju un darbības principu, vides faktoru iedarbības uz sistēmu
stāvokli pārzināšana;
4. Hidroloģisko un ūdens plūsmas procesu pārzināšana;
5. Videi draudzīgu meliorācijas būvju elementu/jaunu un inovatīvu agrovides pasākumu pārzināšana un pieredze to ieviešanā;
6. ĢIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmas) pārzināšana;
7. «AutoCAD» vai «Bentley» programmas pārzināšana;
8. Izpratne par teritorijas plānojuma izmantošanu pašvaldības darba procesā;
9. Labas angļu valodas zināšanas (oficiālā darba valoda projektā);
10. Labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
11. B kategorijas autovadītāja apliecība.
Iesniedzamie dokumenti:
1. Profesionālās darbības apraksts (CV);
2. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
3. Būvprakses sertifikāta kopija;
4. Motivācijas vēstule.
Pieteikšanās termiņš – 2019. gada 2. decembris.
Darba laiks – nepilns jeb 24 stundas nedēļā (0,6 likme).
Mēnešalga atbilstoši slodzei – 780 EUR.
Darbavieta – Jelgavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90009250582.
Darba līgums – «Interreg» Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas
projekta «Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas
jūras reģionā» (WATERDRIVE), Nr. R094 darbības laika periodā līdz 2021. gada 30. jūnijam.
Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Jelgavas novada
pašvaldības Administratīvā departamenta Personāla nodaļā, 208. kabinetā (2. stāvā), Pasta
ielā 37, Jelgavā, vai sūtīt pa pastu (Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001), vai pa e-pastu personals@
jelgavasnovads.lv – ar norādi «Meliorācijas inženiera amata konkursam».
Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi.

Ar metālapstrādes nozares speciālistu, profesionālās izglītības iestāžu
pedagogu un audzēkņu
diskusiju par nozares
attīstības tendencēm un
kvalificētu speciālistu
sagatavošanas iespējām Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) noslēdzies ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas «Erasmus+» projekts «Metāl
apstrādes nozares darbinieku sagatavošana
darbam ar viedām tehnoloģijām atbilstoši «Industrijas 4.0» vajadzībām»
(«4Change»). Pasākuma
dalībnieki arī iepazinās
ar iespējām, ko paver
projekta gaitā izstrādāti
metodiskie līdzekļi, kas
turpmāk būs izmantojami mācību procesā.
Latvijā, līdzīgi kā Eiropas
Savienībā, galvenie izaicinājumi metālapstrādes un
mašīnbūves nozares uzņēmumos «Industrijas 4.0»
ieviešanai ir darbinieku trūkums. Jēdziens «Industrija
4.0» tiek plaši izmantots
Eiropā, un tas apzīmē «ceturto industriālo revolūciju».
«Industrija 4.0» fokusējas uz
iespējām esošās un jaunās
iekārtas izmantot inovatīvā
veidā. Mūsdienīgi uzņēmumi tiecas uz nepārtrauktu
attīstību: jaunu tehnoloģiju
izmantošanu un efektīvāku
procesu radīšanu, inovācijām, kas nav iedomājams
bez darbinieku pastāvīgas
kvalifikācijas pilnveides. Šo
mērķu sasniegšanai īpaši
nepieciešami speciālisti ar
specifiskām zināšanām un
pieredzi tehnoloģiju īstenošanā. Rūpnīcas, kuras strādā
ar jaunām tehnoloģijām, nav
iedomājamas bez augsti kvalificētiem darbiniekiem, kuri
vada sarežģītas datorizētas
iekārtas un automatizētus

