Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 170 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu publicēti 28. novembra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 148 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Jeļena Tunāne,
Māris Klijenieks, Rasma Gulbe, Elīna Avenīte, Erita Roze, Kitija Liepa,
Benedikta Lebedoka, Sandra Rubīne, Emīls Jancāns, Jana Feofanova, Aivis
Aivarsons, Jānis Vītols, Valdis Ansonskis, Ilvars Tukris.
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Svētes palienes pļavās
sāk būvēt koka laipas
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Sniega ielai piegulošajās, applūstošajās
pļavās ir uzsākta koka
laipu būvniecība, lai izveidotu 1,6 kilometrus
garu koka laipu celiņu
tīklu. Plānots, ka iedzīvotāji laipas pastaigām
varētu izmantot jau
pavasarī.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Kristīne Vuškārniece stāsta, ka koka laipu būvniecība
ir uzsākta pļavā no Miezītes ceļa
puses. «Šobrīd intensīvi notiek

skrūvpāļu, uz kuriem tiks nostiprinātas koka laipas, izbūve.
Laipu izbūves darbus var veikt
arī ziemā, kad gaisa temperatūra
jau ir mīnusos,» skaidro projektu
vadītāja. Laipas atradīsies metra
līdz divu metru augstumā virs
zemes, lai pa tām varētu pārvietoties arī tad, kad pļava ir applūdusi
vai mitra. Koka laipu kopgarums
Svētes palienes pļavās veidos
aptuveni 1,6 kilometrus, un, rūpējoties par drošību, laipu margu
malās tiks iemontēts speciāls siets.
Jāpiebilst, ka koka laipu celiņu
tīkls tiks savienots ar trim grantētām takām, kas jau šobrīd pļavā
ir izveidotas. Laipu būvniecība
uzticēta SIA «Ceļu būvniecības

sabiedrībai «Igate»». Atbilstoši
noslēgtajam līgumam būvdarbi jāpabeidz līdz nākamā gada
20. janvārim.
Tāpat, lai mazinātu intensīvu
nokrišņu izraisītus plūdu riskus
Svētes upei piegulošajās teritorijās, šobrīd Bebru ceļa posmā
no Smilgu ielas līdz Bebru ceļa
55. mājai tiek izbūvēts lietus
ūdens kanalizācijas kolektors
un pārbūvēta lielā novadgrāvja
caurteka Būriņu ceļā. Projektu
vadītāja K.Vuškārniece informē,
ka novadgrāvī jau iebetonētas
caurteku atbalsta sienas un
uzmontētas divas aptuveni 1,5
metru diametra lielas caurtekas,
kas tiks aprīkotas ar aizvariem,

kā arī ir sākts veidot Būriņu
ceļa uzbērums pār caurteku.
Jāpiebilst, ka Būriņu ceļš šajā
posmā autovadītājiem ir slēgts,
bet gājēji un velobraucēji to var
šķērsot pa speciāli izveidotu
celiņu. Caurtekas pārbūves darbus veic SIA «Būvinženieris».
Noslēgtais līgums paredz, ka
būvdarbi jāpabeidz līdz 2020.
gada 20. janvārim.
Jāpiebilst, ka visi šie darbi
tiek veikti, īstenojot Eiropas
Reģionālā attīstības fonda projektu «Kompleksu pasākumu
īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu
apdraudējuma samazināšanai
piegulošajās teritorijās».

Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpēto balvu var saņemt mēneša
laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005567 vai 63005574.

Pieaugs atsevišķu
pašvaldības pabalstu
apmērs un saņēmēju loks
 Ritma Gaidamoviča

No nākamā gada līdz 50 eiro pieaugs ikgadējais
Jelgavas pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām, bet līdz 150 eiro – pabalsts
simtgadniekiem un vecākām personām, savukārt
līdz 50 eiro tiks palielināts pašvaldības pabalsts
ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pilsētas maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri obligāto sagatavošanu pamatizglītībai
apgūst skolā. To paredz Jelgavas domes deputātu
novembra sēdē apstiprinātie grozījumi pilsētas
saistošajos noteikumos «Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi».
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos Jeļena
Laškova stāsta, ka, uzklausot
politiski represēto personu viedokli, Jelgavas pilsētas pašvaldība ir radusi iespēju no nākamā gada par 20 eiro palielināt
pabalstu politiski represētajām
personām, kuru tās saņem reizi
gadā – novembrī valsts svētkos.
Tas nozīmē, ka 2020. gadā
represētās personas saņems
pabalstu 50 eiro apmērā līdzšinējo 30 eiro vietā. Saskaņā ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
rīcībā esošo informāciju Jelgavā šobrīd dzīvo ap 280 politiski
represēto personu.
Apstiprinātie grozījumi Jelgavas pašvaldības saistošajos
noteikumos arī paredz, ka no
nākamā gada līdz 150 eiro
tiks palielināts pašvaldības
pabalsts veselības uzlabošanai
personām, kas sasniegušas 100
un vairāk gadu vecumu. Šobrīd
šis pabalsts ir 143 eiro.
Par 10 eiro tiks palielināts
pašvaldības pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai
pilsētas maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu
bērniem, kuri obligāto sagatavošanu pamatizglītībai apgūst
skolā. Attiecīgi J.Laškova informē, ka šīs izmaiņas veiktas,
lai nodrošinātu vienlīdzīgu
pieeju starp maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu
ģimenēm, kuru bērni obligāto

sagatavošanu skolai apgūst
pirmsskolas izglītības iestādē,
un tām, kuru bērni obligāto
sagatavošanu skolai apgūst
skolā. «Šobrīd vecākiem, kuru
bērni mācās sagatavošanas
grupā skolās, šis pabalsts veido
1,42 eiro dienā (vidēji 37 eiro
mēnesī), bet bērnudārzā līdz 50
eiro mēnesī. Lai to izlīdzinātu,
tiks palielināts pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai
maznodrošinātām, trūcīgām
un daudzbērnu ģimenēm, kuru
bērni obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei veic skolā
– no jaunā gada ēdināšanas
pakalpojumu apmaksai varēs
saņemt pabalstu līdz 50 eiro
apmērā,» skaidro J.Laškova.
Tāpat paredzēts, ka no 2020.
gada no 265 eiro līdz 295 eiro tiks
palielināts ienākumu slieksnis
aizbildņu ģimenēm, lai nodrošinātu iespēju ģimenē dzīvojošam
bērnam pretendēt uz pašvaldības pabalstu ēdināšanas apmaksai vispārējās izglītības iestādēs
un pabalstu individuālo mācību
piederumu iegādei.
Domes deputāti novembra
domes sēdē arī apstiprināja grozījumus Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos
«Par sociālajiem pakalpojumiem
Jelgavas pilsētas pašvaldībā»,
tos papildinot ar diviem jauniem
pakalpojumiem, lai uzlabotu sociālās rehabilitācijas pieejamību
mūsu pilsētā.
Turpinājums 3.lpp.

Jelgavas kultūras nama skvēra rietumu daļā plāno uzlabot infrastruktūru
tu tādus risinājumus, kas pēc
iespējas veiksmīgāk integrētos
Šobrīd noris būvprojekta izstrāde, kas paredz autoesošā skvēra ainavā. «Līdz ar
mašīnu stāvlaukuma izbūvi Jelgavas kultūras nama
to jau sākotnējā prasība bija
skvēra rietumu daļā ar apbūves laukumu 2740
pēc iespējas mazāk iejaukties
kvadrātmetri un stāvvietām 79 automašīnām, kā
esošajā skvēra ainavā un saglaarī stāvvietu 26 automašīnām gar Dobeles ielu un
bāt vērtīgos kokus. Pēc vairāku
48 velosipēdu novietni pie Jelgavas kultūras nama.
skiču variantu izvērtēšanas
«Stāvlaukuma būvniecības iecere vēl atrodas izstrātika izvēlēts risinājums, kas
des stadijā, un, izvērtējot saņemtos priekšlikumus,
automašīnu stāvlaukuma iztajā var tikt veiktas izmaiņas,» uzsver Jelgavas
būvi paredz skvēra rietumu
pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
daļā – pie Dobeles un Pasta
vadītājs Māris Mielavs.
ielas krustojuma. Piemērotākā
vieta stāvlaukuma ierīkošanai
Uzsākot automašīnu stāv- tika pieaicināts sertificēts ai- būtu zona gar Pasta ielu, tomēr
laukuma būvprojekta izstrādi, navu arhitekts, kurš piedāvā- lielākā daļa no tās ir privāta
 Ilze Knusle

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

teritorija,» skaidro M.Mielavs,
papildinot, ka projekts paredz
ne tikai stāvlaukuma izbūvi,
bet arī aiz kultūras nama esošās
teritorijas labiekārtošanu.
Pašreizējais risinājums paredz,
ka plānotās stāvlaukuma apbūves teritorija veido aptuveni
2740 kvadrātmetrus. Vienlaikus
ar stāvvietu izveidi paredzēti arī
ilgtspējīgi lietus ūdens novadīšanas risinājumi, autostāvvietu
segumam izmantojot eko betona
bruģakmeni. Stāvvietas izveidei
iecerētajā vietā būtu nepieciešams
nocirst 16 kokus, bet to vietā plā-

63048800

birojs@info.jelgava.lv

nots iestādīt vairāk nekā 40 lapu
koku un vairākus desmitus krūmu
grupas – parastās kļavas, parastos
skābaržus, vilkābeles, magnolijas,
bārbeles un ložņu kārklus.
Tāpat projektā paredzēts
sakārtot esošos skvēra gājēju
celiņus, kuru segums ir fiziski
novecojis, kā arī izbūvēt jaunus,
kas respektē galveno gājēju
kustības virzienu uz centra pusi.
Gājēju ietve caur autostāvlaukumu paredzēta kā zaļais koridors,
abās pusēs veidojot apstādījumus. Arī novecojušos soliņus
un atkritumu urnas plānots

nomainīt. Jāuzsver, ka būvprojekta risinājums paredz neskart
skvērā ierīkotos dizaina dārzus
un leģendārās dziedātājas Noras
Bumbieres piemiņas skulptūras
vietu – šīs teritorijas tiks integrētas, risinot visas skvēra
teritorijas apvienošanu gan
vizuāli, gan funkcionāli. Tāpat
arī vērtīgie un unikālie skvērā
augošie koki – zirgkastaņas,
liepas un riekstkoki – projekta
ietvaros tiks saglabāti, jo veido
skvēra vertikālo dabas akcentu
un norobežo telpu.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

AKTUĀLI

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC)
svinīgā pasākumā godināti konkursa «Jelgavas pilsētas Gada
balva uzņēmējdarbībā 2019» uzvarētāji trīs nominācijās – «Sociāli
atbildīgs uzņēmums», «Radošs uzņēmums» un «Gada debija» –,
kā arī pasniegti Atzinības raksti visiem konkursa dalībniekiem.
Šis ir pirmais gads, kad Jelgavas pašvaldība organizē konkursu
«Jelgavas pilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā 2019», kuram
dalībniekus varēja izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona,
kā arī pats uzņēmums.
«Milzīgs paldies par jūsu veikumu, par jūsu izvēli veidot savu
uzņēmumu Jelgavā. Pilsētas izaugsme balstās uz trīs pamatvērtībām – sakārtotu infrastruktūru, spēcīgu izglītības sistēmu un
stipriem uzņēmumiem. Jūsu ieguldījums pilsētas attīstībā ir ļoti
nozīmīgs,» sveicot konkursa uzvarētājus, uzsvēra Jelgavas domes

priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Kopumā konkursā šogad tika pieteikti 28 uzņēmumi. «Diemžēl
vairāki no tiem neatbilda konkursa nolikumam, kas noteica, ka
uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parādu, tam jādarbojas mūsu
pilsētā ne mazāk kā trīs gadus, kā arī uzņēmuma juridiskajai
adresei jābūt reģistrētai Jelgavā. Līdz ar to konkursa komisija pēc
noteiktiem kritērijiem klātienē vērtēja 18 uzņēmumus,» skaidro
konkursa komisijas priekšsēdētājs Pēteris Salkazanovs, piebilstot,
ka uzņēmumi tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem – cik droša ir
uzņēmuma darba vide, vai uzņēmums ir videi draudzīgs, kāda ir
uzņēmuma reputācija, vai tajā tiek īstenota inovatīvu produktu un
pakalpojumu attīstība, cik liels ir uzņēmēja ieguldījums Jelgavas
vārda popularizēšanā, vai uzņēmējs atbalsta sporta, izglītības un
kultūras attīstību pilsētā, kā arī citiem.

Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

Konkursa vērtēšanas komisijā darbojās ne tikai pašvaldības pārstāvji,
bet arī uzņēmēji – SIA «Jelgavas
tipogrāfija» valdes loceklis Juris Sīlis,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras Zemgales uzņēmēju reģionālās padomes vadītāja vietnieks Vitālijs Upenieks, SIA «Karameļu
darbnīca» valdes locekle Ilze Priževoite, kā arī LLU Tehnoloģiju
un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece-Brasava.
Svinīgajā pasākumā tika sveikti deviņi konkursa uzvarētāji –
katrā nominācija trīs, ņemot vērā darbinieku skaitu uzņēmumā.
Uzvarētāji saņēma arī naudas balvas.
Sagatavoja: Kristīne Langenfelde, foto Ivars Veiliņš

Nominācijā «Sociāli atbildīgs uzņēmums»
SIA «INMED», Initas Žunnas ārsta prakse

SIA «Viktorija B»

SIA «Zemgales tehnoloģiskais centrs»

Uzvarētājs uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu vairāk
Uzvarētājs uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu no 11 nekā 51
līdz 50
Ēdināšanas uzņēmums SIA
«Viktorija B», kam pieder
«Mums ir lielisks darba kolektīvs, kas ir
bistro un konditoreja «Silva»,
pamats tam, lai uzņēmums būtu sociāli
kā arī tējas namiņš Pasta
atbildīgs,» saka uzņēmuma, kura pamatsalā, lielu uzmanību velta
darbība ir kvalitatīvu koka konstrukciju
savu darbinieku kvalifikācijas
māju projektēšana, ražošana un būvniepaaugstināšanai un iesaistās
cība, vadītājs Māris Avotiņš. Uzņēmums
jauno speciālistu izglītošanā.
lepojas, ka tā birojs atrodas LLU Vides
Uzņēmums piedāvā prakses
un būvzinātņu fakultātes ēkā – viņi stuvietas jaunajiem pavāriem,
dentiem nodrošina prakses vietas, veido
konditoriem un viesmīļiem,
sadarbības projektus ar pasniedzējiem.
kā arī aktīvi iesaistās KarjeTurklāt strādājošajiem tiek dāvāta iespēja
ras nedēļas pasākumos un
savienot darbu ar studijām, kā arī par
sniedz atbalstu jaunajiem
uzņēmuma līdzekļiem tālākizglītoties.
uzņēmējiem. «Mums noteikti
Konkursā «Gada labākā būve
ir vēl, kur tiekties un ko uzlaLatvijā 2018» uzņēmums
bot. Mēs nepārtraukti cenieguvis atzinību kategorijā
šamies attīstīties – ja 1991.
«Būve ārzemēs», bet M.Avogadā darbu sākām ar trīs dartiņš saņēmis atzinību kā
biniekiem, tad šobrīd mūsu
labākais darba audzinātājs.
uzņēmumā nodarbināti jau
Tāpat 2018. gadā iegūta arī
90 darbinieki. Viennozīmīgi vēlos pateikties mūsu darbiniekiem un
2. vieta konkursā «Latvijas
klientiem,» tā uzņēmuma vadītāja Sandra Blūmane.
būvniecības gada balva».

Uzvarētājs uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu līdz 10
Ģimenes ārstiem valsts noteiktos 13 kritērijus ir īstenojis
neliels skaits mediķu, taču
viņu vidū ir arī ģimenes ārste
Inita Žunna, kas liecina par
dakteres profesionalitāti un
sociālo atbildību. Saprotoša,
zinoša, atbildīga, atsaucīga,
gatava palīdzēt jebkurā brīdī, daktere, kuras telefons
ir ieslēgts visu diennakti – tā
savu ģimenes ārsti raksturo
pacienti. «Man šī nominācija
bija ļoti liels pārsteigums –
es nespēju sevi iedomāties
pilsētas labāko uzņēmumu
vidū. Vienkārši mīlu savu darbu un kopā ar saviem diviem
palīgiem ceru vēl daudzus
gadus strādāt un sagaidīt arī
uzlabojumus veselības jomā
valstī. Paldies par novērtējumu,» tā I.Žunna.

Nominācijā «Radošs uzņēmums»
Svētku sajūtu studija, Inese Meisa
Uzvarētājs uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu līdz 10
Ineses Meisas Svētku sajūtu studijā top dažādi telpu rotājumi
svētkiem, ko visspilgtāk raksturo
interesantā biznesa ideja – vigvami
bērniem, kuros ir ērti gan spēlēties un palasīt grāmatu, gan arī
rast īpašo bērnības stūrīša sajūtu.
Inesei patīk strādāt ar dabiskiem
materiāliem un cienīt pasūtītāja
vēlmes. Gaumīgā dizainā un krāsu
spēlē tapuši jau vairāk nekā 200
vigvami dažādās variācijās. «Es
esmu ļoti pārsteigta par šo balvu.
Milzīgs paldies žūrijai par mana darba
novērtējumu, taču
īpaši pasakos savam
vīram, kurš mani
vienmēr atbalsta.
Visiem uzņēmējiem
es novēlu vēl vairāk
veiksmes,» saņemot
balvu, sacīja I.Meisa.

SIA «JOE»

SIA «AKG Thermotechnik Lettland»

Uzvarētājs uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu no 11 līdz 50 Uzvarētājs uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu vairāk
nekā 51
Būvuzņēmums profesionāli
Dzesēšanas iekārtu ražotāja
vada un īsteno daudzveidī«AKG Thermotechnik Lettgus projektus – viņu stiprā
land» ražotne Jelgavā 15
puse ir arhitektūra un projekgadu laikā ir kļuvusi ne vien
tēšana. Kaut gan uzņēmums
par AKG grupas līderi prodibināts vien pirms pieciem
duktu kvalitātes ziņā, bet arī
gadiem, tas strādājis projekpar jauno tehnoloģiju līderi.
tos visā Latvijā – atjaunotā
Uzņēmums, kas nodarbina
Ances muiža, Rojas brīvdabas
300 darbinieku, izgudro,
estrāde, dabas un vēstures
eksperimentē un ievieš ratakas, pilsētas infrastruktūras
žošanā metodes, kuras līdz
objekti un citi. Šobrīd top
šim dzesēšanas pasaulē nav
jauna Raganu māja Tērvetes
izmantotas. Jelgavas ražotne
dabas parkam, kuras idejas
ieguvusi arī pasaulē lielākā
radīšanai piesaistīti arī skolēni
celtniecības tehnikas ražotāja
– Jelgavas Centra pamatsko«Caterpillar Inc.» (CAT) augs
las audzēkņi gan rakstīja,
tāko novērtējumu jeb Platīna
gan zīmēja ideju skices. «Pie
mums vēršas klienti, kuriem biznesā ļoti labi veicas, tāpēc mēs esam izcilības apliecinājumu. Līdz
aizrullējuši jau ļoti tālu – Zviedrijā tapis slēpošanas kūrorts, izveidots šim šādu novērtējumu radiainformācijas centrs Dubaijā, bet šobrīd top 2000 kvadrātmetru toru piegādes jomā Eiropā ir
plaša privātmāja Maskavā,» stāsta uzņēmuma valdes loceklis Jurģis saņēmis tikai vēl viens piegādātājs. Nākamgad uzņēmums atklās
jaunus cehus, tādējādi vēl vairāk nostiprinot savas pozīcijas.
Smelters un padomes loceklis Oskars Ikers.

Nominācijā «Gada debija»
SIA «Austras raksti»
Uzvarētājs uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu līdz 10
«Uzsākot darbību pirms
četriem gadiem, es savu
vaļasprieku vēlējos pārvērst
darbā, jo man bija ļoti svarīgi
saglabāt Jelgavā nemateriālo
kultūras mantojumu. Nekad
nevienam neatsakām padomu, jo nevēlamies piedzīvot,
ka pēc 50 gadiem šis mūsu
senču kultūras mantojums
izzustu,» uzsver amatnieku
darbnīcas un tautastērpu
darinātavas «Austras raksti» vadītāja Aija Mālkalna.
Šogad uzņēmums uzsācis
jaunu projektu, godinot zemgalieša Pētera Viļumsona 20.
gadsimta sākuma izgudrojumu – pusautomātiskās stelles «Lielupes viļņi». Līdz gada beigām
plānots tās restaurēt un uzstādīt, lai Jelgavā, kur aizsākās šo steļļu
ceļš, tas arī turpinātos.

SIA «Tarte»
Uzvarētājs uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu
no 11 līdz 50
Konditorejas studijas «Tarte» vadītāja Zane Oja ir
pārliecināta, ka uzņēmums
attīstīsies, taču ne plašumā,
bet gan dziļumā. Konditorejas studijas kvalitāti ir
novērtējuši arī jomas profesionāļi – pēc Mārtiņa Rītiņa
ieteikuma «Tartē» tapusi
80 gadu dzimšanas dienas
torte eksprezidentei Vairai
Vīķei-Freibergai. «Milzīgs
paldies cilvēkiem, kuri nāk
pie mums, saprotot mūsu
citādāko pieeju. Tas tikai
apliecina, ka mēs darām
to, kas ir nepieciešams,»
saka Z.Oja, kura ļoti lepojas
ar sava sieviešu kolektīva
paveikto.

SIA «Cross Timber Systems»
Uzvarētājs uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu vairāk nekā 51
Uzņēmums ražo patiesi inovatīvu produktu – liela izmēra
masīvkoka līmētus paneļus
daudzstāvu ēku būvniecībai. Tā ir pirmā šāda veida
pilna cikla rūpnīca Baltijas
un Skandināvijas valstīs. Uzņēmums, kas nodarbina 60
darbiniekus, daudz iegulda
tehnoloģijās un iekārtās,
sasniedzot augstu produktivitāti. Pārsvarā uzņēmuma
produkcija tiek eksportēta,
taču uzņēmuma valdes loceklis Andris Dlohi ir pārliecināts, ka daudzstāvu koka
ēkām nākotne ir gaidāma arī
Latvijā. Šobrīd uzņēmuma augstākā uzceltā ēka ir deviņstāvu māja
Zviedrijā. «Paldies Jelgavai! Mēs redzam, kā attīstās ne tikai mūsu
uzņēmums, bet arī pilsēta. Mums nekad nav bijis jākaunas vest
savus ārzemju partnerus uz savu pilsētu,» tā A.Dlohi.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

Pieaugs atsevišķu
pašvaldības pabalstu
apmērs un saņēmēju loks
No 1.lpp.

«Saistošie noteikumi papildināti ar to, ka no nākamā gada Jelgavas bērni ar
funkcionāliem traucējumiem
varēs pretendēt un saņemt arī
Montesori pakalpojumu un
Lietišķās uzvedības analīzes
(ABA) terapijas pakalpojumu
personas uzvedības korekcijai,
komunikācijas prasmju un
valodas attīstīšanai. Jāpiebilst,
ka Jelgavas pašvaldība šo pakalpojumu apmaksās tikai tiem
bērniem, kuriem speciālistu komanda ir noteikusi šo terapiju
nepieciešamību individuālajā
sociālās aprūpes vai sociālās
rehabilitācijas plānā Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros,» stāsta J.Laškova, norādot,
ka vēl viena būtiska izmaiņa

šajos saistošajos noteikumos
paredz, lai saņemtu pašvaldības apmaksātu reitterapijas pakalpojumu, būs nepieciešama
ārstējošā ārsta rekomendācija
un atzinums par medicīnisko
kontrindikāciju neesamību.
Tāpat apstiprinātās izmaiņas
paredz paplašināt personu
loku, kas no 2020. gada janvāra
varēs saņemt rehabilitācijas
pakalpojumus institūcijā. «Līdz
šim uz šo atbalstu varēja pretendēt pensijas vecuma personas, kurām ir piešķirts trūcīgā
statuss, hronisku slimību saasinājumu gadījumos, bet no
jaunā gada šim pakalpojumam
varēs pieteikties arī pensijas
vecuma personas, kuras atzītas par maznodrošinātām,» tā
J.Laškova.

Jelgavas kultūras nama
skvēra rietumu daļā plāno
uzlabot infrastruktūru
No 1.lpp.

Stāvlaukums ir vitāli nepieciešams Jelgavas kultūras nama
pasākumu apmeklētājiem,
mākslinieciskās pašdarbības un
profesionālajiem kolektīviem, jo
līdz šim automašīnu novietošana kultūras nama apkārtnē ir
bijusi apgrūtināta. Izbūvējamais
autostāvlaukums diennakts režīmā nodrošinās kultūras nama
apkārtnē dzīvojošo un pārējo
Jelgavas iedzīvotāju un pilsētas
viesu ērtu un drošu automašīnu
novietošanu labiekārtotā un

mūsdienīgā ārtelpā.
5. decembris ir pēdējā koku
ciršanas ieceres publiskās apspriešanas diena. Iedzīvotāji
ar ieceres materiāliem var
iepazīties Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas
centrā (tālrunis 63005522,
63005537) un Būvvaldē (tālrunis 63005576) Lielajā ielā
11 no pulksten 8 līdz 17, kā arī
pilsētas portāla www.jelgava.
lv sadaļā «Pilsēta»/«Sabiedrība»/«Līdzdalība»/«Publiskā
apspriešana koku ciršanai».

