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Sāk sakārtot industriālo
teritoriju Prohorova ielas rajonā
Foto: Ivars Veiliņš

Bērnu reģistrācija
1. klasē sāksies martā
 Ritma Gaidamoviča

22. janvārī Jelgavas pilsētas domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejā deputāti atbalstīja
lēmuma projektu, kas paredz grozījumus bērnu
reģistrācijai izglītības uzsākšanai 2019./2020.
mācību gada 1. klasē Jelgavas pilsētas izglītības
iestādēs. Līdz ar iespējamām izmaiņām Jelgavas
pilsētas skolu tīklā, ko nosaka valsts īstenotā izglītības politika un izmaiņas Vispārējās izglītības
likumā, reģistrācija sāksies mēnesi vēlāk – 2019.
gada 1. martā.
Veicot reģistrāciju elektroniski, bērna likumiskais pārstāvis izglītības iestādei pa
e-pastu nosūta iesniegumu ar
drošu elektronisko parakstu
un laika zīmogu, pievienojot
bērna dzimšanas apliecības

kopiju. Izglītības iestāde vienas
dienas laikā elektroniski informē bērna vecākus par sūtītā
iesnieguma saņemšanu.
Komitejā atbalstītais lēmuma
projekts tiks skatīts Jelgavas
pilsētas domes sēdē 31. janvārī.

Tīras pilsētas ietves – arī
ēku īpašnieku atbildība
 Anastasija Miteniece

 Ilze Knusle

Pašvaldība sākusi
realizēt projektu, kas
paredz Prohorova ielas rajonā izveidot
industriālo teritoriju
un veicināt uzņēmējdarbības attīstību pilsētā. Darbi norisinās
Prohorova, Neretas
un Garozas ielā – šajās ielās jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem.
Infrastruktūras sakārtošana
Prohorova ielas rajonā notiek,
realizējot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētu projektu «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai
degradētā teritorijā». Kā skaidro pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte, projekta mērķis ir, attīstot pilsētas
infrastruktūru, sakārtot degradētās teritorijas un atgriezt tās
saimnieciskajā apritē. «Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt
nepieciešamo infrastruktūru,
lai pilsētā ienāktu uzņēmēji,
radītu darbavietas un ieguldītu privātās investīcijas,» viņa
uzsver.
Darbi objektā uzsākti decembra vidū, un tos veic AS
«A.C.B.». «Notiek tie darbi,
ko var veikt ziemā, – koku
un krūmu izciršana, celmu

izņemšana, saglabājamo koku
stumbru apjošana ar dēļiem,
ielu apmaļu un apauguma noņemšana, vecās siltumtrases
elementu demontāža,» stāsta
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» būvinženiere Inga
Bernāne. Būvdarbi notiek visās
trīs ielās – Prohorova, Neretas
un Garozas ielā –, un autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem, kā arī ieteicams izmantot apbraucamos
ceļus, kas marķēti ar attiecīgām ceļa zīmēm. «Satiksmes
ierobežojumi mainās atkarībā
no darbiem, ko būvnieki plāno
paveikt konkrētā nedēļā, tāpēc
autovadītājiem jāseko līdzi
izvietotajām norādēm,» tā «Pilsētsaimniecības» speciāliste.
Jāpiebilst, ka būvdarbi var
ietekmēt arī sabiedriskā transporta kustību – pa šīm ielām
kursē pilsētas 2., 6., 9., 15. un
16. maršruta un reģionālie
autobusi. «Autobusu kustības
sarakstos pieturās pilsētā ir norādīts diennakts informatīvais
tālruņa numurs 63045945, pa
kuru var zvanīt, ja autobuss
kavējas, – dispečers sniegs precīzu informāciju par autobusa
atrašanās vietu un pēc cik ilga
laika tas būs attiecīgajā pieturā,» skaidro Jelgavas Autobusu
parka pārstāvis Gatis Dūmiņš.
Ielu pārbūves darbus plānots
pabeigt līdz 2020. gada 30. septembrim. Paredzēts pārbūvēt
ap 600 metru garu Neretas
ielas posmu, ap 1300 metru

garu Prohorova ielas posmu un
ap 1000 metru garu Garozas
ielas posmu, sakārtojot arī lietusūdens kanalizācijas sistēmu
un apgaismojumu, kā arī citas
komunikācijas. Piemēram, visās trīs ielās tiks izbūvēti elektronisko sakaru tīkli, Garozas
ielas posmā no Prohorova ielas
līdz pilsētas administratīvajai
robežai – gāzes apgādes tīkls,
Neretas ielā – ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkli, bet abās
pārējās ielās tie tiks pārbūvēti.
Jāuzsver, ka pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība» interesentiem ir iespēja iepazīties
ar būvprojektu un plānotajiem
darbiem. To var izdarīt Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A
pieņemšanas laikā – pirmdienās
no pulksten 15 līdz 19, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63084478
vai e-pastu Inga.Bernane@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv. «Lielākoties cilvēkus interesē, kas
notiek konkrētajā vietā un vai
paredzētie darbi neskars viņu
īpašumu,» stāsta I.Bernāne.
Prohorova ielas industriālā
rajona sakārtošana ir iekļauta
Jelgavas pilsētas attīstības
programmā 2014.–2020. gadam un tās investīciju plānā
un ir būtisks solis pilsētas
attīstībā. Pašvaldība jau ir
saņēmusi apliecinājumu no
vairākiem uzņēmējiem, kas pēc
infrastruktūras sakārtošanas
plāno strādāt Prohorova ielas
apkaimē. Būtisks šis projekts
ir arī Lielupes Industriālajam

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

parkam, kas atrodas bijušā
Jelgavas Būvmateriālu kombināta teritorijā Neretas ielā
1 un aizņem 20 hektārus.
«Mūsu kopējā telpu platība, ko
piedāvājam uzņēmējiem, ir ap
20 000 kvadrātmetru, un šobrīd
aizņemta apmēram puse. Prognozēju, ka pēc infrastruktūras
sakārtošanas mūsu nomnieku
skaits pieaugs, jo vairāku interesentu atteikums bija saistīts
ar slikto piebraucamo ceļu
kvalitāti vai, piemēram, to, ka
teritorijā nav gāzes pievada.
Svarīgi arī, ka līdz ar komunikāciju atjaunošanu varēs
palielināt ražošanas jaudas,»
vērtē Lielupes Industriālā
parka pārvaldnieks Edgars
Ungurs. Tāpat pērn novembrī
Jelgavas pašvaldība noslēdza
sadarbības memorandu ar SIA
«Nature Foods», kas uz pašvaldības zemes Prohorova ielā 13
paredz būvēt jaunu rūpnīcu,
kurā tiks ražota vegāniem un
veģetāriešiem paredzēta pārtika. Būvniecību plānots uzsākt
šogad, bet jau 2020. gadā rūpnīca varētu sākt darbu.
Neretas, Prohorova un
Garozas ielas posmu pārbūves izmaksas: būvdarbi –
7 615 419,02 eiro ar PVN (AS
«A.C.B.»); būvuzraudzība –
123 450,25 eiro ar PVN (SIA
«Jurēvičs un partneri»); autor
uzraudzība – 3327,50 eiro ar
PVN (SIA «3C»). Projekta kopējās izmaksas – 7 742 196,77
eiro ar PVN.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

«Šoziem regulāri saņemam sūdzības par nenotīrītām ietvēm dažādās pilsētas ielās, tomēr
iedzīvotājiem jāsaprot – vairāk nekā 80 procenti
pilsētas ietvju ir privātu vai juridisku personu
īpašumam piegulošā teritorija, par kuras tīrīšanu
un nokaisīšanu ziemas periodā saskaņā ar pilsētas
saistošajiem noteikumiem ir atbildīgi teritoriju
īpašnieki. Savukārt pašvaldības pārziņā ir pilsētas parki, skvēri, teritorijas pie pilsētas izglītības
iestādēm, ietves Dobeles šosejā, Rīgas ielā un
citviet, kur tās tieši nepiegul fiziskas vai juridiskas
personas nekustamā īpašuma robežai,» norāda
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs.
M.Mielavs skaidro, ka ikdienas ietvju uzturēšanu, tostarp
ziemas sezonā, pašvaldības
pārziņā esošajās teritorijās
nodrošina SIA «Kulk», kas
izvēlēta iepirkuma rezultātā.
«Lai gan vairāk nekā 80 procenti ietvju pilsētā ir iedzīvotāju īpašumam piegulošā
teritorija, par kuras tīrīšanu
un nokaisīšanu ziemā jārūpē-

jas pašiem īpašniekiem, redzot
kritisku situāciju, no pašvaldības resursiem iespēju robežās
nodrošinām arī centrālo pilsētas ietvju tīrīšanu,» norāda
M.Mielavs, atzīstot, ka līdz ar
mainīgajiem laikapstākļiem un
darba apjoma pieaugumu arī
pašvaldības darbu izpildītājs
pieļauj kļūdas.
Turpinājums 4.lpp.