ražošanas procesus. Tomēr
viens no nozīmīgākajiem izmaiņu kavēkļiem ir darbinieku prasmju līmenis.
«Erasmus+» projekta īstenošanas laikā tika veikta
nozares uzņēmēju aptauja,
kurā piedalījās 30 mašīnbūves
un metālapstrādes nozaru
uzņēmumi, par nākotnē nepieciešamām darbinieku prasmēm saistībā ar «Industrijas
4.0» ieviešanu. Pamatojoties
uz uzņēmēju viedokli un nozares attīstības vajadzībām,
tika pārskatīti un aktualizēti
ciparvadības (CNC) speciālistu kvalifikācijas standarti un
mācību programmas, izstrādāti mācību materiāli, kas
balstīti uz esošo un nākotnes
prasmju pieprasījumu metālapstrādes nozarē, kā arī
izveidota interaktīva mācību
vide, kas būs pieejama ikvienam interesentam un būs
noderīgs palīgs gan jaunajiem
nozares profesionāļiem, gan
esošajiem speciālistiem, gan
arī augstākās un profesionālās
izglītības iestādēm, lai iegūtu
zināšanas par programmvadības metālapstrādes darbgaldu
programmēšanas principiem
un veidiem, kā efektīvāk izmantot iekārtu tehnoloģiskās
iespējas «Industrijas 4.0»
risinājumiem.
Projekta noslēguma pasākumā ZRKAC direktora
vietniece Skaidrīte Bukbārde
prezentēja projektā izstrādātos mācību materiālus un
e-apmācību sistēmu, kas ļauj
ikvienam interesentam gan
pārbaudīt savas jau esošās
zināšanas ar nozari saistītos jautājumos, gan papildināt tās, izmantojot projektā
izstrādātos materiālus. Šo
materiālu saturu autori ir
centušies veidot saprotamu
gan iesācējam, gan prasmīgam
operatoram, kurš vēlas kļūt
vēl labāks savā jomā, strādāt
labāk un efektīvāk.
«Erasmus+» projektu «Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam

Līdzfinansē
Eiropas Savienības programma
“Erasmus+”

ar viedām tehnoloģijām atbilstoši «Industrijas 4.0» vajadzībām» īstenoja 12 projekta
partneri no Lietuvas, Latvijas,
Igaunijas un Vācijas. Latviju
projektā pārstāv Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrs, Valsts Izglītības
satura centrs un Mašīnbūves
un metālapstrādes rūpniecības asociācija.

ar viedām tehnoloģijām»;
• Rokasgrāmata pasniedzējam;
• Darba burtnīca audzēknim, kurā iekļauti praktiski
uzdevumi zināšanu nostiprināšanai;
• 30 plakāti, kas atspoguļo
dažādus procesus metālapstrādē;
• Video prezentācijas, kas
demonstrē reālu, praktisku
Projekta īstenošanas darba uzdevumu izpildi;
rezultātā:
• Dažādu līmeņu testi zi• Izstrādāts vienots metāl- nāšanu pārbaudei.
apstrādes nozares darbiniekiem nepieciešamo pamatIzstrādāta Emācību
kompetenču modelis;
platforma, kas ir pieejama
• Izstrādāts kopīgs CNC ikvienam un kurā ir atrodaoperatora profesijas standarts mi visi projektā izstrādātie
(EQF3, EQF 4, EQF 5) un mo- mācību materiāli. Mācību
dulāra profesionālās izglītības procesa noslēgumā ikviens
programma;
var pārbaudīt savas zināša• Aktualizēti profesiju stan- nas un saņemt novērtējumu.
darti «Programmvadības meKā informēja profesionālās
tālapstrādes darbgaldu iesta- izglītības pedagogi, skolām
tītājs» un «Programmvadības ļoti trūka šāda mācību mametālapstrādes darbgaldu teriāla. Vairākas skolas, kas
operators» (iepriekš – CNC), piedalījās projekta materiālu
kā arī aktualizētas profesio- aprobēšanā, jau ir uzsākušas
nālās izglītības programmas materiālu izmantošanu māLatvijā;
cību procesā, vērtējot to ļoti
• Izveidota apmācību sis- atzinīgi.
tēma, lai nodrošinātu iespēju
Pieeja izstrādātajiem mapilnveidot metālapstrādes teriāliem iespējama, izmannozarē strādājošo prasmes.
tojot projekta mājaslapu
http://change4industry.eu
Izstrādāti mācību ma- (izvēloties sadaļu «E-learteriāli:
ning platform») vai e-mācību
• Mācību grāmata ««In- platformu https://cnc4chandustrijas 4.0» izaicinājums ge.org/. Mācību materiāli pie–metālapstrādes nozares dar- ejami angļu, vācu, latviešu,
binieku sagatavošana darbam lietuviešu un igauņu valodā.