Var saņemt smilts
maisījumu ietvju kaisīšanai
 Ilze Knusle

Īpašnieks ir atbildīgs
ne vien par savu īpašumu, bet arī par tam
piegulošām, publiskā lietošanā esošām
ietvēm. Rudens sezonā tās jāattīra no
koku lapām, ziemas
sezonā – no sniega,
kā arī jākaisa ar pretslīdes materiālu. Tā
kā bīstams ir ne vien
sniegs un ledus, bet
arī tā dēvētais melnais ledus, Jelgavas
pilsētas pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība» sākusi privātmāju īpašniekiem
izsniegt smilts maisījumu ietvju kaisīšanai.
Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem īpašniekam ziemas
sezonā piegulošajā teritorijā
esošās ietves ne tikai jātīra,
bet arī jāapstrādā ar pretslīdes
materiālu. Ietve no sniega
jāattīra līdz pulksten 7.30,
savukārt daudzstāvu apbūves
namu pagalmu piebraucamie
ceļi un gājēju celiņi – līdz
pulksten 9. Ja pa dienu snieg,
tad ietves un daudzstāvu
namu pagalmu piebraucamie
ceļi jānotīra līdz pulksten 22.
Notīrītais sniegs jānovieto
vietās, kur tas netraucē gājēju
un transporta kustībai, kā
arī piekļuvei ugunsdzēsības
hidrantiem.
Ja ietves un publisko ārtelpu gājēju celiņi ir apledojuši,

tie jākaisa ar speciāli šim nolūkam paredzētiem pretslīdes
materiāliem, nevis, piemēram,
pelniem. Lai pārvietošanās pa
pilsētu būtu droša, pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība» ik
gadu privātmāju īpašniekiem
bez maksas piešķir smilts
maisījumu ietvju kaisīšanai
– tas tiek piegādāts aptuveni
25 kilogramu iepakojumā.
Pieteikties smilts maisījuma
piegādei iespējams, zvanot
pa Pašvaldības operatīvās informācijas centra bezmaksas
tālruni 8787 vai sūtot kontakt
informāciju (vārds, uzvārds,
adrese, tālruņa numurs) pa
e-pastu pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka situāciju uz
ietvēm pilsētā kontrolē Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija, saucot pie atbildības
īpašniekus, kuri kaut kādu
iemeslu dēļ nav veikuši savus
pienākumus. Iepriekšējā ziemas sezonā Pašvaldības policija ietves apsekoja 42 reizes.
Lielākoties ar atbildīgajām
personām veiktas preventīvas pārrunas, un pārkāpumi
tika novērsti. Gadījumos, kad
atbildīgo personu sastapt neizdevās, tika atstāts paziņojums,
pēc kura saņemšanas pārkāpumi arī pārsvarā tikuši novērsti.
Par nenotīrītām vai nenokaisītām ietvēm aizvadītajā ziemā
sastādīti deviņi administratīvā
pārkāpuma protokoli. Par
saistošo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai
piemēro naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 eiro,
savukārt juridiskām personām
līdz 1400 eiro.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Nojauks bīstamo
ēku Zirgu ielā
Foto: Ivars Veiliņš
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Īsi
 No decembra mainīts Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja skatu torņa darba laiks, to
pielāgojot ziemas sezonai, informē
muzejā. Tornis apmeklētājiem saskaņā ar ziemas grafiku būs atvērts
piektdienās, sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 17. Šāds
darba laiks muzeja tornim plānots līdz
ziemas sezonas noslēgumam, kas ilgs
vismaz līdz februāra beigām. Piektdienās, sestdienās un svētdienās līdztekus
muzeja darba laikam apmeklētājiem
būs pieejams tornis, kā arī tā balkons.
Nelabvēlīgu laikapstākļu, piemēram,
spēcīga apledojuma vai puteņa gadījumā, balkons būs slēgts, bet pašu
torni varēs apmeklēt. Saskaņā ar ziemas
grafiku no pirmdienas līdz ceturtdienai
muzeja tornis būs slēgts. Muzeja skatu
tornis jelgavniekiem un pilsētas viesiem
ir pieejams no šī gada 11. maija. Kopš
atvēršanas to apmeklējuši jau 3298
apmeklētāji.
 «Jelgavas autobusu parks» (JAP)
paziņojis uzņēmuma labākos autobusu vadītājus oktobrī pilsētas
un starppilsētu pārvadājumos.
Labākais autobusu vadītājs pilsētas pārvadājumos ir Andrejs Sviķis, bet reģionālajos starppilsētu
pārvadājumos – Edgars Pafrāts.

 Ilze Knusle

Jelgavas pilsētas
dome nolēmusi, ka
bīstamā ēka Zirgu
ielā 36 ir jānojauc, un
uzlika to par pienākumu dzīvokļu īpašniekiem. Ja viņi noteiktajā termiņā ēku
nenojauks, šos darbus organizēs pašvaldība, izdevumus
piedzenot no dzīvokļu īpašniekiem.
Divstāvu dzīvojamā ēka Zirgu un Tērvetes ielas krustojumā jau vairākus gadus ir sliktā
tehniskā stāvoklī, un Jelgavas
pilsētas Būvvaldes speciālisti
kopš ēkas apsekošanas 2016.
gada februārī centās panākt,
lai dzīvokļu īpašnieki veic
drošības pasākumus un uzlabo
nama stāvokli. Šie aicinājumi
tā arī neguva atsaucību, bet
laika zobs turpināja grauzt
koka ēku – šobrīd tā nav
piemērota dzīvošanai. Ņemot
vērā, ka ēka ne vien apdraud
cilvēkus, bet arī degradē vidi,
Jelgavas domes sēdē tika
pieņemts lēmums par nama
nojaukšanu, uzdodot to īstenot dzīvokļu īpašniekiem līdz
2020. gada 20. janvārim.

Jau 2016. gadā tika konstatēts, ka fasādes apdares dēļi
ir izlauzti, fasādē daudzviet
ir izveidojušies robi, kā rezultātā atmosfēras ietekmē
ēka turpina bojāties. Bēniņu
telpai bija izlauzti apšuvuma
dēļi fasādes sienās. Pamati bija
izdrupuši. Zirgu ielas fasādes
pusē pirmā stāva līmenī bija
izlauzti apdares dēļi un bojāti
sienu nesošā karkasa stati un
guļbaļķu pildījums. Jau tobrīd
ēka tika atzīta par bīstamu, jo
apdraudēja cilvēku drošību,
turklāt būve degradēja vidi. Tā
kā turpmākajos gados dzīvokļu īpašnieki neveica nekādus
pasākumus, lai uzlabotu ēkas
stāvokli, Būvvalde 2018. gada
14. novembrī pēc atkārtotas
ēkas apsekošanas pieņēma
lēmumu par dzīvojamā nama
Zirgu ielā 36 ekspluatācijas
aizliegšanu līdz konstatēto
bīstamību novēršanai. Tāpat
drošības nolūkos ēkai tika
pārtraukta elektroenerģijas
un aukstā ūdens piegāde.
Ēkā Zirgu ielā 36 ir seši
dzīvokļi, no kuriem trīs ir pašvaldības īpašums. «Bīstami ir
ne vien atrasties šajā ēkā, bet
arī pati būve nav droša apkārtējiem, un to pieļaut nedrīkst,
tāpēc vairākkārt organizējām
dzīvokļu īpašnieku sapulces,

lai tiktu pieņemts lēmums
par ēkas nojaukšanu,» norāda nama pārvaldnieka SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» valdes loceklis Juris
Vidžis, piebilstot, ka šāda vienošanās tomēr netika panākta. «Arī par lēmumu, ka ēku
aizliegts ekspluatēt, informējām dzīvokļu īpašniekus un iemītniekus, brīdinājām arī par
to, ka tiks atslēgta elektrība
un ūdens,» situāciju raksturo
J.Vidžis. Jelgavas Pašvaldības
īpašumu pārvaldē informē, ka
pašvaldībai piederošo dzīvokļu
īrnieki ir izvietoti citur un šajā
ēkā vairs nedzīvo. Jāpiebilst,
ka šī ēka atradās arī Pašvaldības policijas redzeslokā, jo
tur nereti notika pulcēšanās,
lietojot alkoholu, un izcēlās
dažādi konflikti.
Ņemot vērā to, ka dzīvokļu
īpašnieki vairāku gadu laikā
tā arī neveica nekādus pasākumus, lai novērstu ēkas
bīstamību, un tā bojā ainavu,
saskaņā ar Būvniecības likuma normām ēka ir jānojauc.
Ja saskaņā ar Jelgavas domes
lēmumu dzīvokļu īpašnieki to
neizdarīs līdz nākamā gada
20. janvārim, šos darbus organizēs pašvaldība, izdevumus
piedzenot no dzīvokļu īpašniekiem.

Palielināsies ienākumu slieksnis
maznodrošinātā statusa iegūšanai
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas domes novembra sēdē deputātu apstiprinātie grozījumi Jelgavas pilsētas saistošajos noteikumos
«Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā»
paredz, ka no 2020. gada janvāra tiks palielināts ienākumu slieksnis, no kura personas un ģimenes varēs
pretendēt uz maznodrošinātā statusu un saņemt
sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstus.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos Jeļena
Laškova stāsta, ka šīs izmaiņas
saistītas ar vecuma pensiju
indeksāciju un dzīves sadārdzinājumu. «Valsts šogad veica
vecuma pensiju indeksāciju,
un pensionāriem vidēji par nepilniem 30 eiro tika palielināta
pensija, tāpat ir augušas cenas
pirmās nepieciešamības precēm.
Pensiju pieaugums nav ievērojams, bet atsevišķos gadījumos
tas nedaudz pārsniedz līdz šim

noteikto ienākumu slieksni, lai
pretendētu uz maznodrošinātas
personas statusu mūsu pilsētā.
Galvenokārt tas attiecas uz
atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem. Lai saglabātu iespēju mūsu
esošajam klientu lokam saņemt
pašvaldības sociālo palīdzību,
pašvaldība, izvērtējot situāciju,
ir radusi iespēju paaugstināt
ienākumu sliekšņa summu,»
stāsta J.Laškova.
Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka no nākamā
gada janvāra uz maznodrošinātā

statusu Jelgavas pilsētā varēs
pretendēt ģimenes ar bērniem,
kurās vidējie ienākumi uz katru
personu mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 295 eiro
(šobrīd tie ir 267 eiro), ģimenes,
kurās nav darbspējīgu personu
un to vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz
295 eiro (šobrīd 267 eiro), ja persona ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs, persona ar invaliditāti,
politiski represētais pensionārs
un tās vidējie ienākumi mēnesī
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 eiro (šobrīd 296 eiro).
J.Laškova gan uzsver, ka,
vērtējot klienta atbilstību maznodrošinātā statusam, vērā tiek
ņemti ne vien personas vai ģimenes ienākumi, bet arī materiālais
stāvoklis, proti, vai personai
pieder kustamais un nekustamais īpašums, un šie nosacījumi
nemainās.

JAP labāko šoferu nominēšanu ieviesa,
lai papildus motivētu autobusa vadītājus un ar naudas balvu pateiktu paldies
par kvalitatīvi un atbildīgi paveiktu darbu. Nosakot labāko šoferi, tiek ņemts
vērā, piemēram, vai nav saņemtas
pasažieru sūdzības par konkrēto šoferi,
vai viņš paveicis darbu noteiktajā apjomā un kvalitātē, vai nav pārkāpumu,
vai autobuss ir labā tehniskā kārtībā,
kāds ir degvielas patēriņš un citi kritēriji.
Uzņēmums nosaka ikmēneša labākos
autobusa vadītājus, kā arī gada labākos
autobusa vadītājus.
 11. decembrī centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a notiks Senioru
veselības diena, kurā interesentiem
bez maksas būs pieejami vairāki
izmeklējumi, kā arī iespēja apmeklēt
speciālistu lekcijas. Senioru veselības
dienu rīko Sociālo lietu pārvalde. Kā
informē pārvaldes vecākā speciāliste
veselības veicināšanas jautājumos Agita
Dilāne, interesentiem būs iespēja bez
maksas noteikt holesterīna un cukura
līmeni asinīs, kā arī nosvērties uz bioimpedances jeb gudrajiem svariem, kas
analizē ķermeņa masu, nosakot, piemēram, tauku un muskuļu daudzumu
ķermenī. Apmeklētāji tiks pieņemti no
pulksten 12 līdz 15. Būs iespēja apmeklēt arī bezmaksas lekcijas. Pulksten 12
uzstāsies ergoterapeits Pēteris Urtāns,
savukārt pulksten 13.30 – gastroenterologs Anatolijs Danilāns. Senioru
veselības diena tiek rīkota, īstenojot
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu
projektu «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta».
 6. decembrī Jelgavas Lielajā aptiekā Uzvaras ielā 3 no pulksten 9 līdz
12 būs iespējams bez maksas noteikt
cukura līmeni asinīs. Aptiekā informē,
ka uz eksprestestu jāierodas tukšā dūšā
vai divas stundas pēc ēšanas. Cilvēkiem,
kam tiks konstatēts paaugstināts
cukura līmenis asinīs, bez maksas tiks
izsniegts glikometrs.
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«Metodiskie dārgumi» – vieta, kur pedagogi
var dalīties ar savu pieredzi un smelties idejas
 Ritma Gaidamoviča

Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra (ZRKAC)
speciālisti izstrādājušu digitālo platformu
www.metodiskiedargumi.lv – mūsdienīgu
metodiskā atbalsta
rīku pilsētas pedagogiem. Digitālajā
krātuvē Jelgavas
pedagogi, sākot no
pirmsskolas līdz vidusskolai, kā arī profesionālās un interešu izglītības pedagogi var smelties idejas pedagoģiskajam
darbam un dalīties
pieredzē ar kolēģiem,
ievietojot pašu izstrādātus materiālus.
«Tiekoties ar pedagogiem
dažādos metodiskā atbalsta
pasākumos, vairākkārt izskanēja ideja par interaktīvas
platformas nepieciešamību,
kas sniegtu iespēju lokālā mērogā apmainīties ar aktuālu
informāciju, dalīties ar idejām
un savu veiksmīgo pieredzi.
Lai īstenotu šo ideju, esam
izveidojuši digitālu metodisko
materiālu krātuvi,» platformas izveides mērķi pamato
ZRKAC direktore Sarmīte
Vīksna, norādot, ka jaunās
digitālās krātuves saturs un
tās dzīvotspēja lielā mērā būs
atkarīga no pašu pedagogu
aktivitātes. «Jaunā platforma
ir tikko uzsākusi savu dzīvi,
tāpēc informācijas apjoms tajā
vēl nav plašs, bet ar prieku jau
varam secināt, ka pedagogu
interese ir liela,» stāsta S.Vīksna, uzsverot, ka šajā platformā
Jelgavas pedagogi aicināti
ievietot savus izstrādātos mācību metodiskos materiālus,
kas varētu būt noderīgi citiem
kolēģiem, kā arī smelties idejas
savam darbam. «Mūsu pilsētā

ir daudz radošu, idejām bagātu
pedagogu un iestāžu vadītāju,
tāpēc ceram, ka šī metodisko
dārgumu krātuve kļūs par virtuālu satikšanās, informācijas
un domu apmaiņas platformu,
kā arī vērtīgu palīgu pedagoga
ikdienas darbā,» tā S.Vīksna,
aicinot digitālās platformas
satura pilnveidē iesaistīties ikvienu pilsētas pedagogu – gan
pirmsskolas, gan sākumskolas,
gan atsevišķu mācību priekšmetu skolotājus.