Februārī turpināsies
VID bezmaksas semināri
 Ilze Knusle

Februārī atsāksies Jelgavas pilsētas pašvaldības iniciatīva – bezmaksas semināri par
nodokļu jomā aktuāliem jautājumiem,
ko vada Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
speciālisti. Šā gada
pirmais seminārs notiks 5. februārī.
Semināra tēma būs «Ienākumu aprēķināšana un
deklarēšana fiziskajām personām – saimnieciskās darbības
veicējiem». VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas

daļas 4. nodaļas vadītāja Arta
Segliņa norāda, ka semināra
galvenā aktualitāte būs, kā
pareizi aizpildīt deklarāciju,
korekti kā attaisnotos izdevumus norādot izdevumus,
kas izmantoti saimnieciskās
darbības veikšanai. Nedaudz
tiks runāts arī par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa deklarāciju,
bet šai tēmai vēlāk paredzēts
veltīt atsevišķu semināru.
Seminārs notiks 5. februārī
no pulksten 10 līdz 12 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33.
Interesentiem jāpiesakās līdz 1.
februārim pa tālruni 63012155,
63082169 vai e-pastu liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Prezentē Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2019.–2025. gadam

Jelgavas 2. pamatskola turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu
Jelgavas 6. vidusskola tiek reorganizēta
Jelgavas 5. vidusskola turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu

SĀKUMSKOLAS UN PAMATSKOLAS PAKALPOJUMI
Jelgavas 3. sākumskola
Jelgavas 4. sākumskola

pakāpeniski kļūst par pamatskolu
turpina darbu bez būtiskām izmaiņām

INTERNĀTPAMATSKOLU TĪKLS

Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs turpina darbu bez izmaiņām
Jelgavas 2. internātpamatskola turpina darbu bez izmaiņām

VIDUSSKOLAS

Jelgavas 4. vidusskola turpina darbu bez būtiskām izmaiņām
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu
Jelgavas Valsts ģimnāzija turpina darbu bez izmaiņām
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 1.–12. kl. ģimnāzija jaunā adresē
(Loka maģistrālē 29)
Jelgavas Amatu vidusskola īsteno arī vakara (maiņu) programmas un
pamatskolas programmas
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola tiek reorganizēta

Kopš 01.09.2018.
Valsts ģimnāzijas var īstenot pilnu
pamatizglītības programmu

IZMAIŅAS
NORMATĪVAJOS AKTOS

01

Vispārējās izglītības likums

02

Līdz 28.02.2019. jāpieņem lēmums par
vakara (maiņu) vidusskolu nosaukuma
maiņu, likvidāciju vai reorganizāciju
Vispārējās izglītības likums

No 01.09.2020. minimāli
pieļaujamais izglītojamo skaits
vidējās izglītības pakāpes
klašu grupā – 120 izglītojamie

03

MK noteikumi Nr.583

04

MK noteikumi Nr.610

Jaunā mācību satura īstenošana:
no 01.09.2019. – pirmsskolā,
no 01.09.2020. – 1., 4., 7. un 10. klasē

05

Vispārējās izglītības likums

06

No 01.09.2020. mazākumtautību skolās 1.–6.
klašu audzēkņi 50% no mācību vielas apgūst
valsts valodā; 7.–9. klašu skolēni – 80%
mācību vielas apgūst valsts valodā; 10.–12.
klašu skolēni – 100% mācību vielas apgūst
latviešu valodā Vispārējās izglītības likums

PAKĀPENISKA PĀREJA UZ MĀCĪBĀM VALSTS VALODĀ
2019./2020. m.g. 2020./2021. m.g. 2021./2022. m.g. 2022./2023. m.g.
9. klases valsts
pārbaudījuma darbi tikai
latviešu valodā

MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLU TĪKLS

Apvienojot Jelgavas 2. pamatskolu un Jelgavas 6. vidusskolu, veidot jaunu spēcīgu bilingvālu pamatskolu upes labajā krastā, kurā tiek paplašināti arī pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Upes kreisajā krastā, palielinot izglītojamo skaitu, darbu turpina bilingvāla vidusskola
– Jelgavas 5. vidusskola

SĀKUMSKOLAS UN PAMATSKOLAS PAKALPOJUMI
Jelgavas 3. sākumskola
Jelgavas 4. sākumskola

10. klasē visi
11. klasē visi
visā vidusskolas posmā visi
vispārizglītojošie priekšmeti vispārizglītojošie priekšmeti vispārizglītojošie priekšmeti
tiek pasniegti latviešu valodā tiek pasniegti latviešu valodā tiek pasniegti latviešu valodā

pakāpeniski kļūst par pamatskolu
turpina darbu bez būtiskām izmaiņām

INTERNĀTPAMATSKOLU TĪKLS

Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs turpina darbu bez izmaiņām
Jelgavas 2. internātpamatskola turpina darbu bez izmaiņām

VIDUSSKOLAS

Jelgavas 4. vidusskola turpina darbu kā vienīgā vidusskola upes labajā krastā
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu
Jelgavas Valsts ģimnāzija turpina darbu bez izmaiņām
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 1.–12. kl. ģimnāzija jaunā adresē (Sarmas ielā 2)
Jelgavas Amatu vidusskola īsteno arī vakara (maiņu) programmas un
pamatskolas programmas
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola tiek reorganizēta

IZGLĪTOJAMO SKAITA IZMAIŅAS JELGAVĀ,
2013./2014. m.g.–2017./2018. m.g.

10 778 10 850 11 369 11 403 11 955
Profesionālā
izglītība
Vidējā
izglītība

No 01.09.2020. minimālā telpu
platība viena izglītojamā vietai
mācību telpā – 2 m2

B

Pamatizglītība
PII

1426
1260
5304
2788

1409
1101
5534
2761

1418
1149
5752
3050

1673
1079
5530
3121

1765
1061
5935
3194

2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

FINANSĒJUMS

Jelgavas pilsētas
pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumi izglītībai
(miljonos EUR),
2014.–2018. gads

30,4

40,2

$ $ € $ $ €$ $ €$ $ €$ $ € $ $ €$ $ €$ $ €

MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLU TĪKLS

A

SKOLU TĪKLA ATTĪSTĪBAS
SCENĀRIJS B

$ $ $ $ $ $ $ € $ $ $ $ $ $ $ €$ €

SKOLU TĪKLA ATTĪSTĪBAS
SCENĀRIJS A

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ €

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš jau iepriekš uzsvēris:
lai iekļautos kopējā valsts izglītības reformā un vienlaikus paaugstinātu
izglītības kvalitāti, Jelgavā skolu tīklā ir jāveic būtiskas izmaiņas. «Mūsu
mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti Jelgavā un nodrošināt, lai
skolēni kļūst konkurētspējīgāki, kā turpinot izglītību nākamajā pakāpē, tā iekļaujoties darba tirgū. To šobrīd pieprasa arī sabiedrība – gan
ģimenes, gan augstskolas, gan uzņēmēji. Ne visas pilsētas izglītības
iestādes pašlaik strādā ar pilnu kapacitāti – mēs droši varam teikt, ka
līdz ar skolēnu skaita samazinājumu vidusskolu Jelgavā ir par daudz
un skolu infrastruktūra netiek izmantota pilnvērtīgi un efektīvi. Paš-

«Dynamic University». Konsultāciju uzņēmums, piesaistot neatkarīgu
ekspertu komandu un strādājot ciešā sadarbībā ar Jelgavas pašvaldības speciālistiem, izglītības iestāžu vadības komandām, uzņēmējiem,
vecākiem un LLU, veica pilsētas izglītības nozares esošās situācijas
analīzi, uz kuras pamata tapis izglītības attīstības rīcības plāns tuvākajiem gadiem. Tas pilsētas skolu tīklā paredz nozīmīgas pārmaiņas,
kas tiks ieviestas pakāpeniski. «Galvenie jautājumi, kas mums kopīgi
bija jāatrisina, – mazākumtautību skolu tālākā darbība, vakarskolas
reorganizācija un Spīdolas Valsts ģimnāzijas telpu nodrošinājums, kas
šobrīd ir nepietiekams,» uzsver A.Rāviņš.
Prezentējot izstrādāto izglītības attīstības stratēģiju, SIA «Dynamic
University» piedāvā izvērtēt divus iespējamos Jelgavas skolu tīkla
attīstības variantus. «Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar būtiskākajām
izmaiņām, ko paredz abi izstrādātie varianti. Līdz 1. februārim Jelgavas
skolas aicinātas iepazīties ar redzējumu, kā attīstīt pilsētas skolu tīklu,
izvērtēt to un izteikt savus priekšlikumus, lai kopīgi nonāktu pie viena
attīstības plāna, par kuru jau būs jālemj Jelgavas domei.

$$$$$$$$$$$$$$€

Šonedēļ plašākai sabiedrībai prezentēta Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019.–2025. gadam,
kas nosaka izglītības nozares galvenos attīstības virzienus mūsu pilsētā.

valdības uzdevums ir nodrošināt, lai skolēnu skaits izglītības iestādē
būtu ekonomiski pamatots, tāpat katrai skolai pilsētā vajag izveidot
spēcīgu novirzienu, kurā tā attīstītu savu darbu. Nepieciešamību pēc
būtiskām pārmaiņām nosaka arī valsts īstenotā izglītības politika. Valstī
ir pieņemti ļoti nozīmīgi lēmumi, kas ietekmē arī izglītības attīstību
pilsētā. Jau nākamajā mācību gadā sāksies jaunā mācību satura ieviešana pirmsskolas izglītībā, savukārt 2020. gadā – pamatizglītībā; būtiski
mainīsies valsts valodas proporcionālais lietojums mazākumtautību
skolās, un jau 2020. gadā šo skolu 9. klašu audzēkņiem valsts pārbaudījuma darbi būs jākārto tikai latviešu valodā. Likums nosaka arī to, ka
minimālais pieļaujamais skolēnu skaits vidusskolā būs 120 audzēkņi;
tāpat pašvaldībām jāpārskata vakarskolu darbība. Taču vienlaikus
ar valsts reformām mūsu mērķis ir pilsētā izveidot vēl efektīvāku un
mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības sistēmu,» skaidro A.Rāviņš.
Tieši tāpēc pagājušajā gadā sākās apjomīgs darbs pie jaunas izglītības
stratēģijas izstrādes. Pašvaldība izsludināja iepirkuma konkursu par izglītības stratēģijas izstrādi, un tiesības izstrādāt dokumentu ieguva SIA

$$$$$$$$$$$$$€$$€

 Kristīne Langenfelde

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.
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Būtiskākās plānotās izmaiņas skolu tīklā
A un B scenārijā: Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolu
reorganizēs, pievienojot to Jelgavas Amatu vidusskolai
Šobrīd Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā mācās 137 audzēkņi: pamatskolā – 51, bet
vidusskolā – 86. Taču, kā uzsver
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza, pārsvarā
skolai ir pieprasījums, sākot
no 8. klases, jo, piemēram,
1.–3. klasē katrā mācās tikai
viens audzēknis, arī 5. klasē
ir tikai viens izglītojamais, 4.
klasē – divi, 6. klasē – trīs, bet
7. klasē – septiņi. Savukārt 8.
klasē mācās jau 15 skolēni, 9.
klasē – 20. Izglītības stratēģija
abos scenārijos šo skolu kā
iestādi paredz reorganizēt jau
šogad, no 2019./2020. mācību
gada to pievienojot Amatu
vidusskolai. «Tie jaunieši, kuri
turpina mācības vakarskolas
pamatskolas klasēs, savulaik ir
pārtraukuši izglītošanos kādā
citā pilsētas skolā. Visbiežāk
viņiem ir grūtības iegūt vispārējo pamatizglītību, nav skaidra
nākotnes mērķa un, arī iegūstot
pamatskolas izglītību, praktiski