PAZIŅOJUMI

INO
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AS «G4S LATVIA» (reģ.Nr.40103058465)
aicina darbā Rīgā/Jelgavā

APSARDZES DARBINIEKUS(-CES).
PIEDĀVĀJAM:
• stabilu atalgojumu no 3,80 līdz 4,00 EUR/h (bruto);
• visas sociālās garantijas;
• elastīgu darba grafiku;
• apmaksātas pusdienas (mazumtirdzniecībā);
• bezmaksas formas tērpu.
PRASĪBAS:
• vēlme strādāt apsardzē;
• latviešu valodas zināšanas.
SVARĪGI! Darbiniekiem no reģioniem
apmaksājam dzīvesvietu.
Pieteikšanās pa tālruni 27807264
vai e-pastu cv@lv.g4s.com.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina IGORA
DAŅILOVA (dzimis 1962. gada 16. februārī, miris 2019. gada 13. novembrī)
piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas
domē Lielajā ielā 11, 305. kabinetā
(kontakttālrunis 63005523) divu nedēļu
laikā no aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar IGORA DAŅILOVA īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Igora Daņilova piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.
Seko mums:

facebook.com

Meistarklase

“Radošuma
meistarklase”
jauniešiem

Spāņu valoda

3. decembrī pl. 1600

5. decembrī pl. 1600

bez un ar
priekšzināšanām
7. un 9. janvārī pl. 1730
Konsultācijas

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušās IRINAS
MAĻINOVSKAS (dzimusi 1949. gada
11. novembrī, bez deklarētas dzīvesvietas) radiniekus. Lūdzam personas,
kurām kaut kas zināms par IRINAS
MAĻINOVSKAS tuviniekiem, pieteikties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63048941,
63028550.

Meklē darbu
Aprūpētāja meklē darbu. T. 25276952.

Gleznošanas
darbnīca
8. janvārī pl. 1730

16.janvārī pl. 1600

Bezmaksas karjeras
konsultācijas
ikvienam
pēc pieteikuma

AS!

Gudro vecāku skola

“Uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes izpausmes”
4. decembrī

Lektore: Inese Lapsiņa
kognitīvi biheiviorālā terapeite,

00

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

SAS!

AK

BEZM

Līdzjūtības
Visdziļākā līdzjūtība Vinetai Mesņikovai,
māti mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs

AKS

BEZM

Veselības studija ģimenes labsajūtai
vecākiem kopā ar sākumskolas vecuma bērniem

“Ar viedierīcēm pie galda”
30

Meistarklasi vada: Edgars Caics

Latvijas drošāka interneta centra „NetSafe Latvia”
lektors,biedrības „Esi brīvs!” atkarību profilakses
speciālists

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību trenerim
Sergejam Vasjkovam,
tēvu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas kolektīvs
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabā.
Visdziļākā līdzjūtība sirsnīgākajai
klases audzinātājai
Ingvildai Ivanovai,
mammu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas 4. sākumskolas audzināmās
klases skolēni un viņu vecāki