Metodiskie materiāli –
deviņām mācību jomām

ZRKAC Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas
vadītāja Antra Škinča stāsta, ka jaunajai platformai ir
izveidotas vairākas sadaļas:
«Ieskaties», «Mācāmies un
dalāmies», «Radām un vadām» un «Veidojam vidi».
Plašākā no tām ir «Mācāmies
un dalāmies». «Šī sadaļa ir
iedalīta deviņās mācību jomās
– valodu, kultūras izpratnes
un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas,
sociālā un pilsoniskā, veselības un fiziskās aktivitātes,
tehnoloģiju, pirmsskolas un
sākumskolas, kuru ietvaros
aicinām pedagogus dalīties
pieredzē,» stāsta A.Škinča.
Lai iedrošinātu skolotājus, kā
pirmie metodiskie materiāli
publicēti Jelgavas pašvaldības rīkotā vispārizglītojošo
mācību priekšmetu pedagogu
konkursam «Laiks iespējām»
iesniegtie darbi, piemēram,
dabaszinātņu mācību jomā
– Jelgavas Valsts ģimnāzijas
bioloģijas skolotājas Lienes
Sabules metodiskais materiāls
par šūnu dzīves cikla izpēti
sīpola sakņu veidotājaudos,
matemātikas mācību jomā –
Jelgavas Amatu vidusskolas
skolotājas Jeļenas Golmeisteres metodiskais materiāls
par iztēli un pieļāvumu kā
matemātiskās domāšanas un

• DABASZINĀTŅU MĀCĪBU JOMA •

MĀCĀMIES UN DALĀMIES
• SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ MĀCĪBU JOMA •

• MATEMĀTIKAS MĀCĪBU JOMA •

RADĀM UN VADĀM

• VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA •
• KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀCĪBU JOMA •
• SĀKUMSKOLAS MĀCĪBU JOMA •

• VALODU MĀCĪBU JOMA •

VEIDOJAM VIDI

• TEHNOLOĢIJU MĀCĪBU JOMA •

• PIRMSSKOLAS MĀCĪBU JOMA •

attīstīšanas balstiem, valodu
mācību jomā – Jelgavas Valsts
ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Agitas Ozoliņas un
krievu valodas skolotājas Irinas Ivanovas kopīgi veidotais
materiāls krievu un angļu valodas stundām «Mana pilsēta
– Jelgava», kurā atspoguļota
skolotāju sadarbība, plānojot
darbu valodu jomas ietvaros,
un piedāvāti stundu apraksti.

Pieejami metodiskie
materiāli lasītprasmes
veicināšanai

Jau vairākus gadus ZRKAC
īsteno mērķprogrammu «Lasītprasmes laboratorija», kuras
ietvaros kopā ar pirmsskolas
un sākumskolas pedagogiem
tiek meklētas jaunas pieejas
lasītprasmes veicināšanai un
pilnveidei. «Saprotam, ka,
attīstoties tehnoloģijām, ir
nepieciešams rast jaunas pieejas. Divu gadu laikā mūsu
speciālisti ir izstrādājuši lasītprasmes diagnosticējošos
darbus dažādām klasēm, un
šobrīd šie materiāli ir brīvi

pieejami ikvienam vietnē www.
metodiskiedargumi.lv,» stāsta
A.Škinča. Savukārt S.Vīksna
piebilst, ka šobrīd ZRKAC
īsteno «Erasmus+» projektu
«Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai»,
kurā kopā ar Lietuvas un
Igaunijas kolēģiem strādā pie
mūsdienīgu metodisko mācību
līdzekļu izveides tieši lasītprasmes veicināšanai. Arī ar šiem
materiāliem būs iespējams
iepazīties digitālajā platformā.

Svarīga arī izglītības
iestādes vide

Sadaļa «Radām un vadām»
veidota, domājot par izglītības
iestāžu vadītāju, vietnieku
un metodiķu darba saturu.
Savukārt dalīties un lepoties
ar inovatīviem vides risinājumiem izglītības iestādē var
sadaļā «Par vidi». S.Vīksna uzsver, ka šajā sadaļā iespējams
apmainīties ar idejām ne tikai
par fiziskās vides iekārtošanu,
bet arī par skolas tradīcijām,
vērtībām un dažādu pasākumu norisi, kā piemēru minot

Jelgavas 4. sākumskolu, kas
digitālajā platformā jau ir
atspoguļojusi savu pieredzi
par to, kā izveidojuši mācību
vidi sagatavošanas grupās,
lai tā būtu pietuvinātāka bērnudārzam. Šajā sadaļā var
iepazīties arī ar pieredzi, kas
gūta, apmeklējot citas Latvijas
izglītības iestādes. «Ceram, ka
arī pirmsskolas izglītības iestādes, kas jau šajā mācību gadā
sākušas īstenot pārmaiņas
mācību saturā, aktīvi izmantos
šo platformu, lai dalītos pieredzē,» tā S.Vīksna.

«Vēlamies, lai kopīgais
darbs ir ar kvalitātes
zīmi»

Lai pedagogi paši varētu
ievietot materiālus platformā
www.metodiskiedargumi.lv,
viņiem jāsazinās ar vietnes administratoru, izmantojot kontaktu formu «Raksti mums».
Pēc ziņas saņemšanas interesentiem tiks nosūtīti piekļuves
dati. «Sākuma stadijā, lai pārbaudītu, vai sistēma pilnvērtīgi darbojas, materiālus vietnē

ievieto ZRKAC speciālisti,
tāpēc līdz 2019. gada noslēgumam pedagogi aicināti materiālus mums sūtīt elektroniski.
Vēlamies, lai mūsu visu kopīgais darbs būtu ar kvalitātes
zīmi un kalpotu par vērtīgu
palīgu skolotājiem. Jāuzsver,
ka darbi tiek publicēti tikai
tad, ja autors ir tam piekritis,»
stāsta A.Škinča. Viņa min, ka
jau tuvākajā laikā platformā
ir plānots ievietot arī agrāk
tapušus ZRKAC arhīvā esošos
mācību video, kā arī iepriekš
ZRKAC organizētā skolotāju
spēļu konkursa uzvarētāju
darbus. «Skolotāji ir izteikuši
arī idejas par to, ka platformā
varētu publicēt mācību stundu
video fragmentus. Domājam,
ka tas būtu vērtīgs pieredzes
materiāls ikvienam, tostarp
arī vecākiem,» tā S.Vīksna,
piebilstot, «priecē, ka interesi par šo jauno platformu ir
izrādījuši arī tuvāko novadu
un citu pilsētu izglītības darbinieki, kuri labprāt piedalītos
satura papildināšanā ar savām
idejām.»

Ko par www.metodiskiedargumi.lv saka Jelgavas mācību jomu vadītāji?
Margita Jirgensone, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja,
pilsētas Matemātikas mācību
jomas vadītāja:
«Ideja ir daudzsološa. Šobrīd, strādājot komandā ar Jelgavas matemātikas skolotājiem, zinu, ka mūsu
pedagogiem būtu, ko teikt. Vismaz ikmēneša
sanāksmēs bieži viens otram pasviežam kādu
labu domu, pavērsienu, kas noder darbā,
tāpēc vēlos ticēt, ka metodisko materiālu
krātuve nestāvēs tukša. Arī es matemātikas
skolotājus mudināšu iesaistīties – ja ne individuāli, tad man ir iecere apvienoties komandā
un veidot kādu materiālu kopā, kas noderētu
mums pašiem ikdienas darbā un būtu palīgs
citiem kolēģiem. Komandas darbs varētu
iedrošināt. Raugoties no manām, kā matemātikas skolotājas, pozīcijām, ir lieliski, ja tu,
piemēram, izstrādā uzdevumus, sasniedzamo
rezultātu plānu vienai klašu grupai, bet kāds
cits citai klasei, un mēs varam apmainīties.
Rezultātā tiek ietaupīts laiks. Pieļauju, ka
šī platforma būs labs palīgs, ieviešot jauno
mācību saturu. Kopīgi strādāt ir vieglāk, nekā
vienam izburties visam cauri. Mans ieteikums
vēl ir izveidot slēgto sadaļu, kurai var piekļūt
tikai skolotāji un tajā apmainīties arī ar pārbaudes darbu paraugiem.»

Ludmila Kudreņicka, pirmsskolas izglītības iestādes «Zīļuks»
vadītājas vietniece
izglītības jomā, pilsētas Pirmsskolas
mācību jomas vadītāja:
«Šī ir unikāla iespēja, jo platformā ievietotos materiālus var bez
maksas apskatīt un lejupielādēt ikviens – pedagogs,
vecāks vai jebkurš cits. Turklāt, vēl viens pluss ir
fakts, ka es, jau kā bērnudārza pedagogs, domājot
par pēctecību, varu ieskatīties nākamajā līmenī –
sākumskolas darbos – un redzēt, kas aktuāls šajā
posmā, vai gluži pretēji, skolas skolotāji var nojaust,
kā mēs strādājam pirmsskolā. Turklāt šis ir veids,
kā es, kā mācību jomas vadītāja, varu daudz ērtākā
veidā nodot informāciju pirmsskolas iestāžu vadītāju vietniekiem. Šobrīd aktuālāko informāciju
pārsūtu pa e-pastu vai izsniedzu drukātā formātā
ikmēneša sanāksmēs, taču tā ievietošana platformā
ir daudz ērtāks risinājums, turklāt informācija
sasniedz plašāku auditoriju, un katrs paņem to,
kas viņam vajadzīgs. Esmu uzrunājusi pilsētas
bērnudārzu komandas, cenšoties iedrošināt dalīties
ar saviem materiāliem. Tam nevajadzētu būt kā
apgrūtinājumam, jo pedagogi arī ikdienā gatavojas nodarbībām, veido mācību materiālus, raksta
plānus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus.
Šobrīd ir iespēja ar savu veikumu ne tikai dalīties
savā iestādē, bet arī ar citiem pilsētas kolēģiem.
Ideju ir miljons, tikai vajag rīkoties.»

Agita Ozoliņa, Jelgavas Valsts ģimnāzijas
angļu valodas skolotāja, pilsētas Valodu mācību jomas
vadītāja:
«Jāatzīst, ka šī
ideja nav pilnīgi jauna. Mūsdienās šādu
digitālo materiālu krātuvju, kurās publicēti labie
piemēri, ir ļoti daudz. Piemēram, angļu valodā
šādi materiāli ir pieejami ļoti lielā apjomā. Ideja
par digitālo platformu lokālā mērogā ir laba, taču
nozīmīgākais jautājums šobrīd – kā to iedzīvināt,
lai Jelgavas skolotājiem tās izmantošana kļūtu
par ikdienas ieradumu un viņi saskatītu tajā
ieguvumu. Manuprāt, ZRKAC speciālistiem
kopā ar mācību jomu vadītājiem ir jāstrādā pie
tā, lai platformu vairāk personalizētu, radītu
to piesaistošu tieši Jelgavas skolotājiem. Tāpat
būtiski, lai pedagogi tiktu nepārtraukti stimulēti
līdzdarboties, citādi nekas nedarbosies, un tādā
gadījumā būs ļoti žēl par to, ka milzīgs darbs ir
ieguldīts, lai izstrādātu platformu, bet ar to viss
beidzas. Lai stimulētu pedagogus līdzdarboties,
es rosinātu mācību jomās katru gadu izvirzīt
kādu virsmērķi – kopīgu tēmu, par ko dalāmies
pieredzē, lai tas viss norisinātos organizētāk un
ar lielāku svaru. Jau tuvākajā laikā man ir iecere
tikties ar ZRKAC speciālistiem, lai pārrunātu
to, kā mēs valodu mācību jomas ietvaros varētu
strādāt un savā darbā izmantot www.metodiskiedargumi.lv.»