INFRASTRUKTŪRA
Telpu noslodze
vispārējās
un profesionālās
izglītības iestādēs

nav iespēju iekļauties darba
tirgū. Mūsu mērķis ir to mainīt
un dot šiem jauniešiem iespēju vienlaikus ar pamatskolas
izglītību apgūt profesiju. Tieši
tāpēc, vakarskolu pievienojot
Amatu vidusskolai, vislielākie
ieguvēji būtu tieši skolas 8.
un 9. klases audzēkņi, kuriem
Amatu vidusskolā vienlaikus
ar pamatizglītību būtu iespēja
iegūt profesiju, kas viņiem
jau pēc 9. klases ļautu uzsākt
darbu kā kvalificētiem speciālistiem. Amatu vidusskolā ir
plašs profesiju piedāvājums, ko
audzēkņi var apgūt, sākot jau
no 8. klases. Pamata izglītība
ar vienlaikus iegūtu profesiju
šiem jauniešiem būtu daudz
stabilāks pamats un sniegtu
iespēju turpināt izglītību kā
profesionālajā, tā vispārizglītojošajā skolā,» uzsver G.Auza.
Taču vienlaikus tiktu saglabāta iespēja skolā iegūt pamata
vai vidējo izglītību bez profesionālās kvalifikācijas. «Šobrīd

lielākā daļa no vakarskolas
vidusskolas klašu audzēkņiem
ir pieauguši cilvēki, kuri strādā
un paralēli iegūst vidējo izglītību. Šāda iespēja viņiem būs arī
pēc skolas reorganizācijas,» tā
G.Auza.
Amatu vidusskolas kapacitāte pilnīgi visiem vakarskolas
8. un 9. klases audzēkņiem
šobrīd ļauj nodrošināt iespēju
apvienot pamatizglītības apguvi
ar profesijas iegūšanu, savukārt
10.–12. klases audzēkņiem
Amatu vidusskolas telpās mācības notiku pēc ierastā grafika
– piektdienās un sestdienās.
Tāpat G.Auza uzsver, ka
reorganizācijas procesā visiem
vakarskolas pedagogiem būs
iespēja darbu turpināt. «Šobrīd
pilsētā ir vakantas skolotāju
darba vietas, tāpēc nav šaubu,
ka visiem pedagogiem tiks
nodrošināts darbs. Jau pašlaik
liela daļa vakarskolas pedagogu
paralēli strādā arī kādā citā
izglītības iestādē.»

TELPU NOSLODZE VARIĒ NO 174%
LĪDZ 60% NO PIEĻAUTĀ APJOMA
VISZEMĀKĀ TELPU NOSLODZE IR
JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLĀ (60%)
UN JELGAVAS 6. VIDUSSKOLĀ (62%)*
OPTIMĀLI TELPAS NOSLOGO
JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA (102%),
JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA (101%),
JELGAVAS 4. SĀKUMSKOLA (94%)
LIELĀKĀ TELPU NOSLODZE IR JELGAVAS
SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ (174%)
PĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS NOSLODZE IR
~80% NO PIEĻAUTĀ APJOMA
VIDĒJAIS IZGLĪTOJAMO SKAITS KLASĒS – 23–29
(NESKAITOT ABAS INTERNĀTPAMATSKOLAS,
JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLU,
AMATU VIDUSSKOLU)

* Jelgavas 6. vsk. dala mācību telpas ar Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolu

Spīdolas Valsts ģimnāzija mainīs atrašanās
vietu un uzņems 1. klasi
Izglītības attīstības stratēģijas izstrādātāju veiktā analīze par skolas infrastruktūras
noslogojumu skaidri parāda,
ka vislielākā telpu noslodze
mūsu pilsētā ir Spīdolas Valsts
ģimnāzijai – 174 procenti.
Skola jau gadiem izjūt telpu
trūkumu. Ministru kabineta
noteikumi Nr.610 nosaka, ka
no 2020. gada 1. septembra minimālajai telpu platībai viena
izglītojamā vietai mācību telpā
jābūt diviem kvadrātmetriem.
Stratēģijas izstrādātāji piedāvā
šo jautājumu risināt, Spīdolas
Valsts ģimnāziju pārceļot uz
citu ēku.
A scenārijs
Spīdolas Valsts ģimnāzija
tiktu pārcelta uz 6. vidusskolas
ēku, kas atbrīvotos pēc 6. vidusskolas reorganizācijas.
B scenārijs
Spīdolas Valsts ģimnāzija

tiktu pārcelta uz 2. pamatskolas ēku Sarmas ielā, kas
atbrīvotos pēc 2. pamatskolas
reorganizācijas, to apvienojot
ar 6. vidusskolu.
Vienlaikus Vispārējās izglītības likums paredz, ka jau no šī
mācību gada Valsts ģimnāzijas
var īstenot arī pilnu pamatizglītības programmu, kas nozīmē,
ka turpmāk arī Valsts ģimnāzijās var uzņemt audzēkņus
jau no 1. klases. Mainot savu
atrašanās vietu un iegūstot plašākas telpas, Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija sāktu uzņemt
audzēkņus 1. klasē – to paredz
izstrādātā pilsētas izglītības
stratēģija. Kā uzsver Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza, šādas izmaiņas
rosinājuši stratēģijas izstrādātāju piesaistītie neatkarīgie
eksperti, kuri norādījuši uz nepieciešamību dažādot abu pilsētas Valsts ģimnāziju struktūru

un piedāvājumu, kas šobrīd
esot visai līdzīgs. «Tāpēc mūsu
mērķis bija atrast to pievienoto
vērtību, ko pilsētai varētu dot
divu Valsts ģimnāziju statuss,
jo jāatzīst, ka Latvijā ir tikai dažas pašvaldības, kurās
ir vairāk nekā viena Valsts
ģimnāzija. Ja Jelgavas Valsts
ģimnāzija, kurā mācās skolēni
no 7. līdz 12. klasei, ir spēcīga
dabaszinātņu priekšmetos,
tad Spīdolas Valsts ģimnāzijai
meklējām jaunu struktūru,
kas ļautu vēl augstākā kvalitātē izmantot skolas iespējas,»
skaidro G.Auza.
Paredzēts, ka perspektīvā
Spīdolas Valsts ģimnāzija saviem audzēkņiem piedāvātu
apgūt jaunu izglītības programmu – starptautiskā bakalaurāta
programmu. Tā ir starptautiski
atzīta mācību programma,
kas absolventiem dod tiesības startēt jebkurā pasaules
augstskolā.

A un B scenārijā: 3. sākumskola kļūs par pamatskolu
Jau tuvāko divu gadu laikā
pamatskolas otrajā posmā jeb
no 7. līdz 9. klasei esošajās
skolās pilsētā sāks pietrūkt
vietu, savukārt Jelgavas 3.

sākumskolas, kur šobrīd
mācās 627 bērni, kapacitāte
ļauj uzņemt līdz 736 audzēkņiem. Izstrādātā izglītības
attīstības stratēģija abos

*STEM – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika

scenārijos paredz Jelgavas
3. sākumskolu pakāpeniski
veidot par pamatskolu, sākot
ar audzēkņu uzņemšanu 7.
klasē.

**PIKC – profesionālās izglītības kompetences centrs

Mazākumtautību izglītības iespējas tiks saglabātas
Vienas no būtiskākajām izmaiņām skolu tīklā gaidāmas mazākumtautību izglītības iestādēs
– 6. vidusskolā, 5. vidusskolā un
2. pamatskolā. Galvenokārt tās
saistītas ar izmaiņām likumos,
kas paredz pakāpeniski palielināt
valsts valodas lietojumu šajās
skolās, kā arī nosaka minimālo
skolēnu skaitu vidusskolā. Jau
šobrīd visās trīs mācību iestādēs
kopā ir 650 brīvu vietu.
Ministru kabineta noteikumi
paredz, ka turpmāk minimālais
skolēnu skaits vidusskolā varēs
būt 120, un tam neatbilst nedz
mūsu 6. vidusskola, kur šobrīd
vidusskolas klasēs mācās 67 audzēkņi, nedz 5. vidusskola, kur
vidējo izglītību iegūst 81 skolēns.
Līdz ar to pašvaldībai jāizšķiras,
kā turpmāk attīstīt šīs skolas.
Pēc detalizētas analīzes, ņemot
vērā arī pēdējo gadu centralizēto
eksāmenu rezultātus, izglītības
attīstības stratēģija paredz divus
iespējamos risinājumus.

pināt kādā citā pilsētas izglītības
iestādē. Savukārt 2. pamatskola
un 5. vidusskola šajā scenārijā
darbu turpina, uzņemot papildu
audzēkņus brīvajās vietās.