Kontaktbirža

12. decembrī pl. 1000

ba

sm

ak
sas

Aizsaulē aizgājuši

alī

Aicinām apmeklēt
amatnieku un
mājražotāju tirdziņu

Be
zd
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Pie mums viesos -

Roberto Meloni

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš 1000 - 1530

ALEKSANDRS KĻIMAKINS (1942. g.)
IVANS IVAHNO (1930. g.)
ANNA ZAHARENKO (1934. g.)
JEKATERINA PORHUNOVA (1925. g.).
Izvadīšana 28.11. plkst.12 Bērzu kapsētā.
RITA SIĻINA (1959. g.).
Izvadīšana 28.11. plkst.12 Meža kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
 28. novembrī pulksten 15 – jauniešu forums «Esam kopā!» (Jelgavas Valsts
ģimnāzijā).
 28. novembrī pulksten 18 – tūrisma vakars «Īstā Āfrika. Kā tur ir». Vakara viesis –
fotogrāfs un ceļotājs Jānis GarJānis. Informācija un pieteikšanās – pa tālruni 63005447.
Biļešu cena – 2 €, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
 29. novembrī pulksten 19 – «Kinokoncerts». Tapiera lomā – Jelgavas kamerorķestris. Programmā – M.Zariņa, J.Ivanova, P.Plakida, R.Ores, M.Brauna, I.Kalniņa,
Ā.Skultes, R.Paula u.c. latviešu komponistu kino mūzika no kinofilmām «Pūt, vējiņi»,
«Ezera sonāte», «Sprīdītis», «Salna pavasarī», «Pie bagātās kundzes», «Ceplis», «Puika», «Kapteiņa Enriko pulkstenis». Mākslinieciskais vadītājs – A.Meri. Stāstus par kino
mūzikas rašanos stāstīs L.Jakovļeva. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
 30. novembrī pulksten 14 – Poļu kultūras dienu noslēguma koncerts, veltīts Polijas
un Latvijas neatkarības svētkiem. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 30. novembrī un 1. decembrī pulksten 15 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Mirklis».
Dzīve bez mobilā telefona nav iedomājama. Mirkļu iemūžināšana ir kļuvusi pieejamāka
nekā jebkad agrāk. Režisore – A.Leite-Straume, režisores asistente – S.Buša. Biļešu
cena – 2–3 € (kultūras namā «Rota»).
 1. decembrī pulksten 16 – pirmās adventes koncerts «Kad sveces spoži mirdz».
Dzied sieviešu vokālais ansamblis «Guns» (vadītāja – Guna Agruma). Piedalās: E.Kivila
(klavieres), U.Timma (ģitāra, balss) un A.Čihiržina (čells). Ieeja – bez maksas (Sv.Annas
baznīcā).
 1. decembrī pulksten 17 – pilsētas Lielās egles iedegšana. No pulksten 15 līdz
18 Ziemassvētku dāvanu tirdziņš (Hercoga Jēkaba laukumā).
 1. decembrī pulksten 13 un 15 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi»,
«Jundēni», «Jundari» un popgrupas «Lai skan!» koncertuzvedums «Vecmāmiņas
meduskūka». Biļešu cena – 2 € (kultūras namā).
 3. decembrī pulksten 14 – Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums «Ar
sauli sirdī». Ieeja – bez maksas (Jelgavas 4. vidusskolā).
 3., 4. un 5. decembrī pulksten 10, 12 un 14 – Jelgavas pilsētas dāvana – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Sniega karaliene» pēc H.K.Andersena pasakas motīviem.
Ziemassvētku izrāde latviešu valodā piecgadniekiem, sešgadniekiem un 1.–4. klašu
skolēniem. Režisors – A.Bolmanis. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
 4. decembrī pulksten 18 – semināru cikla «Gudro vecāku skola» nodarbība
«Bērnu uzmanības deficīta un hiperaktivitātes izpausmes». Pieteikšanās, zvanot pa
tālruni 63082101, 29222737 vai rakstot pa e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.
Dalība – bez maksas (ZRKAC).
 5. decembrī pulksten 18 – lekciju cikls «Esi vesels rudenī un ziemā». Dalība – bez
maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 6. decembrī pulksten 10, 12 un 14 – Jelgavas pilsētas dāvana – Ā.Alunāna Jelgavas
teātra izrāde «Sniega karaliene» pēc H.K.Andersena pasakas motīviem. Ziemassvētku izrāde krievu valodā piecgadniekiem, sešgadniekiem un 1.–4. klašu skolēniem. Režisors –
A.Matisons. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
 7. decembrī pulksten 14 – IV Latvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki
«Mītavas tilti 2019». Koncerts Ziemassvētku gaidīšanas laikā «Ar gaišām domām». Piedalās vokālie ansambļi no Valmieras, Ikšķiles, Līvāniem, Ventspils, Pastendes, Kandavas,