Evija Dinsberga,
Jelgavas Centra
pamatskolas skolotāja, pilsētas
Sākumskolas
mācību jomas
vadītāja:
«Šī ir pedagogu
ideja – skolotāji
izteica domu, ka
mums vajadzētu vietu,
kurā dalīties ar idejām, parādīt citiem savu
darbu un smelties ierosmi. Jau pavisam drīz
sāksim strādāt pēc jaunā mācību satura.
Zinu, ka ir daudz skolu, kurās jau šobrīd
mācību stundas tiek veidotas pēc kompetenču pieejas, bet, iespējams, uz to nav vērsts
tik liels akcents, tāpēc būtu vērtīgi, ja katrs
pārskatītu savu metodisko darbu un, domājot
par nākotni, dalītos ar savu pieredzi. Domāju,
ka skolotāji būs ieinteresēti līdzdarboties
platformas uzturēšanā, jo ieguvēji varam
būt mēs visi. Novērtēju, ka materiāli pirms
publicēšanas tomēr tiek pārbaudīti, lai pārliecinātos par to kvalitāti, jo šī ir metodisko
materiālu dārgumu krātuve, un tas nozīmē,
ka piedāvātajam materiālam ir jābūt ļoti
vērtīgam. Es aicinātu kolēģus neturēt sveci
zem pūra un ar saviem izstrādātajiem stundu
plāniem dalīties ar citiem. Jā, tas ir papildu
darbs, un nav noslēpums, ka metodiskais
darbs netiek apmaksāts, taču mudinu skolotājus tajā saskatīt ieguvumu.»
Foto: Ivars Veiliņš
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Uzvar čempionus

HK «Zemgale/LLU» 30. novembrī «Optibet» hokeja līgas ietvaros izbraukumā
tikās ar šī brīža Latvijas čempioniem HK
«Mogo». Spēlē ar rezultātu 6:0 pārāki
bija jelgavnieki, turklāt šī komandai bija
pirmā sausā spēle šosezon, kad jelgavnieki neielaida nevienus vārtus. Tādējādi
spēles labākā spēlētāja tituls tika piešķirts
HK «Zemgale/LLU» vārtsargam Reinim
Petkum. Pretinieku vārtsargu pārspēja
Jelgavas komandas hokejisti Ričards
Bernhards, Jegors Kurbatovs, Sebastians Janda (divas reizes), Aleksandrs
Pavļenko un Daniels Goršanovs. Pirmajā
abu komandu savstarpējā spēlē oktobrī
pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 7:1 izcīnīja čempioni. Nākamā spēle HK «Zemgale/LLU» gaidāma 5. decembrī pulksten
19.15 izbraukumā pret HS «Rīga».

Pakāpjas uz 7. vietu

Vīriešu volejbola klubs «Biolars/Jelgava»
aizvadījis divas «Credit 24» meistarlīgas
izbraukuma spēles. 30. novembrī mūsu
komanda ar rezultātu 0:3 (20:25, 16:25
un 17:25) piekāpās ««Bigbank» Tartu».
Savukārt 1. decembrī ar 3:0 (25:21, 25:18
un 25:20) tika pārspēts «TalTech», kas jelgavniekiem ļāva turnīra tabulā pakāpties
uz 7. vietu. Abās spēlēs rezultatīvākais jelgavnieku sastāvā bija Kārlis Pauls Levinskis.
«Mēs pusi dienas braucām uz Tartu. Tas ļoti
iespaidoja komandas sniegumu. Uz svētdienas spēli attālums bija mazāks, tāpēc arī
rādījām pavisam citu sniegumu,» informē
kluba galvenais treneris Austris Štāls. Nākamās meistarlīgas spēles «Biolars/Jelgava»
būs Jelgavā – 7. decembrī pulksten 19
pret «Parnu» sporta hallē un 8. decembrī
pulksten 16 pret «Selver Tallin» ZOC.

www.jelgavasvestnesis.lv
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SPORTS
Novembra MVP

HK «Zemgale/
LLU» uzbrucējs
Gatis Sprukts
atzīts par «Optibet» hokeja
līgas novembra
vērtīgāko spēlētāju jeb MVP. Viņš novembrī aizvadīja sešas spēles un izcēlās
ar sešiem vārtu guvumiem un astoņām
rezultatīvām piespēlēm. «Protams, iegūt
šādu novērtējumu ir patīkami, bet tas
nebūtu iespējams bez komandas biedriem, kas izdarīja ļoti lielu darbu,» norāda
hokejists, piebilstot, ka viņa mērķis ir
kopā ar komandu iegūt čempionu kausu.
Mēneša vērtīgāko spēlētāju nosaka čempionāta organizatori, statistiķi un Latvijas
Hokeja federācijas darbinieki.
Foto: Ruslans Antropovs

Izcīna divas uzvaras

BK «Jelgava/LLU» 30. novembrī izbraukumā pirmā apļa ietvaros tikās
ar BK «LU/BS Rīga» un izcīnīja uzvaru
ar rezultātu 82:75 (28:18, 20:20,
16:14 un 18:23). 3. decembrī pirmā
apļa priekšpēdējā spēlē jelgavnieki
mājās nospēlēja ar 123:90 pret «Bauskas BJSS/SC Mēmele». Pirms spēles
tika sveikts Armands Seņkāns, kurš
atzīts par Latvijas Basketbola līgas
2. divīzijas Rietumu grupas novembra
labāko spēlētāju. Jāpiebilst, ka arī abās
šajās spēlēs Armands sakrāja «double-double» jev divciparu skaitli divos
statistikas rādītājos. Nākamā spēle
mūsu basketbolistiem būs 11. decembrī pulksten 19.30 izbraukumā pret
«Ventspils augstskolu», kas būs pirmā
apļa noslēdzošā spēle.
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Jelgavā notiks jaunatnes izlašu pārbaudes turnīrs

No 12. līdz 14. decembrim Jelgavas ledus
hallē norisināsies Latvijas U-18 hokeja
izlases pārbaudes turnīrs. Kā informē Latvijas Hokeja federācija, turnīrā piedalīsies
Latvijas U-18 izlase, Baltkrievijas U-18 komanda, Kazahstānas U-18 komanda un
Latvijas U-20 B valstsvienība, kura aizstās
Dānijas U-18 izlasi. 12. decembrī pulksten
15 tiksies Baltkrievijas un Kazahstānas
hokejisti, pulksten 19 – Latvijas U-18
un Baltkrievijas hokejisti. 13. decembrī
pulksten 15 spēlēs Latvijas U-20 un
Baltkrievijas hokejisti, bet pulksten 19 –
Latvijas U-18 un Kazahstānas hokejisti.
14. decembrī pulksten 13 uz ledus tiksies
Latvijas U-20 izlase un Kazahstānas komanda, pulksten 17 gaidāms duelis starp
Latvijas U-18 un Baltkrievijas komandām.

Cīnīsies par iespēju startēt
pasaules čempionātā

Noskaidros
Jelgavas kausa
basketbolā
ieguvējus

 Ilze Knusle

 Ilze Knusle

Tuvojas Latvijas čempionāts daiļslidošanā. Tas allaž
ir nozīmīgs, jo rezultāti
nacionālajā čempionātā
tiek vērtēti, izlemjot, kurš
sportists pārstāvēs valsti
nozīmīgākajās starptautiskajās sacensībās. Pēdējos
gados par vietu junioru vai
pieaugušo izlasē konkurē
arī Jelgavas Ledus sporta
skolas (JLSS) daiļslidotāji,
un šogad Latvijas čempionāts būs svarīgs diviem
mūsu junioru vecuma sportistiem.
Viscītīgāk Latvijas čempionātam
gatavojas JLSS daiļslidotāji juniori
Anastasija Konga un Daniels Kočkers,
jo pēc viņu uzrādītajiem rezultātiem
izšķirsies, vai abi sportisti pārstāvēs Latviju pasaules čempionātā
junioriem, kas notiks marta sāku-

mā Igaunijas galvaspilsētā Tallinā.
«Daniels šobrīd Latvijā ir vienīgais
sportists savā vecuma grupā, tāpēc, visdrīzāk, dosies uz pasaules
čempionātu, ja būs pietiekami labā
sportiskajā formā. Anastasijai gan
par šo iespēju būs jāpacīnās ar trim
četrām citām daiļslidotājām,» stāsta
JLSS daiļslidošanas treneris Romāns
Panteļejevs. Viņš piebilst, ka kopš sezonas sākuma abi jaunieši aizvadījuši
arī vairākas starptautiskas sacensības
un ar katru startu viņu sniegums
uzlabojas, taču Latvijas čempionātā
no sportistiem tiek gaidīts vēl labāks
rezultāts. «Īpaši jāpacenšas Anasta
sijai, jo pēdējās sacensībās Tallinā
viņa startēja apslimusi un neparādīja
savu labāko sniegumu, tādējādi jau
nedaudz attālinoties no iespējas piedalīties pasaules čempionātā. Taču,
ja Latvijas čempionātā viņa sasniegs
maksimumu, izredzes joprojām ir,»
skaidro treneris. Jāpiebilst, ka juniori
ir sportisti 13 līdz 18 gadu vecumā
(šādā vecumā sportistam bija jābūt

Daniels
Kočkers

sezonas sākumā – 1. jūlijā).
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
vasaras izskaņā rakstīja, ka šosezon
JLSS trenējas četri junioru vecuma
daiļslidotāji. Diemžēl Kims Georgs
Pavlovs pieņēma lēmumu noslēgt
sportista karjeru un šobrīd ir nopietni
pievērsies mācībām, savukārt Arina

Anastasija
Konga

Somova ir guvusi traumu un Latvijas
čempionātā nestartēs. Jāatgādina, ka
pērn tieši Arina pārstāvēja Latviju
pasaules čempionātā junioriem.
Kopumā Latvijas čempionātā, kas
norisināsies 14. un 15. decembrī
Mārupes ledus hallē, startēs 14 JLSS
daiļslidotāji.

Peldētāja tiek pie divkārtēja čempiones titula
 Ilze Knusle

Foto: Ivars Veiliņš

Divas dienas, 29. un 30. novembrī, Jelgavas 25 metru
peldbaseinā norisinājās Latvijas junioru čempionāts
peldēšanā, kas pulcēja ap
360 dalībnieku. Divus čempiones titulus izcīnīja Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas (JSPS) audzēkne Elīza
Lagzdiņa.
Elīza startēja 100 un 200 metros
brasā un abās distancēs finišēja pirmā,
kļūstot par valsts čempioni junioru vecuma grupā. 100 metrus Elīza nopeldēja
1:13,39 minūtēs un bija ātrākā starp
38 peldētājām, savukārt divreiz garākā
distancē mūsu peldētāja bija ātrākā no
27 peldētājām un ar rezultātu 2:37,97
minūtes uzstādīja sacensību rekordu.
Čempionātam bija pieteikti 362 peldētāji, taču daži sacensībās nestartēja.
Komandu konkurencē piedalījās 39
komandas, tostarp divas JSPS komandas (komandā bija 16 peldētāji). Mūsu
pirmā komanda sakrāja 563 punktus
un kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu. Par
12 punktiem vairāk ieguva «RBJSS Rīdzene-DSN I», ierindojoties 2. vietā, bet
uzvarēja SK «Delfīns» pirmā komanda,
kopumā iegūstot 602 punktus.
No JSPS čempionātā piedalījās 60
sportisti – divas komandas un 28 individuālie peldētāji. Kopumā mūsu peldētāji
izcīnīja divas zelta, astoņas sudraba un
10 bronzas medaļas. «Vislabāk šajā
čempionātā nopeldēja Elīza Lagzdiņa,
kura ieguva divas zelta medaļas un
laboja sacensību rekordu. Tāpat īpaši

vēlos izcelt 2007. gadā dzimušo Nikolu
Elpi, kura abās garajās distancēs spēja
izcīnīt bronzu – tas ir izcils rezultāts. Arī
visas četras mūsu stafešu komandas tika
pie medaļām. Patīkami, ka 100 un 200
metros brasā puišiem uz goda pjedestāla
kāpa divi mūsu peldētāji,» aizvadīto
čempionātu vērtē JSPS direktore Zelma
Ozoliņa, piebilstot, ka sacensības kopumā bija garas un grūtas, arī konkurence
bija gana sīva – atsevišķās distancēs
startēja pat 118 peldētāji. «Uzskatu,
ka mūsu skolas peldētāji nostartēja ļoti
labi,» rezumē direktore, sakot paldies
skolas trenerēm Ingai Arnītei, Anželikai Paeglei, Jeļenai Visockai un Astrai
Ozoliņai par ieguldīto darbu audzēkņu
sagatavošanā.
Sudraba medaļu JSPS izcīnīja Germans Golcvarts 200 metros brasā 23 peldētāju konkurencē (rezultāts – 2:22,08

minūtes), Laura Šinkus 100 metros
uz muguras 30 peldētāju konkurencē
(rezultāts – 1:06,87 minūtes), Maksims
Ņikitins 100 metros uz muguras 41
dalībnieka konkurencē (rezultāts –
57,99 sekundes), Kristers Gromovs 100
metros brasā 48 peldētāju konkurencē
(rezultāts – 1:05,74 minūtes) un Pauls
Audzēvičs 800 metros brīvajā stilā 12 peldētāju konkurencē (rezultāts – 9:00,39
minūtes). Sudrabs jelgavniekiem arī trīs
stafetēs – 4 x 50 metros brīvajā stilā gan
zēniem, gan meitenēm un 4 x 50 metros
kombinētajā stafetē puišiem.
Bronzas medaļu čempionātā izcīnīja Anete Meja Kalniete 100 metros
brīvajā stilā 58 peldētāju konkurencē
(rezultāts – 1:01,27 minūtes) un 200
metros kompleksajā peldējumā 19 peldētāju konkurencē (rezultāts – 2:32,46
minūtes), Matīss Kaktiņš 200 metros