B scenārijs
6. vidusskola pakāpeniski kļūs
par pamatskolu. Jau sākot ar
nākamo mācību gadu, tajā neuzņemtu audzēkņus 10. klasē, bet
esošajiem vidusskolēniem tiktu
saglabāta iespēja iegūt vidējo izglītību šajā skolā. «Tas nozīmē,
ka skolas 9. klašu absolventiem
jau šogad būs iespēja izvēlēties
jebkuru citu no pilsētas skolām,
kurā turpināt apgūt vidējo izglītību,» skaidro Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.
Taču vienlaikus 6. vidusskolas
telpu kapacitāte ir liela – tā spēj uzņemt vēl vairākus simtus audzēkņu. Līdz ar izmaiņām vidusskolas
posmā mazākumtautību skolās 5.
vidusskola kļūtu par vienīgo mazākumtautību vidusskolu pilsētā.
Savukārt 2. pamatskolu, kuras ēkā
A scenārijs
šobrīd ir 130 brīvu vietu, stratēģi6. vidusskola tiek reorganizēta, jas izstrādātāji piedāvā apvienot
un tas nozīmē, ka šīs skolas au- ar 6. vidusskolu, veidojot spēcīgu
dzēkņiem ir jāizvēlas mācības tur- mazākumtautību pamatskolu,

kura varētu turpināt attīstīt jau
šobrīd 2. pamatskolā realizēto
ekoskolu programmu. Plānots, ka,
apvienojot abas skolas, 2. pamatskolas audzēkņi sāktu mācības 6.
vidusskolas ēkā.
G.Auza gan uzsver, ka neatkarīgi no skolu tīkla attīstības
scenārija katrai ģimenei ir tiesības
izvēlēties sava bērna izglītības
iestādi. «Šobrīd 5. vidusskolas
kapacitāte ļauj uzņemt vēl vismaz
150 audzēkņus, tāpat brīvas vietas
ir Tehnoloģiju vidusskolā un 3. sākumskolā. Vecākiem būs jāpieņem
atbildīgi lēmumi, arī raugoties
no valsts izglītības politikas, jo
Vispārējās izglītības likums nosaka, ka mazākumtautību skolās
pakāpeniski tiek palielināts valsts
valodas lietojums, paredzot, ka
jau 2019./2020. mācību gadā visi
valsts pārbaudes darbi 9. klasēs
jākārto latviešu valodā, bet 7.–9.
klašu audzēkņiem jau 80 procenti
no mācību vielas būs jāapgūst latviešu valodā. Ilgtermiņā tikai līdz
6. klasei mācību vielu varēs apgūt
bilingvāli jeb puse mācību darba
varēs noritēt latviešu valodā, bet
puse – krievu.»

IZGLĪTOJAMO SKAITS UN IZMAIŅAS SKOLĀS
Jelgavas 3. sākumskola

Jelgavas 4. sākumskola

676 -6,1%

972 -0,4%

675

Jelgavas 2. internātpamatskola

Jelgavas 4. vidusskola

Jelgavas 5. vidusskola

Jelgavas 6. vidusskola

1214 26,5%

629 -3,8%

623 -3,1%

Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskola

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

157

4,7%

Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola

Jelgavas 2. pamatskola

693

2,7%

4,2%

Jelgavas 3. sākumskola

134 18,6%

662 51,5%

172 -59,1%

502 12,1%

Jelgavas Amatu vidusskola

Jelgavas Mūzikas vidusskola

Jelgavas tehnikums

Izglītojamo skaits
2017./2018. m.g.

601 18,3%

52 -10,3%

1164 26,8%

Izmaiņas kopš
2013./2014. m.g.
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Pilsētu sasniegusi gripas
epidēmija; slimnīcā – karantīna
 Ritma Gaidamoviča

Saslimstība ar gripu
Jelgavā šobrīd ir sasniegusi epidēmijas
slieksni – saskaņā ar
aktuālajiem gripas un
akūtu augšējo elpceļu
infekciju monitoringa
datiem Jelgavā reģistrēts 173,1 saslimšanas gadījums uz 100
000 iedzīvotāju. Jelgavas pilsētas slimnīcā jau no 16. janvāra
ir noteikta karantīna
– slimnīcas vadība aicina iedzīvotājus bez
nopietnas vajadzības
ārstniecības iestādi
neapmeklēt un ievērot
tur noteiktos ierobežojumus.
«Pēc monitoringa datiem, Jelgavā pagājušajā nedēļā deviņiem
pacientiem konstatēta gripa, līdz
ar to salīdzinājumā ar situāciju
nedēļu iepriekš par vairāk nekā
divām reizēm audzis intensīvais
rādītājs – Jelgavā tas šobrīd ir
173,1 saslimušais uz 100 000 iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka pilsētā
ir pārsniegts epidēmijas slieksnis, jo saslimšanas gadījumu
skaits ir lielāks par 100 uz 100
000 iedzīvotāju,» stāsta Slimību
profilakses un kontroles centra
(SPKC) Zemgales reģionālās
nodaļas epidemioloģe Jeļena
Patrina, norādot, ka šobrīd
visvairāk slimo bērni vecumā
no pieciem līdz 15 gadiem un
pieaugušie. «Jelgavas pilsētas
slimnīca ir ziņojusi par 17 cilvēkiem, kuri pagājušajā nedēļā
hospitalizēti ar dažādām gripas
izraisītām komplikācijām,» piebilst J.Patrina. Savukārt augšējo
elpceļu saslimšanas gadījumu
skaits pilsētā šobrīd ir 1875,4
uz 100 000 cilvēku. «Ļoti strauji
ir pieaudzis saslimušo skaits
gan ar gripu, gan ar augšējo
elpceļu slimībām, tāpēc aicinām
iedzīvotājus pastiprināti ievērot
dažādus piesardzības pasākumus,» tā epidemioloģe.
Otrdien Jelgavas pilsētas
domē tika sasaukta Pretepidēmijas komisija. «Epidēmijas
slieksnis Jelgavā ir sasniegts,
taču situācija nav kritiska. To apliecina arī skolu un bērnudārzu
apmeklējums – attiecīgi 93,9 un
70,6 procenti –, tāpēc nav nepieciešams lemt par pastiprinātiem piesardzības pasākumiem,

piemēram, publisko pasākumu
atcelšanu. Sekosim līdzi aktuālajiem datiem,» skaidro komisijas
loceklis Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Veselības aprūpes un
veicināšanas nodaļas vadītājs
Jānis Vērzemnieks.
Gripas periodā jāizvairās no
publisku pasākumu apmeklēšanas, regulāri jāvēdina telpas,
daudz jāuzturas svaigā gaisā.
«Gripas profilakse ir ļoti sarežģīta, jo cilvēks jau 24 stundas pirms
pirmo simptomu parādīšanās var
inficēt pārējos. Zinātnieki iesaka
gripas laikā ievērot distanci –
neiet tuvāk par vienu metru,»
stāsta J.Vērzemnieks. Tāpat
saslimušie aicināti būt atbildīgi
pret citiem un, izjūtot pirmos
gripas simptomus, nedoties pie
ģimenes ārsta, bet gan pieteikt
ārsta vizīti mājās. Jāpiebilst, ka
gripas epidēmijas laikā gripas
pacientiem par ārsta vizīti mājās
jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro.
SPKC norāda, ka vislabākā
aizsardzība pret gripu un gripas
izraisītām komplikācijām ir ikgadējā vakcinācija. Ņemot vērā,
ka imunitāte izveidojas 14 dienu
laikā pēc vakcinācijas un gripas
izplatība parasti ilgst vairākus
mēnešus – līdz pat maija beigām
–, vakcinēties pret gripu nav par
vēlu arī epidēmijas laikā. Medicīnas iestādēs gan norāda: iedzīvotājiem jārēķinās ar to, ka vakcīna
var nebūt uzreiz pieejama, tāpēc,
pirms doties vakcinēties, medicīnas iestādē ieteicams noskaidrot
par vakcīnas pieejamību.
Jelgavas pilsētas slimnīcas
virsārste Solveiga Ābola skaidro,
ka slimnīcā jau no 16. janvāra ir
noteikta gripas karantīna, un
apmeklētājus aicina ievērot slimnīcā noteiktos ierobežojumus.
Proti, karantīnas laikā tuvinieki
drīkst apmeklēt tikai ļoti smagi
slimus pacientus, kuriem nepieciešama kopšana, un ja atļauju
devis ārstējošais ārsts, izsniedzot
īpašu caurlaidi. Savukārt pārējos gadījumos tiek nodrošināta
iespēja atstāt sūtījumu, kuru
slimnīcas darbinieki nodos konkrētam slimniekam. Tuvinieki,
kuri vēlas nodot paciņu, to aicināti atstāt slimnīcas garderobē
3. stāvā. To darbdienās var izdarīt no pulksten 11 līdz 13 un no
16 līdz 17.30, bet brīvdienās – no
pulksten 11 līdz 13 un no 15 līdz
17. «Tāpat aicinām apmeklētājus
uz slimnīcu nenākt ar bērniem,»
papildina S.Ābola.

Piedāvā bezmaksas
nodarbības vecākiem,
kuri bērnu audzina vieni
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde arī šogad organizē atbalsta grupu
nodarbības «Esam ģimene» vecākiem, kuri
bērnu audzina vieni vai
atsevišķi no otra vecāka.
Bezmaksas nodarbībās viņi varēs dalīties
pieredzē un uzklausīt
speciālistus, lai veiksmīgi parūpētos par bērna
un savām vajadzībām.
Nodarbībām iepriekš
jāpiesakās; pirmā tikšanās – 5. februārī.
«Atbalsta grupā vecākiem būs
iespēja dalīties pieredzē un ar
speciālistu atbalstu rast resursus,
lai pozitīvi un līdzsvaroti parūpētos gan par bērna, gan savām

vajadzībām, kā arī mazināt bērna
attīstības riskus, kas var būt viena
vecāka ģimenē,» stāsta Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu
centra bērniem sociālā darbiniece
un atbalsta grupas vadītāja Daiga
Cīrule.
Kopumā paredzētas desmit
bezmaksas nodarbības, un vecāki
tajās varēs uzzināt, piemēram, kā
saprast un atbalstīt savu bērnu;
šķirties vai palikt kopā bērna dēļ;
ko bērns vēlas pateikt ar savu slikto uzvedību; kā veidot cieņpilnas
partnerattiecības turpmāk?
Atbalsta grupai iepriekš obligāti
jāpiesakās – to var izdarīt līdz 4.
februārim pa tālruni 63011783 vai
e-pastu daiga.cirule@soc.jelgava.
lv. Pirmā tikšanās paredzēta 5.
februārī pulksten 17 un ilgs trīs
stundas. Nodarbības notiks Ģimenes atbalsta nodaļas zālē Zirgu ielā
47a (2. stāvā, pie durvīm jāzvana).