Vecsaules un Jelgavas. Režisors – I.Vidiņš. Ieeja – bez maksas (Jelgavas 4. vidusskolā).
 7. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku ieskandināšanas koncerts «Klusā gaisma».
Piedalās: jauktais koris «Mītava», bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa», Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas jauktais koris. Diriģenti: A. Pizika un S.Semjonovs. Solisti: K.Bīmane,
J.Liepiņš, R.Rāviņš, R.Maurītis un S.Semjonovs. Ērģeles: G.Dūda-Dzene. Ieeja – par
ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
 7. decembrī pulksten 15 – sapņu ķērāju radošā darbnīca sadarbībā ar centru «Zelta
aplis». Pieteikšanās pa tālruni 20239199 vai e-pastu info@cza.lv. Dalības maksa – 7–
10 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 8. decembrī pulksten 14 – tikšanās ar grāmatu autoru un TV personību Armandu
Puči. Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 8. decembrī pulksten 14 – Jelgavas Bigbenda adventes laika koncerts ar Beāti
Zviedri. Koncertu vada – A.Ašmane. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – R.Ašmanis.
Programmā – klasiskā mūzika un Ziemassvētku dziesmas džeza aranžējumos. Ieeja
– 4–6 € (kultūras namā).
 14. decembrī pulksten 14 un 17 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš» deju
uzvedums «Māsa un brālis» (labdarības koncerts). Režisore – A.Leite-Straume. Mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Biļetes – 2–3 € (kultūras namā).
 15. decembrī pulksten 17 – Jelgavas Kamerorķestra adventes laika koncerts «Lai
sirdī nāk cerību prieks». Mākslinieciskais vadītājs – A.Meri. 1. daļa: P.Vasks – «Musica
adventus», A.Hačaturjans – «Adagio» no baleta «Spartaks». 2. daļa: G.Sviridovs –
muzikālas ilustrācijas A.Puškina novelei «Putenī». Biļetes – 3–5 € (kultūras namā).
 17. decembrī pulksten 19 – R.Paula daiļrades sākums muzikālā vīzijā «Leģendas
dzimšana». Piedalās: Dailes teātra aktieris G.Andžāns, dziedātāji K.Prauliņa, E.Rozentāle, I.Sutugova, A.Jēkabsone (Ņujorka), A.Biķernieks, J.Orlovs, J.L.Kalmanis, L.Kupča
u.c. Pianists – A.Livča. Pavadošā grupa – I.Veitners (klarnete, saksofons), A.Grunte vai
V.Veličko (kontrabass), M.Logins (sitamie instrumenti). Režisors – V.Lūriņš. Biļetes –
12–30 € (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 29. novembrim – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde no cikla «Ziedi, daba,
simfonija» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 Līdz 2. decembrim – Aijas Princes eļļas gleznu izstāde «Skatīties un saredzēt»
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
 No 3. decembra – Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde «5 + 5 = daba x ritms»
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 Līdz 6. decembrim – Poļu kultūras dienu ietvaros rīkota izstāde «Neatkarības
sievietes» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Līdz 7. decembrim – Māra Kreicberga fotogrāfiju personālizstāde «Mirklis dabā.
Dzīvnieki» (kultūras nama 1. stāva foajē).
 No 10. decembra – Jura Zēberga (AFIAP) foto izstāde «Attiecības» (kultūras nama
1. stāva foajē).
 Līdz 12. decembrim – JPPI «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas plenēra darbu
izstāde. Studijas vadītāji – Anda Buškevica un Ivars Klapers (kultūras nama 2. stāva
foajē).
 No 14. decembra – Pētera Korsaka foto izstāde «Personības manā dzīves ceļā». Fotogrāfijās iemūžināti pazīstami Latvijas un trimdas cilvēki (kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 20. decembrim – Haralda Smilgas fotoizstāde «Ainavas un ziedi» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē).
 Līdz 30. decembrim – Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes gleznu izstāde «Pērļu
mirdzums gleznās» (Pārlielupes bibliotēkā).
 Līdz 30. decembrim – Olgas Sudakovas darbu izstāde «Rozes un gliemežvāki»
(Jelgavas tehnikuma bibliotēkā, Pulkveža Oskara Kalpaka 37).
 Līdz 12. janvārim – izstādes «Stefenhāgenu izdevniecībai 250» atklāšana. Izstāde
tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju
u.c. (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