brasā 23 peldētāju konkurencē (rezultāts – 2:22,94 minūtes) un 100 metros
brasā 48 peldētāju konkurencē (rezultāts
– 1:05,95 minūtes), N.Elpe 400 metros
brīvajā stilā 18 peldētāju konkurencē
(rezultāts – 4:57,61 minūte) un 800
metros brīvajā stilā 11 peldētāju konkurencē (rezultāts – 10:14,36 minūtes),
P.Audzēvičs 200 metros brīvajā stilā 61
dalībnieka konkurencē (rezultāts –
1:59,42 minūtes), L.Šinkus 200 metros
uz muguras 24 peldētāju konkurencē
(rezultāts – 2:26,86 minūtes) un G.Golcvarts 400 metros kompleksajā peldējumā
15 sportistu konkurencē (rezultāts
– 4:56,06 minūtes). Bronzu ieguva arī
mūsu meiteņu komanda 4 x 50 metru
kombinētajā stafetē.
Latvijas junioru čempionātā tika
laboti arī vairāki Jelgavas rekordi.
Piemēram, N.Elpe par gandrīz sešām
sekundēm laboja 23 gadus vecu rekordu
800 metros brīvajā stilā 11–12 gadus
jauno meiteņu grupā; E.Lagzdiņa 200
metros brasā laboja pilsētas rekordu gan
15–16 gadus jauno meiteņu vecuma grupā, gan sieviešu grupā; Kristians Brenčs
11–12 gadus jauno zēnu grupā uzstādīja
rekordu 50 metros uz muguras (rezultāts – 30,61 sekunde), 100 metros uz
muguras (rezultāts – 1:05,50 minūtes)
un 200 metros uz muguras (rezultāts
– 2:23,76 minūtes); M.Kaktiņš 13–14
gadus jauno zēnu grupā laboja rekordu
100 un 200 metros brasā.
Jāpiebilst, ka Latvijas čempionātā
varēja startēt jaunieši, kas dzimuši
2002. gadā un jaunāki, kā arī jaunietes,
kas dzimušas 2003. gadā un jaunākas,
turklāt sportista uzrādītajam rezultātam
jāatbilst vismaz 3. sporta klasei.

Sestdien tiks noskaidroti
Jelgavas kausa basketbolā
ieguvēji – finālspēlē tiksies komandas «NĪP» un
«Valauto». «Ja «Valauto»
iekļūšana finālā ir likumsakarīga, jo viņi arī uzvarēja
kausa izcīņas pamatturnīrā, tad «NĪP» sagādāja
pārsteigumu, jo līdz šim
komandas augstākā izcīnītā vieta turnīrā bija trešā,»
norāda turnīra organizatoru pārstāvis Dins Ušvils.
Sestdien, 7. decembrī, Jelgavas
sporta hallē tiks aizvadītas divas
Jelgavas kausa izcīņas basketbolā
spēles. Pulksten 10 laukumā cīņā par
bronzas medaļām tiksies komandas
«Alvila dēli» un «Doks», savukārt
finālspēle starp komandām «NĪP»
un «Valauto» notiks pulksten 11.45.
Turnīrs sākās 12. oktobrī, un tajā
šogad startē astoņas komandas. Pēc
pamatturnīra sekoja izslēgšanas spēļu kārta, lai noskaidrotu komandas,
kas šogad cīnīsies par medaļām. «Jau
kopš turnīra sākuma bija skaidrs, ka
šogad kausam būs jauni īpašnieki, jo
komanda «Ķepas», kas kausu ieguva
pērn, šajā sezonā dalībai turnīrā nepieteicās. Pamatturnīrā labu sniegumu rādīja visas komandas, kas iesaistījušās cīņā par medaļām. No «Val
auto» un «Doks» tas bija sagaidāms,
lai gan komandai «Doks», visdrīzāk,
bija citi mērķi šajā turnīrā, nevis cīņa
par bronzu. Savukārt komandām
«NĪP» un «Alvila dēli» šogad vērojams
progress, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem,» stāsta D.Ušvils.
Jāatgādina, ka 2018. gadā Jelgavas
pilsētas kausa izcīņā startēja deviņas
komandas. Uzvarēja «Ķepas», finālā
pārspējot «Doku», savukārt 3. vietā
ierindojās komanda «NĪP».
Jelgavas kausa izcīņas basketbolā
mērķis ir veicināt spēlētāju sportiskās meistarības un fiziskās sagatavotības attīstību, kā arī popularizēt
amatieru basketbolu Jelgavā un
nodrošināt iedzīvotāju iesaistīšanos
aktīvās, regulārās sporta nodarbībās.
Šī iemesla dēļ turnīra nolikumā ir
noteikti ierobežojumi dalībniekiem
– nedrīkst piedalīties spēlētāji, kuri
dzimuši pēc 2004. gada, un spēlētāji, kuri pieteikti dalībai FIBA,
Latvijas–Igaunijas Basketbola līgai
2019./2020. gada sezonā vai kādas
citas valsts augstākajā līgā. Turklāt
komandā nedrīkst būt vairāk par vienu spēlētāju, kurš 2019./2020. gada
sezonā piedalās Latvijas Basketbola
līgas 2. divīzijas čempionātā.
Jelgavas kausa izcīņu basketbolā
organizē Jelgavas Sporta servisa
centrs sadarbībā ar BK «Jelgava».
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Paziņojums par 2019. gada 27. septembra lēmuma Nr.11/45
«Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas
uzsākšana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21,
Jelgavā, un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšana» atcelšanu

Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka 2019. gada 27. oktobrī saņemts
zemes īpašnieka iesniegums ar lūgumu atcelt un apturēt darbības, kas saistītas ar
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pērnavas ielā 21, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala pārskatīšanu.
2019. gada 28. novembrī tika izskatīts un pieņemts lēmums Nr.13/1, ar kuru nolemts
atcelt Zemes lietu komisijas 2019. gada 25. aprīļa lēmumu Nr.5/1 «Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā» un 2019.
gada 27. septembra lēmumu Nr.11/45 «Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu
pārskatīšanas uzsākšana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā, un
projekta izstrādes noteikumu apstiprināšana».
Kontaktpersona Liene Daga, tālrunis 63005497.

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS DECEMBRĪ
VINGROŠANAS NODARBĪBAS
ZEMGALES OLIMPISKAJĀ
CENTRĀ

INFORMĀCIJA TIEM,
KAS SAŅĒMA PELDBASEINA
ABONEMENTU

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

Atgādinām, ka bezmaksas peldbaseina
abonementi ir jāizmanto līdz decembra
beigām, tādēļ visi, kas vēl nav sākuši
apmeklēt baseinu vai abonementus
izmantojuši daļēji, tiek aicināti izmantot
iespēju un apmeklēt baseinu visas
atvēlētās reizes.

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

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30
(no Pasta salas stāvlaukuma)
• Svētdienās no plkst.10 līdz 11.30
(no Jelgavas pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra pagalma Institūta ielā 4)
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas instruktore
Zane Grava; iepriekšēja pieteikšanās
nav nepieciešama.

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

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

Jauniešiem «Biznesa naktī»
iespēja pretendēt uz 300 eiro
 Ritma Gaidamoviča

Motivējot jauniešus
iesaistīties uzņēmējdarbībā, radīt inovatīvas biznesa idejas un
produktus, otro reizi
mūsu pilsētā notiks
skolēnu uzņēmējspēju un jaunrades attīstīšanas pasākums
«Biznesa nakts». 24
stundu laikā jauniešiem komandās būs
jārada sava biznesa
ideja, jāizstrādā biznesa plāns, produkta
prototips, to prezentējot uzņēmējiem. Trīs
labāko ideju autoru
komandas katra saņems naudas balvu
300 eiro apmērā. «Biznesa nakts» notiks 10.
un 11. janvārī, bet no
9. līdz 22. decembrim
noritēs dalībnieku pieteikšanās.
Šo pasākumu Jelgavā organizē
Jāņa Bisenieka fonds sadarbībā
ar Jelgavas ražotāju un tirgotāju
asociāciju, Jelgavas biznesa inkubatoru un Jelgavas Izglītības
pārvaldi. «Biznesa nakts» 10.
un 11. janvārī notiks Jelgavas
tehnikumā, un tajā šoreiz aicināti piedalīties ne tikai Jelgavas
vidusskolēni un profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņi, bet
arī jaunieši no Zemgales reģiona,
kuri vēlas sevi izaicināt, vienlaikus apgūstot jaunas prasmes.
Jauniešu galvenais uzdevums,
strādājot komandā, būs vienas
diennakts laikā radīt jaunas

Foto: Ivars Veiliņš

biznesa idejas, modelēt biznesa
procesus, attīstīt prototipus un
noslēgumā to visu prezentēt
žūrijas komisijai, kuras sastāvā
būs uzņēmēji. Konkursā tiks
vērtēta idejas oriģinalitāte un
tās potenciāls, tirgvedības plāns,
ekonomiskie aprēķini, prototipa
kvalitāte un oriģinalitāte, komandas darbs un citi kritēriji.
Trīs komandas, kurām visveiks
mīgāk izdosies pārliecināt žūriju
par savas idejas oriģinalitāti
un dzīvotspēju, saņems naudas
balvu 300 eiro apmērā, ko būs
sarūpējuši Jelgavas pilsētas
uzņēmēji.
««Biznesa nakts» ir pasākums,
kurš ne tikai izmet tevi no komforta zonas un ļauj pārbaudīt
savas spējas, bet arī vieta, kur
baudīt sacensību garu, smelties
iedvesmu un gūt atbildes uz sev

interesējošiem jautājumiem par
uzņēmējdarbību,» atzīst pirmās
«Biznesa nakts» dalībniece un
skolēnu mācību uzņēmuma
«Erato» vadītāja Diāna Samsonova, aicinot jauniešus izmantot
iespēju bez maksas gūt jaunas
zināšanas un pieredzi, kas tikai
bagātinās. «Šajā pasākumā es
esmu guvusi daudz jaunu zināšanu un pašpārliecības turpmākajām uzņēmējdarbības aktivitātēm, noderīgus kontaktus, un
arī šogad esmu gatava izaicināt
sevi, piedaloties otrajā «Biznesa
naktī»,» pauž Diāna.
«Būtiski uzsvērt, ka vēl pirms
komandu darba pasākuma dalībniekiem tiks nodrošinātas
vērtīgas nodarbības biznesa modelēšanā, prototipēšanā, prezentēšanas prasmju pilnveidošanā
un mentoru atbalsts biznesa ide-

ju attīstīšanai,» piebilst Jelgavas
Izglītības pārvaldes speciāliste
Inita Mazūdre.
Dalībnieki – vidusskolēni un
profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņi – «Biznesa naktij» var
pieteikties elektroniski saitē
ej.uz/daliba_BN2020 no 9. līdz
22. decembrim. Plašāka informācija un «Biznesa nakts» nolikums
ir pieejams sociālajā vietnē www.
facebook.com/BiznesaNaktsJelgava/. Līdz 3. janvārim dalībnieki saņems apstiprinājumu vai
noraidījumu par piedalīšanos
«Biznesa naktī».
Jāpiebilst, ka nedēļu pēc «Biznesa nakts» norises pasākuma
dalībnieki tiks aicināti uz Jelgavas biznesa inkubatoru, kur
saņems informāciju par dažādām atbalsta programmām un
iespējām jaunajiem uzņēmējiem.

Aicina ziedot akcijā «Eņģeļu egle» «Biznesa domnīca» uzņēmējiem
 Emīls Rotgalvis

Šodien, 5. decembrī,
pulksten 16 pie kafejnīcas «Silva» Driksas
ielā tiks iedegta Eņģeļu
egle, ko tradicionāli rotās Jelgavas izglītības
iestāžu audzēkņi. Ar
egles iedegšanu noslēgsies šī gada labdarības
akcija «Eņģeļu egle»,
kas jau deviņus gadus
tradicionāli Jelgavā
ievada Ziemassvētku
gaidīšanas laiku, aicinot
palīdzēt tiem, kam dzīvē klājies grūtāk.

INO

Eņģeļu egles iedegšanas pasākumā ikvienam būs iespēja nodot
savus ziedojumus organizatoriem
klātienē, informē Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
izglītības jautājumos Inita Mazūd-

re, piebilstot, ka ziedot var dažāda
veida pārtikas produktus, kuriem
ir ilgs uzglabāšanas termiņš,
piemēram, tēju, saldumus, miltus, putraimus un citas pārtikas
preces. Šogad ar akcijas palīdzību
plānots dāvāt svētku prieku 350
jelgavniekiem, no kuriem 230 ir
vientuļie pensionāri, bet 120 –
bērni ar īpašām vajadzībām vai
no maznodrošinātām ģimenēm.
Plānots, ka pārtikas produktu
paciņas pie to saņēmējiem nonāks
13. un 14. decembrī. Par iespējām
piedalīties ziedojumu nodošanā
skolās, kā arī palīdzēt nogādāt
paciņas pensionāriem un bērniem
interesenti aicināti sazināties ar
pasākuma atbalstītāju Māri Liscovu pa tālruni 26044411.
Akciju rīko Jelgavas pilsētas
pašvaldība kopā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi, bērnu un jauniešu
centru «Junda», Jelgavas Amatu
vidusskolu un kafejnīcu «Silva».