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 24. janvāris

«airBaltic» Jelgavai
pasniedz Goda rakstu

Foto: no Jelgavas
pašvaldības arhīva

 Ritma Gaidamoviča

Pagājušajā nedēļā
Jelgavā viesojās lidsabiedrības «airBaltic» prezidents un
izpilddirektors Martins Gauss. Viņš domes priekšsēdētājam
Andrim Rāviņam pasniedza Goda rakstu,
sveicot Jelgavu par
iekļūšanu Latvijas mīlētāko pilsētu topā
un to, ka viena no
kompānijas «Airbus
A220-300» jaunajām
lidmašīnām nosaukta
Jelgavas vārdā.
Par godu Latvijas simtgadei,
veicinot mūsu valsts atpazīstamību starptautiskā līmenī,
«airBaltic» iedzīvotāju balsojumā pērn noskaidroja 14 Latvijas mīlētākās pilsētas, kuru
vārdā nosauca savas jaunās
«Airbus A220-300» lidmašīnas.
Kopumā tika saņemtas 98 000
balsis – ar 9183 balsīm pirmajā vietā ierindojās Cēsis, bet
mūsu pilsēta ar 3608 balsīm
ieņēma 11. vietu. Lidmašīna
ar Jelgavas vārdu savā pirmajā
reisā devās 16. novembra agrā
rītā uz Barselonu Spānijā.
M.Gauss domes priekšsēdētā-

jam A.Rāviņam pasniedza Goda
rakstu, kas apliecina: Jelgava ar
3608 balsīm ir iekļuvusi topā un
viena no «airBaltic» jaunajām
lidmašīnām nosaukta pilsētas
vārdā, kā arī uzdāvināja pilsētai
simbolisku lidmašīnas modeli.
Savukārt A.Rāviņš, veicinot
Jelgavas atpazīstamību un
lidmašīnas apkalpes piederību
mūsu pilsētai, «airBaltic» prezidentam pasniedza Jelgavas
pilsētas karogu, Jelgavas krūšu
nozīmītes, lakatiņus un šalles
Jelgavas pilsētas krāsās, kuras
ikdienā varētu nēsāt mūsu
pilsētas vārdā nosauktās lidmašīnas apkalpe.
«Kā Latvijas vadošais eksporta zīmols sniedzam ieguldījumu, lai veicinātu Latvijas un
šo 14 pilsētu, tostarp Jelgavas,
atpazīstamību pasaulē, ļaujot
miljoniem pasažieru uzzināt
par šīm pilsētām un to atrašanās vietu Latvijā. Šobrīd mēs
apmeklējam skaistās pilsētas,
kas iekļuvušas 14 mīlētāko
sarakstā, lai katru no tām
apsveiktu. Paldies Jelgavai par
vērtīgo dāvanu – apsolu, ka jau
tuvākajā laikā mūsu apkalpes
personāls ar saņemtajiem aksesuāriem tiks iemūžināts uz
Jelgavas lidmašīnas fona,» tā
M.Gauss, uzsverot, ka «airBaltic» pilsētu atpazīstamību

veicina arī citos veidos, piemēram, kompānijas žurnālā, kas
pieejams lidmašīnās, publicēta
informācija par šo projektu un
neliels informatīvs apraksts
angļu valodā par katru no 14
Latvijas pilsētām, kuru vārdā
nosauktas jaunās «Airbus
A220-300» lidmašīnas. «Esam
iecerējuši, ka no marta ik mēnesi mūsu žurnālā būs plašāks
materiāls par katru no šīm
pilsētām, mudinot pasažierus
apmeklēt un iepazīt tās tuvāk,»
stāsta M.Gauss. Tādējādi paredzēts publicēt tūristiem saistošu informāciju arī par Jelgavu.
Jelgavas domes priekšsēdētājs, tiekoties ar «airBaltic» vadību, pauda gandarījumu par
aviokompānijas projektu, kas
veicina ne tikai Latvijas valsts,
bet arī tās pilsētu atpazīstamību. «Šī ir brīnišķīga iespēja
pievērst pasaules sabiedrības
uzmanību mūsu valsts pilsētām, ieinteresēt uzzināt vairāk
par tām, apmeklēt, iepazīt un
iemīlēt,» tā A.Rāviņš.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka «airBaltic» nodrošina lidojumus uz vairāk nekā
70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas. Jelgavas vārdā
nosauktā lidmašīna ikdienā
pasažierus nogādā dažādos
galamērķos.

Tīras ietves – arī ēku īpašnieku atbildība
No 1.lpp.

SIA «Kulk» ražošanas direktore Diāna Agule skaidro, ka
šobrīd ietvju tīrīšanu un kaisīšanu mehanizēti veic sešas mazās
traktortehnikas vienības, bet papildus strādā arī 53 sētnieki. Darbu plāns ik dienu tiek izstrādāts,
pamatojoties uz laikapstākļiem
un saskaņojot to ar pasūtītāju
jeb pašvaldību.
Jāpiebilst, ka ietvju uzkopšanu pie daudzdzīvokļu mājām
vairumā gadījumu nodrošina
ēkas apsaimniekotājs. Vērtējot
situāciju pie daudzdzīvokļu namiem, SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP) un
«Nebruk Jelgava» atzīst – tā ir
apmierinoša. «Mūsu pārziņā
Jelgavā ir 420 nami, un ikdienā
tiem piegulošo teritoriju uzkopšanu nodrošina 130 sētnieki.
Parasti darbi rit pēc plāna, bet,
ja intensīvi snieg visas dienas
garumā, nepieciešams vairāk
laika, lai ietves notīrītu,» uzsver
JNĪP Ēku ekspluatācijas daļas
vadītāja Jeļena Baranovska. Savukārt «Nebruk Jelgava» valdes

locekle Mirdza Buka papildina,
ka šoziem lielākais izaicinājums
ir darba plānošana pa dienām un
dažkārt – pat pa stundām. «Mūsu
pārziņā šobrīd ir 54 nami, kuru
apsaimniekošanā iesaistīti 16
sētnieki. Būtiskākais šobrīd ir
sekot līdzi laika prognozēm un
laicīgi būt gataviem darbam,» tā
M.Buka. Abi apsaimniekotāji apstiprina, ka viņu pārvaldīšanā ir
arī tādi nami, kuru dzīvokļu īpašnieki ir atteikušies no sētnieka
pakalpojuma, un tādā gadījumā
katrā ir noteikts atbildīgais par
uzkopšanu. Ja ir sūdzības par
netīrītām ietvēm, Pašvaldības
policija vēršas pie šīs atbildīgās
personas.
«Pilsētsaimniecība» Jelgavas
operatīvo dienestu lietošanai
izstrādājusi īpašu karti – tajā
norādīts, kuras ietves ir pilsētas
pašvaldības pārziņā, bet kuras
– privātu vai juridisku personu
īpašumam piegulošā teritorija,
tāpēc par to tīrīšanu un nokaisīšanu ziemas periodā ir atbildīgi
paši īpašnieki.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības

policijas pārstāve Sandra Reksce
norāda, ka saskaņā ar pilsētas
saistošajiem noteikumiem ietvju
attīrīšana no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem ir
konkrētās teritorijas īpašnieka
pienākums. Proti, īpašniekam
– juridiskai vai fiziskai personai, kuras īpašumā, lietošanā
vai apsaimniekošanā atrodas
īpašums, – piegulošajā teritorijā
esošo ietvju tīrīšana jānodrošina
līdz pulksten 7.30, savukārt
daudzstāvu namu pagalmu piebraucamie ceļi un gājēju celiņi
jānotīra līdz pulksten 9. Dienas
laikā sasnigušais sniegs no piegulošajā teritorijā esošās ietves,
daudzstāvu namu pagalmu piebraucamajiem ceļiem, ietvēm
un gājēju celiņiem jānotīra līdz
pulksten 22.
Par šo noteikumu pārkāpšanu
tiek izteikts brīdinājums vai
piemērots naudas sods: fiziskām
personām – līdz 350 eiro, juridiskām personām – līdz 1400 eiro.
Pašvaldības policijā norāda, ka
turpmāk šo noteikumu ievērošana tiks uzraudzīta vēl stingrāk.