NOTIKUMI
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Izcilo grāmatizdevēju
dzimtai veltīta izstāde

Līdzās Stefenhāgenu arhīvu dokumentiem, dzimtas vēstures
materiāliem un izdevniecībā
«J.F.Stefenhāgens un dēls» izdotajām grāmatām Jelgavas muzejā
aplūkojams izdevniecības ēkas
makets un fotogrāfijas. Stefenhāgenu spiestuves nams atradās
tagadējās Mātera un Raiņa ielas
stūrī, taču 1919. gadā bermontiešu uzbrukuma laikā tas nodega.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
atklāta izstāde «Jelgavas
Stefenhāgeni 1769–1919»,
kas veltīta izcilā Kurzemes
hercogistes grāmatizdevēja
dzimtas un viņa grāmatniecības uzņēmuma «J.F.Stefenhāgens un dēls» vēsturei.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) veidotā izstāde ļauj
iepazīt Stefenhāgenu arhīvu
dokumentus un dzimtas vēstures materiālus, kā arī viņu
izdotās grāmatas 150 gadu
garumā.
Stefenhāgenu izdevniecība tika dibināta pirms 250 gadiem – 1769. gadā
– Jelgavā un darbojās līdz 1919. gadam.
Šogad aprit tieši 100 gadi, kopš tā vairs
nestrādā, taču izdevniecības tradīcijas
mūsu pilsētā turpina SIA «Jelgavas tipogrāfija». Tās vārds izstādes atklāšanā
tika piesaukts vairākkārt, sakot lielu paldies par to, ka uzņēmums ne vien nāca
klajā nāca ar ideju par šādas izstādes
rīkošanu, bet arī kopā ar LNB un Jelgavas muzeju iesaistījās tās veidošanā.
Izstādes atklāšanas pasākumā piedalījās arī Stefenhāgenu dzimtas pēctecis
no Vācijas Ulfs Šaks-Stefenhāgens un
pēctecis no Latvijas, jelgavnieks Normunds Štefenhagens. U.Šaks-Stefenhāgens no Minhenes bija ieradies kopā
ar ģimeni un trim māsīcām. Viņš pauda
gandarījumu, ka viņa senči Jelgavā tiek
turēti tik lielā godā un mūsu pilsētā joprojām tiek drukātas grāmatas. «Mūsu
ģimene ir ārkārtīgi priecīga par šo plašo
pētniecisko un izzinošo izstādi. Paldies
visiem iesaistītajiem, un lai izstādei

ir daudz skatītāju!» tā U.Šaks-Stefenhāgens, kurš pateicībā par ieguldījumu
un tradīciju turpināšanu «Jelgavas
tipogrāfijas» valdes priekšsēdētājam
Mārim Matrevicam dāvināja ģimenē
glabātus Johana Frīdriha Stefenhāgena
un viņa dēla portretus, kas līdz šim bija
eksponēti viņa mājas viesistabā. M.Mat
revics tos gan uzreiz atdāvināja muzejam un rosināja ar gleznām papildināt
izstādi. Arī M.Matrevics bija sarūpējis
dāvanu U.Šakam-Stefenhāgenam –
Latviešu Literatūras biedrības žurnālu,
kas iespiests Stefenhāgenu izdevniecībā. N.Štefenhagens atzina, ka pats ar
grāmatām ir uz «jūs», bet viņa sievai
ļoti patīk lasīt. Toties viņš no dzimtas
ir mantojis uzņēmēja gēnu, jo ikdienā
strādā uzņēmējdarbībā, un muzicē.
«Lai domātu par nākotni, ir jāatskatās pagātnē. Stefenhāgeni ir devuši
ļoti būtisku ieguldījumu, kultivējot
latviešu grāmatu garu Latvijā. Mums
kā bibliotēkai šis ir liels pārdzīvojums, jo
pirmo reizi tik lielu bibliotēkas krājumu
izvedam ārpus savām telpām. Esam
gandarīti, ka šī unikālā izstāde ir eksponēta Jelgavā – pilsētā, kurā uzņēmums
strādāja,» izstādes atklāšanā atzina
LNB Speciālo krājumu departamenta
direktore Dagnija Baltiņa.
Kad 1769. gadā J.F.Stefenhāgens
(1744–1812) kļuva par Kurzemes hercogistes iespiedēju, viņš kļuva arī par
vadošo latviešu grāmatu izdevēju un
ieviesa jaunus uzņēmējdarbības principus. «Stefenhāgeniem cauri paaudzēm
piemita unikāla spēja uztvert publikas pieprasījumu, tālredzīgi izvēlēties
grāmatu repertuāru un atrast arvien
jaunus manuskriptus. Izdevējdarbībā
viņi sekoja līdzi jaunākajām tendencēm
modernajā poligrāfijā un grāmatu noformēšanā atbilstoši rokoko un klasicisma