 Ritma Gaidamoviča

12. decembrī pulksten
14 Jelgavā, restorānā
«Pilsētas elpa» Pasta
salā 1, notiks «Biznesa
domnīca» – darba devēju un biznesa atbalsta
līderu tikšanās. Pasākums ir bez maksas,
bet uzņēmēji dalībai
tajā aicināti iepriekš pieteikties.
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) informē, ka «Biznesa domnīcā» Jelgavā piedalīsies
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Jelgavas
novada domes priekšsēdētājs
Ziedonis Caune, attīstības finanšu
institūcijas «Altum» valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone,
LDDK eksperts Jānis Hermanis,

Eiropas Komisijas pārstāvniecības
Latvijā ekonomikas padomnieks
Mārtiņš Zemītis.
Pasākumā piedalīties aicināti arī
vietējie uzņēmēji, ar kuriem kopā
tiks pārrunāti dažādi temati: ko
globālā ekonomika mainīs Jelgavā
(J.Hermanis); biznesa tendences
2020. gadā, un kur uzņēmējiem
meklēt miljardu (R.Bērziņš); kāds
ir ietekmīgs darba devējs (L.Meņģelsone).
Dalība pasākumā ir bez maksas,
taču vietu skaits – ierobežots,
tāpēc interesenti aicināti iepriekš
pieteikties. Pieteikuma forma
pieejama mājaslapā www.altum.lv.
Plašāka informācija, zvanot Evitai Vītolai pa tālruni 25400474 vai
rakstot pa e-pastu evita.vitola@
lddk.lv.
«Biznesa domnīcu» pasākumu
ciklu rīko LDDK, attīstības finanšu institūcija «Altum» un Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Vasaras iedvesma Tautas gleznošanas studijas gleznu izstādē
 Emīls Rotgalvis

Līdz 12. decembrim
Jelgavas kultūras nama
2. stāva foajē apskatāma Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes
«Kultūra» Tautas gleznošanas studijas plenēra darbu izstāde. Darbi
tapuši šī gada vasarā
Latvijā un arī ārpus tās.
Kā atklāj Anda Buškevica, kura
kopā ar Ivaru Klaperu vada studiju, izstādē redzami darbi, kas šovasar radīti studijas plenērā, taču
ekspozīcijā aplūkojamas arī citur

tapušas gleznas. «Jūlijā norisinājās mūsu studijas plenērs. Mūsu
mītne bija Saulainē, taču devāmies
gleznot arī uz Bausku. Jāpiebilst,
ka izstādē iekļauti arī darbi no
vēl viena plenēra, kas norisinājās
mājās pie viena no mūsu studijas
dalībniekiem, Zaļeniekos, kā arī
darbi, kuri vasaras gaitā gleznoti
ārpus plenēriem – atrodoties pie
dabas vai dodoties ceļojumā. Šādas
dabas studijas ir ļoti nozīmīgas
– tās vienlaikus veicina radošumu un attīsta prasmes,» stāsta
A.Buškevica.
Izstādē apskatāmajās gleznās
attēlotas gan dabas, gan pilsētu
ainavas, ziedi, kā arī abstrakci-

jas. Studijas vadītāja skaidro, ka
dalībniekiem tika dota brīva vaļa,
izvēloties sev interesējošu tematiku. «Plenērā piedalījās arī modeļi,
un dalībnieki trenējās gleznot
portretus. No tā mums ir tapušas
daudzas skices, kuras gan izstādē
neiekļāvām,» piebilst A.Buškevica.
Izstādē redzamo darbu ierāmēšanu veikuši paši studijas dalībnieki, izvēloties sev tīkamu gleznu
noformējumu. Atsevišķi ietvari
izceļas īpaši, piemēram, Mārtiņa
Mašala koka rāmji viņa gleznām
ar Jelgavas skatiem. «Mūsu studijas dalībnieks Mārtiņš Mašals ir
darbmācības skolotājs un rāmjus
savām gleznām radījis pats. Tas

ir vēl viens veids, kā autors savai
gleznai piešķir papildu vērtību,»
stāsta Tautas gleznošanas studijas
vadītāja.
Jelgavas Tautas gleznošanas
studijas pirmsākumi meklējami
1956. gadā, kad pirmie amatiermākslas entuziasti Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
sapulcējās pie mākslinieka Hugo
Jakobi. Šodien gleznošanas studiju
vada I.Klapers kopā ar A.Buškevicu, pulcinot gleznot gribētājus.
Studijas dalībnieku skaits pēdējo
gadu laikā pieaudzis līdz aptuveni
80 entuziastiem, vienojot gan
jauniešus, gan ilggadējus studijas
dalībniekus.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris
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Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība») rakstiskā izsolē pārdod kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: kokmateriāli 197,10 m3 apjomā, kuri atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamajā īpašumā «Siliņu–Viskaļu mežs» ar kadastra apzīmējumu 09000290601.
2. Izsole notiks 2019. gada 18. decembrī pulksten 10 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā,
14. kabinetā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI
«Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā vai mājaslapā www.jelgava.lv
sadaļā «Sludinājumi», kā arī www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019. gada 17. decembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini
Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums
personīgi jāiesniedz 2019. gada 18. decembrī pulksten 10 JPPI «Pilsētsaimniecība», Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 7800,00 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 780,00 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB banka», konta numurs
LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi «Kokmateriālu 197,10 m3 apjomā izsoles nodrošinājums».
Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

SENIORU
VESELĪBAS DIENA
11. decembrī / 12:00 - 15:00
Jelgavas pensionāru biedrības telpās
(Dobeles iela 62a)

ciemos brauc eksperti:

uz Atvērto durvju dienu
Jelgavas 5. vidusskolā

14. decembrī pulksten 11!
Iepazīstināsim ar skolu, jūsu bērnu izglītošanās iespējām,
sniegsim atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Bērniem tiks organizēta nodarbība, kura ietvers
ekskursiju pa skolu.
Adrese: Aspazijas iela 20, Jelgava. Tālrunis: 63025363.

ANATOLIJS
DANILĀNS
gastroenterologs

Olaines 1. vidusskola (reģ.Nr.90000023854)
aicina darbā:

• matemātikas skolotāju;
• speciālo pedagogu(-ģi);
• pedagogu karjeras konsultantu(-i);
• izglītības psihologu(-ģi).

PĒTERIS
URTĀNS
ergoterapeits

Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja
kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.

Ieeja bez maksas
Organizē/

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Laipni aicinām topošos pirmklasniekus un viņu vecākus

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.

Atbalsta/

Tev interesē ražošana? Tu orientējies rasējumos?
Tev patīk darboties ar metālu?
Iespējams, ka šis ir labākais nozares piedāvājums tieši tev! Zvani 29196595!

Seko mums:

facebook.com

SIA «Steel pro» (reģ.Nr.40203155061) ir mūsdienīga vietējā
kapitāla metālapstrādes kompānija, kas nodarbojas ar
enerģētikas projektu realizāciju. Šobrīd mūsu draudzīgajā
kolektīvā strādā vairāk nekā 70 savas jomas profesionāļu.
Aicinām mūsu komandai pievienoties jomas profesionāļus –

Spāņu valoda

8.

DECEMBRĪ

14.00

JELGAVAS KULTŪRAS NAMĀ

Jelgavas
Bigbenda

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

14. janvārī pl. 930

Gleznošanas
darbnīca
8. janvārī pl. 1730

Bērnu aprūpes
pamati

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)
un METINĀTĀJUS(-AS)
ar pieredzi metālapstrādē.

Bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem

Ko mēs piedāvājam?
• Interesantu darbu un labu atalgojumu (6–10 EUR/st. bruto);
• Godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• Nelaimes gadījumu apdrošināšanu (stājoties darbā) un
veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• Kompānijas apmaksātu ceļojumu divām personām,
nostrādājot kompānijā divus gadus nepārtraukti;
• Kompānijas apmaksātas pusdienas, kafiju, tēju, ūdeni;
• Piemaksu pie ikmēneša algas par 100% apmeklētību.

9. janvārī pl. 1730

Kosmētiskā iedeguma
pakalpojumam
Higiēnas prasības
noteiktās higiēnas
skaistumkopšanas
prasības
pakalpojumu sniegšanai
14. janvārī pl. 1000
15. janvārī pl. 900

Lūgums atsaukties

Tetovēšanas un
pīrsinga pakalpojumu
noteiktās higiēnas
prasības
15. janvārī pl. 900

Apģērbu konstruēšana
un modelēšana ar
priekšzināšanām
15. janvārī pl. 1730

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušā
HARIJA ROZENTĀLA (dzimis 1944. gada 1. maijā, deklarētā
dzīvesvieta – Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9-81, Jelgava)
radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms par
HARIJA ROZENTĀLA tuviniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63048941, 63028550.

16.janvārī pl. 1600

klasiskā mūzika
un Ziemassvētku dziesmas
džeza aranžējumos

A
BEZM

Veselības studija
ģimenes labsajūtai

vecākiem kopā ar sākumskolas
vecuma bērniem

23. janvārī
plkst. 1730

“Ar viedierīcēm pie galda”
Meistarklasi vada: Edgars Caics

Topošo vecāku skola
1. grupa - 30. janvārī plkst. 1730
2. grupa - 27. februārī plkst. 1730
3. grupa - 27. martā plkst. 1730
4. grupa - 24. aprīlī plkst. 1730

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

Kontaktbirža

MĀKSLINIECISKAIS VADĪTĀJS

Raitis Ašmanis
Biļetes “Biļešu paradīze” kasēs,
cena EUR 6.00, 5.00, 4.00

Aicinām apmeklēt
amatnieku un
mājražotāju tirdziņu
12. decembrī pl. 1000 - 1530

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

S!

KSA

PROGRAMMĀ

Tālrunis: 29196595 (Guna).
Adrese: Langervaldes iela 2,
Raubēni, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3002.

Pie mums viesos -

Roberto Meloni

Aizsaulē aizgājuši
EDGARS FRIDBERGS (1947. g.)
RŪDOLFS MELNALKSNIS (1935. g.)
MILDA PAEGLE (1938. g.)
ĀRIJA LUKŠEVICA (1936. g.).
Izvadīšana 05.12. plkst.12 Meža kapsētā.
MIHAILS VORONOVS (1935. g.)
GUNĀRS STAŅA (1935. g.).
Izvadīšana 05.12. plkst.13 Baložu kapsētā.
RITA BORTIŅA (1964. g.).
Izvadīšana 05.12. plkst.14.20 Meža kapsētā.
JĀNIS MIHELSONS (1930. g.).
DINA POPLAVSKA (1952. g.).
Izvadīšana 07.12. plkst.12.30 Meža kapsētā.
Izvadīšana 10.12. plkst.12 no Zanderu
kapsētas sēru nama uz Meža kapsētu.
ANDREJS DREIMANIS (1941. g.).
Izvadīšana 10.12. plkst.14 Baložu
kapsētas sēru namā.
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Pasākumi pilsētā
 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).
 5. decembrī pulksten 17.30 – veselības studijas «Ģimenes labsajūtai» meistarklase
«Ar viedierīcēm pie galda». Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 63082101, 29222737 vai
rakstot astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC).
 5. decembrī pulksten 17.30 – «Gada brīvprātīgais Jelgavā 2019» apbalvošanas
ceremonija (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 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.
Biļetes – 4–6 € (kultūras namā).
 8. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku koncerts «Es ticu …» Piedalās – V.Pūce,
I.Šļubovska-Kancēviča, D.Krenberga un R.Ozols. Biļetes – 12 € (Sv.Annas baznīcā).
 10. decembrī pulksten 20 – improvizācijas garā forma «Otrā otrdiena». Ieeja – par
ziedojumiem (Jelgavas Studentu teātrī).
 11. decembrī pulksten 18.30 – Ziemassvētku koncerts «Rūķīši no Ukutārijas».
Piedalās – BJC «Junda» «Jundas ģitāras» pulciņa audzēkņi. Ieeja – bez maksas (bērnu
un jauniešu centrā «Junda»).
 12. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku tirdziņš/ Zemgales reģiona amatnieku
un mājražotāju kontaktbirža. Ieeja – bez maksas (ZRKAC).
 13. decembrī pulksten 18 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš» deju uzvedums
«Māsa un brālis» (labdarības koncerts). Režisore – A.Leite-Straume. Mākslinieciskā
vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).

NOTIKUMI

Notver Ziemassvētku
sajūtas adventes koncertos!
 Emīls Rotgalvis

Advente ir Ziemassvētku
gaidīšanas laiks, katru
svētdienu iededzot pa
svecītei un atzīmējot to
tuvošanos. Aicinot sajust
īpašo svētku sajūtu un
muzikāli piepildīt šo gaidīšanas laiku, Jelgavā adventes svētdienās notiek īpaši
svētkiem veltīti koncerti.