Īsi
 Nodrošinot klientiem pārskatāmāku un ērtāku informācijas
meklēšanu, SIA «Jelgavas poliklīnika» izstrādājusi jaunu mājaslapu
– www.jp.lv. Jelgavas poliklīnikas
sabiedrisko attiecību un mārketinga
speciāliste Anda Alksne norāda, ka
jaunā mājaslapa no iepriekšējās atšķiras ar mūsdienīgāku dizainu un vieglāk
lietojamu informācijas izkārtojumu.
«Jaunajā mājaslapā mūsu klienti var
ērtāk apskatīt visus poliklīnikā pieejamos pakalpojumus, iepazīties ar mūsu
speciālistiem, kā arī cenrādi,» stāsta
A.Alksne, papildinot, ka speciālistu
profilos var iepazīties ar daudzveidīgu
informāciju – pieņemšanas laiku, vietu
un veidu (Nacionālā veselības dienesta
finansēts vai maksas pakalpojums),
kā arī ārsta izglītību un pieredzi, kas ir
būtiski, izvēloties speciālistu no vairākiem. Jaunums mājaslapā ir arī iespēja
iepazīties ar laboratorijas izmeklējumu
programmām un cenām, kā arī,
aizpildot nelielu anketu, elektroniski
pieteikt vai atteikt vizīti pie ārsta. Tāpat
izveidota sadaļa «Akadēmija» – tur
medicīnas darbinieki var atrast aktuālo informāciju par semināriem un
pasākumiem, kuri notiks vai notikuši
iniciatīvas «Jelgavas poliklīnikas akadēmija» gaitā.
 Ar mērķi godināt mediķus par
apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu
pacientu veselības labā šogad jau
devīto reizi tiks pasniegta Gada balva medicīnā. Latvijas Ārstu biedrība
(LĀB) aicina iedzīvotājus līdz 28.
februārim pieteikt, viņuprāt, valsts
labākos mediķus astoņās nominācijās. Šogad mediķus var pieteikt
tādās nominācijās kā «Gada zobārsts»,
«Gada ārsta palīgs», «Gada māsa»,
«Gada vecmāte», «Gada farmaceits»
un «Gada funkcionālais speciālists»,
kā arī līdz šim nebijušās nominācijās
«Gada ģimenes ārsts» un «Gada ārsts
speciālists». Lai nobalsotu, interesentam jāizvēlas nominācija un balsošanas
ailītē jāieraksta medicīnas darbinieka
vārds, uzvārds un medicīnas iestāde,
minot pamatojumu, kāpēc tieši šis
cilvēks būtu pelnījis saņemt apbalvojumu. Balsot var LĀB interneta vietnē
www.arstubiedriba.lv. Svinīgā ceremonija norisināsies 14. martā kultūras
pilī «Ziemeļblāzma». Ar Gada balvu
medicīnā tiks godināti Latvijas mediķi
kopumā 14 dažādās nominācijās, tostarp astoņās rezultāts būs atkarīgs no
iedzīvotāju balsojuma, savukārt pārējās
– no ekspertu vērtējuma.
 Atbalstam ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras
izveidē vai rekonstrukcijā no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
pieejami 25,4 miljoni eiro, informē
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Šonedēļ izsludināta
atklāta projektu iesniegumu atlase
programmas 2. kārtā. Projektu
iesniegumus var iesniegt līdz 15. aprīlim, un iesniedzēji var būt komersanti
vai nodibinājumi. Kā skaidro CFLA, ar
ERAF atbalstu plānots veicināt apstrādes rūpniecības un viedo specializācijas
jomu komersantu darbības paplašināšanos un jaunu uzņēmumu dibināšanu, sekmējot industriālo telpu izveidi
reģionos. Paredzēts, ka finansējumu
piešķirs ražošanas ēku būvniecībai,
pārbūvei vai atjaunošanai visā Latvijas
teritorijā, izņemot Rīgu. Vienam plānošanas reģionam pieejamais ERAF
finansējums ir 5 088 784 eiro. Savukārt
vienam projektam maksimālais ERAF
finansējuma apmērs ir 1 500 000 eiro.
Detalizēti projektu iesniegumu atlases
nosacījumi pieejami CFLA mājaslapā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Sākusies pieteikšanās
pilsētas basketbola
čempionātam

Februārī startēs Jelgavas pilsētas basketbola čempionāts vīriešiem, ko rīko
BK «Jelgava» sadarbībā ar Jelgavas
Sporta servisa centru. Komandas
pieteikt dalību turnīrā var līdz 30. janvāra pulksten 17, sūtot pieteikumu pa
e-pastu sports@sports.jelgava.lv, info@
bkjelgava.lv vai d.bluma@hotmail.
com. Pieteikuma veidlapa pieejama
mājaslapā www.bkjelgava.lv. Komandu
pārstāvji 25. janvārī pulksten 19 Jelgavas sporta hallē Mātera ielā 44a aicināti
uz tikšanos, lai pārrunātu čempionāta
norisi un aktuālos jautājumus. Jāatgādina, ka 2018. gadā Jelgavas basketbola
čempionātā 11 komandu konkurencē
uzvarēja «Ķepas».

Džudistiem – medaļas
Latvijas čempionātā

Jelgavas Bērnu un jauniešu
sporta skolas audzēkne
Milēna Rinkeviča (attēlā)
Latvijas atklātajā džudo
čempionātā pieaugušajiem
izcīnīja sudrabu svarā līdz
63 kg, bet Maksimam Jeļinskim – 3. vieta svarā līdz
66 kg. Savukārt Latvijas meistarsacīkstēs
U-18 grupā par čempioniem kļuva Vladimirs Ščerbakovs (līdz 55 kg) un Ņikita
Skorbenko (līdz 73 kg). 3. vietu izcīnīja Annija Strupā svarā līdz 52 kg, Marks Sutika
svarā līdz 81 kg un Edgars Dukaļskis svarā
līdz 90 kg. Latvijas U-18 meistarsacīkstes
tiek ņemtas vērā, lai kvalificētos Eiropas
Jaunatnes vasaras olimpiādei, kas notiks
Baku (Azerbaidžānā) no 20. līdz 28. jūlijam.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Telpu futbols cer uz atbalstu Izcīna punktu
ZOC norisināsies 2020. gada FIFA Pasaules kausa A apakšgrupas priekšsacīkstes.
Par iekļūšanu kausa finālturnīrā cīnīsies
Latvijas, Anglijas, Gibraltāra un Kipras
komandas. Pamatturnīrā iekļūs divas
labākās. Biļetes var iegādāties interneta
vietnē ekase.lv. Dienas biļetes cena – 5
eiro (spēļu dienās ZOC kasē – 7 eiro).
Skolēniem un studentiem būs 30 procentu atlaide, savukārt pensionāriem,
invalīdiem un bērniem līdz 7 gadiem
ieeja – bez maksas. 30. janvārī pulksten
16.30 tiksies Anglija un Gibraltārs, pulksten 19.30 – Latvija un Kipra. 31. janvārī
pulksten 16.30 būs spēle starp Kipru un
Angliju, pulksten 19.30 – starp Latviju
un Gibraltāru. 2. februārī pulksten 14
spēlēs Gibraltārs un Kipra, bet pulksten
17 – Anglija un Latvija.

Aizvadītajās brīvdienās vīriešu volejbola
komandai «Biolars/Jelgava» bija divas
mājas spēles. 19. janvārī ZOC viesojās
šā brīža ceturtā spēcīgākā «Credit24»
Meistarlīgas vienība Tallinas «Selver».
Mūsu komanda izcīnīja punktu, piekāpjoties viesiem piecu setu spēlē ar 2:3
(25:19, 22:25, 15:25, 25:23 un 16:18).
Savukārt 20. janvārī «Biolars/Jelgava»
tikās ar «Rakveri». Spēle noslēdzās ar
rezultātu 1:3 (23:25, 24:26, 25:23 un
19:25) viesu labā. «Par abām spēlēm var
teikt, ka tas bija mūsu komandas šā brīža
labākais sniegums,» norāda «Biolars/
Jelgava» menedžeris Andrejs Jamrovskis,
papildinot: šobrīd galvenais ir, lai izkristalizētos kodols, ap kuru komandu veidot
nākamajai sezonai. Arī šajās brīvdienās
volejbolistiem būs spēles ZOC.

FK «Jelgava» Latvijas
čempionāts sāksies 9. martā
 Ilze Knusle

FK «Jelgava» uzsācis pilnvērtīgu treniņprocesu, lai gatavotos jaunajai «Optibet» futbola Virslīgas čempionāta sezonai, kas klubam būs desmitā
Virslīgā. Jau nedēļas nogalē
jelgavnieki aizvadīs pirmo
pārbaudes spēli Tallinā pret
igauņiem Narvas «Trans»,
bet kopumā līdz čempionāta
sākumam paredzētas vismaz
sešas pārbaudes spēles.
Šogad Virslīgas čempionāts sāksies
martā un tajā startēs deviņas komandas
– par vienu vairāk nekā pērn. Jaunpienācēji ir BFC «Daugavpils/Progress»,
kas pēdējās sezonas spēlēja 1. līgā. «Tas
ir klubs ar spēcīgām tradīcijām. Domāju,
ka Daugavpils komanda būs nopietns
konkurents, kas jārespektē,» vērtē FK
«Jelgava» direktors Sergejs Golubevs.
Pārējie dalībnieki čempionātā būs tie
paši, kas pērn: FK «Spartaks Jūrmala»,
FK «Ventspils», FK «Liepāja», «RFS»,
«Metta/LU», «Valmiera Glass/ViA»,
čempioni FC «Riga» un, protams, mūsu
pilsētas FK «Jelgava». To, ka Virslīgā
palielinājies komandu skaits, S.Golubevs
vērtē pozitīvi, jo tas nozīmē, ka tiks
aizvadīts vairāk spēļu, taču čempionāta
modelis nemainīsies: komandas izspēlēs četrus apļus, kas katrai garantē 32
spēles.
Savukārt čempionāta jaunā koncepcija paredz, ka 2020./2021. gada sezonā
Virslīgā startēs jau desmit komandas.

Eksāmens pret kaimiņiem

Šogad biedrība «Latvijas Futbola
virslīga» turnīrus telpās, kā tas bija
iepriekšējos gados, neorganizēs, tāpēc
katrs klubs meklē savas iespējas, lai
līdz čempionātam uzkrātu spēļu praksi.

Šajā nedēļas nogalē FK «Jelgava» aizvadīs pirmo pārbaudes spēli, gatavojoties Virslīgas čempionātam.
Pavisam paredzētas sešas pārbaudes spēles, no kurām trīs notiks kluba treniņbāzē Kārklu ielā 6.
Foto: Ivars Veiliņš
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Saņem Gada balvu
vieglatlētikā

22. janvāra vakarā VEF
kultūras
pilī pasniegtas
Latvijas Vieglatlētikas savienības «Gada
balvas vieglatlētikā 2018». Nominācijā
Sacensību organizators balvu saņēma
Jelgavas Sporta servisa centrs, bet par
Gada rekordisti U-20 atzīta arī jelgavniece Anna Ševčenko, savukārt Jelgavas
4. vidusskola par uzvaru pirmajā Latvijas
Bērnu vieglatlētikas festivālā šajā pasākumā tika pie atbalstītāju sarūpētas
balvas – somas ar modernu vieglatlētikas inventāru.
Foto: no Sporta servisa centra arhīva

FK «Jelgava» šā brīža sastāvs
VĀRTSARGI: Germans Māliņš (pārnācis no FC «Riga»), Vladislavs Kurakins
AIZSARGI: Renārs Rode (pārnācis no FC
«Waterford», Īrija), Valērijs Redjko, Ivo
Minkevičs, Jēkabs Šteinburgs, Jaels Eisdens (Kirasao/Nīderlande), Naims Šarifi
(Krievija), Helvijs Staļģis, Viktors Litvinskis
PUSSARGI: Eduards Emsis (pārnācis
no FK «Metta/LU»), Aleksandrs Cauņa
(pēdējais klubs – «Spartaks Jūrmala»),
Andris Krušatins, Artis Lazdiņš, Daniils
Hvoiņickis, Oskars Soroka
UZBRUCĒJI: Ņikita Ivanovs (pārnācis no
FK «Metta/LU»), Gurams Lukava (Gruzija), Marks Kurtišs

FK «Jelgava» pārbaudes spēles
• 25. janvārī pulksten 14 – Tallinā pret
Narvas «Trans»
• 1. februārī pulksten 14 – Marijampolē
pret FK «Palanga»
• 8. februārī pulksten 13 – Rīgā,
«Elektrum» olimpiskajā centrā, pret FK
«Panevežys»
• 15. februārī – Jelgavā pret «Tammeka
Tartu»
• 23. februārī – Jelgavā pret FK «Trakai»
• 3. martā – Jelgavā pret «Nomme Kalju»

Jelgavniekiem paredzētas sešas pārbaudes spēles pret Igaunijas un Lietuvas
Virslīgas komandām.
Pirmā pārbaudes spēle mūsējiem gaidāma jau piektdien, 25. janvārī, Tallinā
tiekoties ar komandu Narvas «Trans».
8. februārī plānota spēle Rīgā, 15. un 23.
februārī un 3. martā – kluba treniņbāzē
Jelgavā, Kārklu ielā 6.