stilam. Enerģiskais uzņēmēja temperaments padarīja Stefenhāgena apgādu
un spiestuvi par sava laikmeta veiksmes
stāstu,» norāda izstādes autori. Visvairāk panākumu Stefenhāgens guva,
iespiežot grāmatas tieši latviešu valodā,
tādējādi viņam bijusi izcila nozīme
latviešu izglītības veicināšanā 18. gadsimtā. 150 uzņēmuma darbības gados
Stefenhāgenu uzņēmumā dienasgaismu
ieraudzīja ap 1870 iespieddarbu latviešu
valodā un vairāk nekā 2000 citās valodās.
Jāpiebilst, ka izstāde Jelgavā ir papildināta arī ar pirmo ābeci latviešu valodā,
kas tika iespiesta 1787. gadā, digitālā
formātā, kurā ikviens apmeklētājs var
iepazīt veco druku. Tāpat muzejs
izveidojis pedagoģisko programmu
«No burta līdz ābecei» pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem. Tajā
bērndārznieki un skolēni var uzzināt, kā
bērniem mācīja lasīt laikos pirms ābeces
izdošanas un kāda bija pirmā ābece latviešu valodā. Nodarbību dalībniekiem
ir iespēja pašiem izdomāt mīklu vai citu
tekstu, kas atbilst kādam no alfabēta
burtiem, bet vecākie bērni var izmēģināt pirmos soļus kaligrāfijā. Plašāk par
programmas nodarbību piedāvājumu
var uzzināt muzeja mājaslapā jvmm.lv.
Izstādi Jelgavā atbalsta SIA «Jelgavas
tipogrāfija», izstādes satura un teksta
autori ir Pauls Daija un Lilija Limane,
projekta vadītāji – Kristiāna Kirša, Anda
Boluža, dizaina autore – Una Grants,
bet izstādi iekārtoja Ainārs Egle un
Jevgenijs Sisojevs.
Jāpiebilst, ka šai izstādei izdots
arī katalogs «Jelgavas Stefenhāgeni
1769–1919», kas nopērkams muzejā, kā
arī pieejams Jelgavas pilsētas bibliotēkā.
Stefenhāgeniem veltītā izstāde Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā būs apskatāma līdz 12. janvārim.

Bibliotēkā – saruna par dzīvi un sportu ar Armandu Puči
 Emīls Rotgalvis

Tikšanās cikla «Viņi raksta – vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā» ietvaros
Jelgavas pilsētas bibliotēkā
8. decembrī viesosies sporta
žurnālists un grāmatu autors
Armands Puče.
«Tā noteikti būs saruna par un ap
visām Armanda Pučes grāmatām, to
tapšanas procesu un grāmatās aprakstītajām personām. Ikviens klātesošais
varēs uzdot arī sev interesējošus jautājumus un varbūt pat rosināt uz kādu
diskusiju, jo A.Puče sevi ir pierādījis kā
ļoti zinošu un kompetentu personību
daudzveidīgos jautājumos. Saruna
noteikti būs filozofiska, domāšanu

rosinoša un interesanta, jo tāds ir viņš
pats – ar savu viedokli, stāju un pārliecību,» par tikšanos stāsta Jelgavas
pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja
Klinta Kalnēja, piebilstot, ka saruna ar
rakstnieku noteikti būšot interesanta
ikviena vecuma auditorijai, jo grāmatu
autors ar saviem stāstiem spēj aizraut
klātesošos, tāpēc uz pasākumu īpaši tiek
aicināti jaunieši.
Tikšanās notiks bibliotēkas Krišjāņa
Barona zālē pulksten 14, un ieeja ir bez
maksas.
A.Puče plašāk pazīstams kā vairāku
sporta raidījumu vadītājs un hokeja
čempionātu spēļu studiju komentētājs. Šobrīd viņš vada sporta sarunu
šovu «Hattrick ar Puči» kanālā «360
TV» un diskusiju raidījumu «Kārtības
rullis» «Riga TV24». Viņš strādājis arī

par «Sporta Avīzes» galveno redaktoru
un «Neatkarīgās Rīta Avīzes» sporta
nodaļas vadītāju. Kā autors A.Puče
sarakstījis vairāk nekā 10 grāmatu,
galvenokārt par personībām Latvijas
sportā, tostarp «OZO. Cilvēks uz ledus»,
«Brālis» par basketbolistu Kristapu
Porziņģi un «Kambala…, āmen!». Šovasar tika izdota viņa jaunākā grāmata
«Aitas», kas stāsta par to, kā mūsdienu
tehnoloģiski attīstītajā laikmetā cilvēki
zaudē savu privātumu, un kā tas paver
iespējas manipulācijai ar viņiem.
Šis ir otrais tikšanās cikla «Viņi
raksta – vīrietis rakstnieks latviešu
literatūrā» ietvaros organizētais pasākums. Cikls tiek realizēts kā Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts. Nākamā tikšanās reize paredzēta
janvāra sākumā.