8. decembrī pulksten 14 Jelgavas
kultūras namā, svinot otro adventi,
Jelgavas Bigbends rīko par tradīciju
iedibināto svētku gaidīšanas laika
koncertu. «Šoreiz skanēs klasiskās
mūzikas hiti džeza aranžējumos,
piemēram, Johana Sebastiāna Baha
Invencija Gordona Gudvina aranžējumā, korālis «Es skaistu rozīt’ zinu»
un citas kompozīcijas. Tāpat klātesošos priecēs populāras Ziemassvētku
melodijas, kas nu jau arī uzskatāmas
par klasiku,» stāsta bigbenda mākslinieciskais vadītājs un diriģents Raitis Ašmanis. Šādus svētku koncertus
bigbends rīko jau kopš 2011. gada,
un šī būs pirmā reize, kad koncertā
kā soliste piedalīsies Beāte Zviedre,
lai arī iepriekš viņa kopā ar bigbendu uzstājusies grupas «Framest»
sastāvā. Tāpat koncertā izskanēs
arī aranžētāja un «Grammy» balvas
laureāta Maikla Abenes unikāls
aranžējums Raimonda Paula dziesmai «Circenīša Ziemassvētki». «Decembris mūziķiem ir ļoti saspringts
laiks, un domāju, ka tāds tas ir arī
Izstādes
citiem – tuvojas svētki, jāpaspēj gada
 Līdz 6. decembrim – Poļu kultūras dienu ietvaros rīkota izstāde «Neatkarības noslēguma darbi, jāraksta atskaites,
sievietes» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
jāpērk dāvanas un tā tālāk. Šo kon Līdz 7. decembrim – Māra Kreicberga fotogrāfiju personālizstāde «Mirklis dabā. certu cenšamies veidot kā nelielu
Dzīvnieki» (kultūras nama 1. stāva foajē).
miera un apstāšanās mirkli gan sev,
 No 10. decembra – Jura Zēberga (AFIAP) foto izstāde «Attiecības» (kultūras nama gan publikai, kad varam būt patiesi
1. stāva foajē).
un spēlēt to, ko tiešām katru gadu
 Līdz 12. decembrim – JPPI «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas plenēra darbu iz- šajā laikā vēlamies,» tā R.Ašmanis.
stāde. Studijas vadītāji – Anda Buškevica un Ivars Klapers (kultūras nama 2. stāva foajē). Koncertu vadīs Anete Ašmane.
 No 14. decembra – Pētera Korsaka fotogrāfiju izstāde «Personības manā dzīves
Tāpat otrajā adventē
ceļā». Fotoattēlos iemūžināti pazīstami Latvijas un trimdas cilvēki (kultūras nama pulksten 16 Svētās Annas evaņģēlis2. stāva foajē).
ki luteriskajā baznīcā izskanēs kon Līdz 20. decembrim – Haralda Smilgas fotoizstāde «Ainavas un ziedi» (Sabiedrības certs «Es ticu…», kurā komponista
integrācijas pārvaldē).
Valta Pūces vadībā apvienojušies
mūzikas profesionāļi – operdziedātāja Inga Šļubovska-Kancēviča,
vijolnieks Raimonds Ozols un flautiste Dita Krenberga. Programmu
veidos tradicionālās Ziemassvētku
dziesmas, instrumentāli skaņdarbi
 Emīls Rotgalvis
izdomājuši paši audzēkņi, pasaku zemes un komponista Valta Pūces oriģinālUkutārijas vārdu rodot mazās Havaju
Ziemassvētku gaidīšanas laiks
ģitāras jeb ukuleles nosaukumā. Koncertā
sniedz iespēju atskatīties uz
tiks spēlēts arī šis instruments.
gada gaitā paveikto, un to
Savukārt 20. decembrī BJC «Junda»
pulciņu svētku koncertos īsPasta ielas ēkas Lielajā zālē notiks līnijtenos arī Bērnu un jauniešu
deju grupas «Step by Step» koncerts.
centrs (BJC) «Junda». 11. de«Ziemassvētku koncertus rīkojam katru  Emīls Rotgalvis
cembrī muzikālā koncertā
gadu. Tā ir kā neliela atskaite par padaJelgavas Svētās Trīsviesavas prasmes atspoguļos
rīto un jauka kopā būšana svētku laikā,»
nības baznīcas tornī
pulciņa «Jundas ģitāras» austāsta grupas vadītāja Siāra Vīgante.
decembrī notiks vairākas
dzēkņi, bet 20. decembrī uz
Viņa atklāj, ka koncertā tiks izpildītas
radošas nodarbības, kuru
līnijdeju Ziemassvētku konkopumā 15 dejas dažādos līnijdeju stilos,
laikā interesentiem ir iecertu aicina grupa «Step by
daļu no tām īpaši pielāgojot Ziemassvētku
spēja apgūt jaunas rokStep». Bezmaksas koncerti
mūzikai. Līnijdeju koncerta apmeklētāji
darbu prasmes. Darbnīcas
norisināsies BJC «Junda» ēkas
varēs vērot gan klasiskās kantri līnijdejas,
norisināsies 7., 14., 15. un
Pasta ielā 32 Lielajā zālē.
gan modernās un sporta līnijdejas, kuras
21. decembrī, piedāvājot
pārsvarā balstītas tehnikā un parasti tiek
klātesošajiem radošā veidā
«Muzicējot koncertā, vēlamies vairot dejotas sacensībās. «Mūsu koncerti allaž
gatavoties Ziemassvētlabas domas cilvēkos, kas pārvērstos arī ir ļoti sirsnīgi, ar atsaucīgiem skatītājiem,
kiem, darinot rotājumus
labestīgos darbos, kā arī patiesi un no jo ik reizi koncertos tiek iesaistīti arī viņi,»
un dāvanas.
sirds priecēt ikvienu svētku laikā. Pulciņa tā S.Vīgante.
«Jundas ģitāras» dalībnieki spēlēs un dzieJāpiebilst, ka šie nav vienīgie BJC «Jun14. decembrī Svētās Trīsvienības
dās populāras un iemīļotas dziesmas gan da» decembrī paredzētie Ziemassvētku
latviešu, gan angļu valodā,» par koncertu koncerti. 1. decembrī Jelgavas kultūras tornī notiks kārtējā cikla «Radīt«Rūķīši no Ukutārijas» stāsta pulciņa namā divos koncertos izskanēja tautas prieks» nodarbība, kurā šomēnes
skolotāja Edīte Ķeņģe. Koncertā pieda- deju kolektīvu «Jundaliņi», «Jundēni», varēs pagatavot lampiņu virteni,
līsies ģitārspēles audzēkņi vecumā no 8 «Jundari» un popgrupas «Lai skan!» izmantojot vienkāršus materiālus.
līdz 25 gadiem kopā ar skolotāju. Kā atklāj koncertuzvedums «Vecmāmiņas me- «Nodarbību vadīs amatu meistare
E.Ķeņģe, lielākā daļa atskaņoto dziesmu duskūka», bet 25. decembrī, Pirmajos Iveta Kokmane, ne tikai parādot, kā
koncertā būs veltītas Ziemassvētkiem, Ziemassvētkos, popgrupa un muzikālā izveidot lampiņu virteni, bet arī papiemēram, «Circenīša Ziemassvētki», studija «Lai skan!» uzburs svētku sajūtu stāstot, kā to padarīt interesantāku
«Jingle Bell Rock» un mūzika no filmas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā un iekļaut mājokļa interjerā,» stāsta
«Viens pats mājās». Kā informē «Jundas» koncertā «Zelta kamanās». Gan šis, gan Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
direktora vietniece izglītības jomā Linda arī 11. un 20. decembra «Jundas» koncerts (JRTC) Ekspozīciju un apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Laura Strēle.
Spalva, koncerta oriģinālo nosaukumu ir pieejams bez maksas.

«Jundas» Ziemassvētki –
līnijdeju solī un ģitāras skaņās

Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

Foto: Ivars Veiliņš
Muzikālo Ziemassvētku gaidīšanas laiku Jelgavā atklāja vokālā ansambļa
«Guns» pirmās adventes koncerts «Kad sveces spoži mirdz» Svētās Annas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, atskaņojot īpašu svētku programmu.
darbi ziemīgās noskaņās.
Ar īpašu adventes koncertu
«…lai sirdī nāk cerību prieks…» 15.
decembrī pulksten 17 uz kultūras
nama skatuves uzstāsies Jelgavas
kamerorķestris mākslinieciskā vadītāja un diriģenta Aigara Meri vadībā.
Koncerts sastāvēs no divām daļām,
pirmajā atskaņojot Pētera Vaska
sarakstīto «Musica Adventus» un
skaņdarbu no baleta «Spartaks»,
savukārt otrajā – muzikālas ilustrācijas Aleksandra Puškina novelei
«Putenī».
Svētās Annas baznīcā trešajā
adventē ar Ziemassvētku laikam
veltītu koncertprogrammu «Tā klusā
nakts» klausītājus priecēs dziedātāja Endija Rezgale. Īpašā noskaņa
tiks radīta kopā ar starptautiski
atzītu ērģelnieci Ilonu Birģeli, vīru
vokālo grupu «Dižbrāļi», vijolnieci
Martu Urtāni, saksofonisti Kristu
Fadejevu un koncertmeistari Anitu
Cinkmani. Par koncertprogrammas
pērli nosaukts komponistes Agnetas
Krilovas-Bērziņas dziesmu cikls
«Kluss starojums» soprānam un
ērģelēm, kurā izmantota Latgales

sirds un dvēseles Annas Rancānes
dzeja. «Decembris ir pārdomu laiks
par paveikto un pārdzīvoto. Laiks,
kad vēlamies dāvāt citiem prieku un
atbalstu. Ik gadu programmā iekļauju gan iemīļotas un labi zināmas melodijas, gan arī atklājam klausītājam
jaunus daiļdarbus. Mana sirds gavilē,
kad varu redzēt un satikt savu klausītāju, aprunāties un gūt iedvesmu,»
atzīst E.Rezgale. Svētās Annas baznīcā dziedātājas koncertprogramma
izskanēs 15. decembrī pulksten 15.
Ceturtajā adventē, noslēdzot Ziemassvētku gaidīšanas laiku, kultūras
namā norisināsies koncerts «Tev tuvumā 2019», kurā latviešu dziesmas
atskaņos dziedātāji Aija Andrejeva
un Marts Kristiāns Kalniņš kopā ar
aktieri Artūru Skrastiņu un grupu
«Putnu balle». «Tev tuvumā» koncerti tiek rīkoti kopš 2011. gada, piesaistot zināmus latviešu komponistus un
radot jaunas, iepriekš nedzirdētas
svētkiem veltītas kompozīcijas.
Uz visiem koncertiem biļetes
iespējams iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs, kā arī internetā www.
bilesuparadize.lv.

Radošās nodarbībās varēs izgatavot
lampiņu virtenes, puzurus un sapņu ķērājus
Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai
63005445. Dalības maksa – 19 eiro.
Savukārt 21. decembrī sadarbībā
ar floristikas skolu-meistardarbnīcu «Grieta» tiek organizēta puzuru
darināšanas darbnīca, kurā klātesošie tiks informēti gan par klasisko
puzuru veidiem, gan arī par to
modernākajām modes tendencēm
un izmantošanas iespējām, sniedzot dalībniekiem iespēju izvēlēties
sev tīkamāko puzura darināšanas
veidu. Dalības maksa nodarbībā ir
7 eiro, un tai ir nepieciešams iepriekš
pieteikties pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv. Šajās nodarbībās darinātie rotājumi lieliski
noderēs gan mājokļa izdaiļošanai,
gan arī kā vērtīga dāvana.
Ziemassvētkos par lielisku dāvanu kalpos arī paša darināts sapņu
ķērājs, ko būs iespējams izveidot
decembra pirmajā radošajā nodarbībā Trīsvienības tornī. Kā skaidro
L.Strēle, darbnīcas dalībnieki varēs
iepazīt dažādus sapņu ķērāju veidošanas variantus, no piedāvātajiem
materiāliem izveidojot paši savu.
Radošā darbnīca tiks rīkota sadar-

bībā ar centru «Zelta aplis», un tajā
aicināti piedalīties gan pieaugušie,
gan bērni. Dalības maksa nodarbībā ir 7 eiro pirmsskolas vecuma
bērniem, savukārt skolēniem un
pieaugušajiem – 10 eiro. Nodarbībai
nepieciešams pieteikties pa tālruni
20239199 vai e-pastu info@cza.lv.
Tornī būs iespējams apgūt arī
dāvanu saiņošanas prasmes gan
paša gatavotu, gan iegādātu dāvanu
iepakošanai. 15. decembrī pulksten
10 sadarbībā ar restorānu «Tornis»
tiks rīkots pasākums «Brančojam un
saiņojam». «Tajā būs iespēja baudīt
pankūkas – gan saldās, gan sāļās –
dažāda veida interpretācijās. Pasākumu papildinās dāvanu saiņošana,
kurā katrs varēs iesaiņot trīs savas
līdzi paņemtās dāvanas,» informē
L.Strēle. Dalība radošajā pankūku
brančā maksā 35 eiro. Pieteikšanās,
zvanot pa tālruni 66912299.
Jāpiebilst, ka visās nodarbībās
nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti. JRTC atgādina, ka vecākiem,
kas uz pasākumiem plāno ņemt līdzi
savas atvases, pašiem būs jāpalīdz
bērniem darboties.