Pastiprinās visās pozīcijās

Jelgavas klubs šobrīd arī aktīvi komplektē komandu, piesaistot jaunus
spēlētājus visās pozīcijās. S.Golubevs
lēš, ka ierindā palikuši apmēram 60
procenti spēlētāju, jau piesaistīti vairāki jauni, taču komplektēšana joprojām
turpinās. Skaļākais vārds FK «Jelgava» rindās šosezon nenoliedzami būs
Aleksandrs Cauņa, kurš pēdējo spēli

aizvadīja 2017. gada augustā, bet nu ir
atlabis pēc savainojuma un izteicis vēlmi
atgriezties laukumā. «Šim bijušajam
Latvijas izlases spēlētājam ar pieredzi
Anglijas klubā «Watford» un Krievijas
klubā «Maskavas CSKA» noteikti būs
nozīmīga loma komandā – ne tikai kā
spēlētājam laukumā, bet arī kā jauno
futbolistu padomdevējam,» uzsver kluba direktors, piebilstot: ja Aleksandrs
veselības dēļ laukumā doties nevarēs,
plānots, ka viņš pievienosies komandas
treneru korpusam.
Jelgavas komanda ir pastiprinājusies
arī ar Renāru Rodi, kurš ir spēlējis valsts
izlasē, U-21 izlases līderi un nacionālās
valstsvienības kandidātu Eduardu
Emsi un uzbrucēju Ņikitu Ivanovu,
kuri pēdējā sezonā spēlēja FK «Metta/
LU». Zīmīgi, ka aizvadītajā sezonā

divus no četriem Virslīgas čempionātā
gūtajiem vārtiem Ņ.Ivanovs iesita tieši
jelgavniekiem. Vārtus šosezon sargās
divkārtējs Latvijas čempions Germans
Māliņš, kurš ir spēlējis arī Baltkrievijas
komandā «Bate». «Esmu apmierināts ar
to, kā norit komandas komplektācija, bet
mums vēl vajadzīgi divi trīs spēlētāji,»
rezumē S.Golubevs.

Uz Olaini vairs nebrauks

FK «Jelgava» sezonu sāks 9. martā
ar spēli pret šā brīža čempioniem FC
«Riga». Tā jelgavniekiem būs mājas spēle
un notiks kluba treniņbāzē Kārklu ielā 6.
Izveidot šo bāzi ar kvalitatīvu mākslīgā
seguma laukumu bija svarīgi, lai Jelgavas klubam sezonas sākumā mājas spēles nebūtu jāaizvada Olainē. Apmēram
līdz maijam, kamēr Zemgales Olimpiskā

Jelgava pulcē Latvijas labākos sporta deju dejotājus
Pagājušās nedēļas nogalē Jelgavas sporta hallē pulcējās Latvijas labākie
sporta deju dejotāji – sestdien aizvadīts Latvijas čempionāts standartdejās,
kas reizē bija arī Latvijas kausa 1. posms, bet svētdien – Jelgavas domes
kauss. «Ārzemju tiesneši atzina, ka hallē valdīja fantastiska atmosfēra,
kā arī atzinīgi novērtēja to, ka bija pārstāvēti daudzi deju klubi. Bet es
varu vēlreiz apliecināt, ka Jelgavā ir brīnišķīga publika, kurai patīk deja,»
stāsta sacensību organizatore sporta deju kluba «Lielupe» vadītāja Ilona
Freimane.
Lielākos panākumus no kluba «Lielupe» dejotājiem guva Raivo Zimelis un
Elza Freiberga – pāris Latvijas čempionātā bērnu grupā izcīnīja 2. vietu
standartdejās un 1. vietu Jelgavas domes kausā Latīņamerikas dejās. God
algu Latvijas čempionātā ieguva arī jelgavnieki Juris un Anita Boldiševici,
kuri Seniori 3 grupā ierindojās 3. vietā. Labi panākumi arī jelgavniekiem,
kuri pārstāv Dūšas deju skolu. Proti, U-21 grupā 1. vietu ieguva Vladislavs
Pečens ar partneri Aliaksandru Bahuševiču, bet Juniori 2 grupā 2. vietā
ierindojās Oļegs Bērziņš un Anna Bērziņa (attēlā) – viņi izcīnīja iespēju
pārstāvēt valsti pasaules čempionātā standartdejās. Čempionātā piedalījās ap 170 dejotāju pāru.
Svētdien par Jelgavas domes kausu sacentās 220 pāri, tostarp dejotāji
no Lietuvas. No kluba «Lielupe» startēja 37 pāri, izcīnot 15 godalgas.
Foto: Ivars Veiliņš

centra stadionā izaugs zāliens, Virslīgas
spēles notiks Kārklu ielas laukumā.
«Šobrīd galvenais uzdevums ir panākt,
lai uz čempionāta sākumu visi spēlētāji
būtu puslīdz vienādā fiziskajā formā.
Rezultātu izšķir ļoti daudzi faktori –
talants, futbolistu individuālā meistarība, fiziskā forma, pretinieki, treneris,
veiksme –, tomēr pats galvenais futbolā
ir gūt vārtus, tāpēc šosezon centīsimies
pretinieku vārtus apdraudēt biežāk nekā
viņi mūsējos,» norāda komandas galvenais treneris Marians Pahars.
Pērn FK «Jelgava» izcīnīja 6. vietu
astoņu komandu konkurencē, bet par
jaunās sezonas mērķiem šobrīd runāts
vēl netiek. Tiesa, gan kluba vadība,
gan spēlētāji, gan komandas līdzjutēji
cer, ka sniegums un arī rezultāts būs
labāks, tomēr prognozes pagaidām
netiek izteiktas. «Jaunajā sezonā mūsu
komandas mērķis būs uzvarēt katrā spēlē, neizvirzot uzdevumu izcīnīt noteiktu
vietu. Par to runāt šobrīd ir pāragri – lai
varētu izteikt kādas prognozes, vispirms
ir jāredz konkurentu sastāvi,» tā FK
«Jelgava» direktors.

Sporta pasākumi
24. janvārī pulksten 16.15 un 25.
janvārī pulksten 16 – Jelgavas pilsētas
atklātais ziemas čempionāts peldēšanā
garajās distancēs (LLU sporta namā).
26. janvārī pulksten 11 – Latvijas
čempionāts grieķu-romiešu un brīvajā
cīņā (sporta hallē).
26. janvārī pulksten 13 – Baltijas
Sieviešu basketbola līga: BK «Jelgava/
BJSS» – «Audentese Spordiklubi» (ZOC).
26. janvārī pulksten 17 – «Credit
24» Meistarlīga volejbolā vīriešiem: VK
«Biolars/Jelgava» – VK «Parnu» (ZOC).
27. janvārī pulksten 10 – Galda tenisa
rīts (sporta hallē).
27. janvārī pulksten 15 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (sporta hallē).
27. janvārī pulksten 16 – «Credit 24»
Meistarlīga volejbolā vīriešiem: VK «Biolars/Jelgava» – «OC Limbaži/MSĢ» (ZOC).
29. janvārī pulksten 20 – LBL 2. divīzijas spēle: «Jelgava/LLU» – «OC Limbaži»
(sporta hallē).
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Piesakies Ēnu dienas
pasākumiem Jelgavā!
 Jana Bahmane

Iepazīt dažādu profesiju ikdienu 13. februārī aicinās ikgadējais
karjeras izglītības pasākums «Ēnu diena».
Arī šogad Jelgavas
jauniešiem būs iespēja piedalīties Sabiedrības integrācijas pārvaldes un biedrības
«Junior Achievement
– Young Enterprise
Latvija» organizētajā
pasākumā «Ēnu diena Jelgavas pilsētas
pašvaldībā» un LLU
akcijā «Vidusskolēns
– studenta sekotājs».
Sabiedrības integrācijas
pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle norāda,
ka dalībai Ēnu dienā Jelgavas
pilsētas pašvaldībā var pieteikties Jelgavas 6.–12. klašu
skolēni, kā arī profesionālo
izglītības iestāžu 1.–4. kursu
audzēkņi, kuri vēlas ēnot interesējošo profesiju pārstāvjus
pašvaldībā. Šogad būs iespēja
izzināt Jelgavas pilsētas domes, Pašvaldības policijas, SIA
«Jelgavas ūdens», Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes,
pilsētas bibliotēkas, iestādes
«Kultūra» un citu pašvaldības
iestāžu un uzņēmumu vadības
un speciālistu darba ikdienu.
«Pērn skolēniem bija iespēja
ēnot tikai pilsētas skolu direktorus un viņu vietniekus,
bet šogad varēs kļūt par ēnu

arī pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem,» papildina
J.Grīsle.
Ar pilnu ēnu devēju sarakstu
iespējams iepazīties mājaslapā
www.enudiena.lv, un šajā vietnē līdz 7. februārim iespējams
pieteikties ēnot iestādes un
uzņēmumus ne vien Jelgavā,
bet arī citviet. Savukārt, ja
rodas jautājumi par kādu no
ēnu vakancēm Jelgavas pilsētas pašvaldībā, var sazināties
ar J.Grīsli pa e-pastu jelena.
grisle@dome.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka Ēnu diena
Jelgavas pilsētas pašvaldībā
13. februārī pulksten 8.15
tiks atklāta Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā.
Savukārt LLU šajā dienā
tradicionāli aicina piedalīties
akcijā «Vidusskolēns – studenta
sekotājs», uz dienu kļūstot par
kāda LLU studenta ēnu un
kopā ar viņu piedaloties lekcijās
un laboratorijas darbos kādā
no astoņām LLU fakultātēm
– Lauksaimniecības, Meža,
Lauku inženieru, Veterinārmedicīnas, Tehniskās, Informācijas tehnoloģiju, Pārtikas
tehnoloģijas un Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātē.
LLU norāda, ka sekošana studentam sniegs iespēju iepazīties
ar studiju vidi, mācībspēkiem
un sadzīvi, kā arī uzzināt vairāk
par uzņemšanu, nepieciešamajiem dokumentiem un studijām
universitātē Jelgavā. Pieteikties var līdz 8. februārim, aizpildot elektronisko pieteikuma
anketu mājaslapā www.llu.lv.

SIA «AKG Thermotechnik Lettland»
(reģ.Nr.40003646836), iegūstot savu pastāvīgo
klientu uzticību, ražošanas apjomi ir būtiski palielinājušies, un uzņēmums uzsācis paplašināšanos
un jaunas ražotnes veidošanu. Šobrīd uzņēmumā
tiek nodarbināti gandrīz 300 darbinieki.
Mēs atbalstām veselīgu dzīvesveidu un, rūpējoties par darbinieku labsajūtu, nodrošinām
iespēju apmeklēt gan trenažieru zāli, gan peldbaseinu, gan dažādas sporta nodarbības.
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina pievienoties savai komandai

NOLIKTAVAS PĀRZINI

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU(-I)

Galvenie pienākumi:
• produkcijas un izejmateriālu pieņemšana,
izvietošana;
• gatavās produkcijas nosūtīšanas organizēšana;
• pavaddokumentu noformēšana un pārbaude;
• datu ievade un pārvaldība uzskaites
programmā;
• kārtības uzturēšana noliktavā un tās
teritorijā;
• noliktavas tehnikas pārraudzība;
• noliktavas darbinieku ikdienas darbu
organizēšana;
• inventarizācijas veikšana.

Galvenie pienākumi (sadarbībā ar darba
aizsardzības vecāko speciālistu):
• darba aizsardzības sistēmas uzraudzība un
pilnveidošana;
• darba vides uzlabošanas pasākumu plānošana;
• darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde
un uzturēšana;
• darbinieku instruktāža un apmācība darba
aizsardzības un ugunsdrošības jomā;
• darbinieku veselības pārbaužu organizēšana
un monitorēšana;
• nelaimes gadījumu un arodsaslimšanas
gadījumu izmeklēšana un uzskaite;
• darba apģērba un individuālo aizsardzības
līdzekļu izvēle un pasūtīšana.

Prasības:
• vēlama augstākā izglītība loģistikā;
• pieredze noliktavas darbu vadīšanā;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas,
vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas;
• labas datorprasmes («MS Office»);
• noturība stresa situācijās;
• teicamas organizatora spējas;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Prasības:
• darba pieredze ražošanas uzņēmumā un
augstākā izglītība darba aizsardzībā tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• prasme izstrādāt instrukcijas un citu ar darba aizsardzību un ugunsdrošību saistītu dokumentāciju;
• vēlama apmācība ugunsdrošības jomā (ne
mazāk kā 160 stundas);
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas,
vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas;
• labas datorprasmes («MS Office»);
• noturība stresa situācijās;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Mēs piedāvājam interesantu, dinamisku un
atbildīgu darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā Jelgavā ar iespēju veidot ilgtermiņa
profesionālo karjeru, labus darba apstākļus,
nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, darba algu, sākot no 900 EUR, kā arī
ikmēneša piemaksas un prēmijas atbilstoši
darba rezultātiem un uzņēmuma atalgojuma
politikai.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Noliktavas
pārzinis» lūgums sūtīt līdz 20. februārim pa
e-pastu cv.ttl@akg-gruppe.de vai pa pastu
uz adresi: SIA «AKG Thermotechnik Lettland»,
Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004. Informācija
pa tālruni 63012243.

Mēs piedāvājam interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā Jelgavā ar
iespēju veidot ilgtermiņa profesionālo karjeru, labus
darba apstākļus, nelaimes gadījumu un veselības
apdrošināšanu, darba algu, sākot no 800 EUR, kā arī
ikmēneša piemaksas un prēmijas atbilstoši darba
rezultātiem un uzņēmuma atalgojuma politikai.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Darba aizsardzības speciālists» lūgums sūtīt līdz 20. februārim
pa e-pastu cv.ttl@akg-gruppe.de vai pa pastu
uz adresi: SIA «AKG Thermotechnik Lettland»,
Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004. Informācija
pa tālruni 63012243.

«AKG THERMOTECHNIK LETTLAND» –
tā ir lieliska iespēja veidot savu darba dzīvi starptautiskā ražošanas uzņēmumā!

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 24. janvāris

Barikāžu laiku izzina
caur atmiņu stāstiem
 Jana Bahmane,
Anastasija Miteniece

«Spilgti atminos, kā
1991. gada 13. janvāra
vakarā saņēmu zvanu
par to, ka Viļņā sākusies apšaude. Toreiz
kā Latvijas Tautas frontes pārstāvis devos
uz Latvijas Radio un
četros no rīta aicināju tautiešus pulcēties
Rīgā, Doma laukumā,
lai aizstāvētu zemi
kailām rokām. Tad
vēl nodomāju – kurš
gan atsauksies šim
aicinājumam nakts
stundās… Bet jau pēc
brīža redzēju laukumā
simtus un tad – tūkstošus,» atceroties 1991.
gada barikāžu laiku,
Jelgavas 4. vidusskolas
audzēkņiem stāstīja
Latvijas Tautas frontes
pirmais priekšsēdētājs
Dainis Īvāns. Šonedēļ
barikāžu laika atceres
pasākumi notika vairākās pilsētas skolās.
Tiekoties ar Jelgavas 4. vidusskolas skolēniem, D.Īvāns uzsvēra barikāžu laika fenomenu, kad
bez ieročiem un citiem aizsarglīdzekļiem tautieši atsaucās aicinājumam cīnīties un aizstāvēt
savu zemi. «Līdz ar okupācijas
varu ietekmi cilvēki ilgi nepazina
brīvību, tomēr tā vienmēr bija
gruzdējusi ikvienā no mums –
daudzi sevī varbūt sajuta vēlmi
stāties pretim okupācijas varai
un tās lēmumiem, taču bailes
no represijām viņus atturēja.
Barikāžu laikā šis tautas spēks
un vienotība pierādījās,» uzsvēra
D.Īvāns.
Godinot 1991. gada barikāžu

Tiekoties ar Jelgavas 4. vidusskolas skolēniem, Latvijas
Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns uzsvēra
barikāžu laika fenomenu, kad bez ieročiem tautieši atsaucās
aicinājumam cīnīties un aizstāvēt savu zemi.
Foto: JV
dalībniekus, pirmdienas rītā jau
tradicionāli arī Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas audzēkņi un
pedagogi pulcējās pie ugunskura skolas priekšā. «Bailes bija
tābrīža izjūtu pamats, un spēku
deva tikai kopā būšana – līdzīgi
kā mēs šobrīd stāvam bariņā pie
šī ugunskura. Visi baidījās, bet
kopā bija stipri,» savās izjūtās
par barikādēs piedzīvoto dalījās
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse.
Skolas direktore norādīja, ka,
viņasprāt, cilvēki uz Vecrīgu devās, jo šķita – ja nelaime būs, tad
kopā mēs varēsim stāvēt kā mūris. «Katrs barikāžu dalībnieks
varēja teikt: es esmu Latvija, es
esmu brīvība,» tā I.Vilkārse.

Arī ģimnāzijas pirmais direktors vēsturnieks Andris Tomašūns uzsvēra, ka barikāžu laiks
bija cilvēku vienotības laiks.
«Neskatoties uz to, ka barikāžu laikā jauniešus, bērnus un
sievietes aicināja nebraukt uz
Rīgu, zinu, ka Spīdolas skolas
audzēkņi aizmuka no stundām,
jo barikādes bija kas vairāk par
sēdēšanu pie ugunskura un
pačalošanu draugu pulkā – tas
bija vienotības laiks. Vienotība
ir kaut kas tāds, kas liek dažādi
domājošiem, dažādi runājošiem, dažādi dzīvojošiem cilvēkiem sanākt kopā par kaut ko
vienu, par kaut ko ļoti svarīgu,
par kaut ko tādu, par ko viņi ir
gatavi atdot pat savu dzīvību,»

uzsvēra A.Tomašūns.
Spīdolas Valsts ģimnāzijas saime pie ugunskura un siltas tējas
vienojās arī kopīgās dziesmās un
uzklausīja barikāžu dalībnieku
atmiņu stāstus par 1991. gadā
piedzīvoto. «Man prieks, ka
mūsu skolā ir tradīcija pieminēt
barikāžu laiku, jo mana paaudze to nepiedzīvoja. Šī mums ir
iespēja par to runāt un šo notikumu atcerēties,» vērtē 9. klases
skolniece Tīna. «Protams, mēs
nevaram pieredzēt tās sajūtas,
kādas toreiz piedzīvoja mūsu
vecāki, piedaloties barikādēs, bet
šis ir kā neliels vēsturiskā notikuma inscenējums,» tā 11. klases
skolnieki Raivis un Rihards,
kuru tēvi piedalījušies barikādēs.

Pilsētā darbu atsāk Veselības istaba
 Anastasija Miteniece

Jelgavas Pensionāru biedrības telpās Dobeles ielā
62A darbu atsāk Veselības istaba, kurā vienu reizi
nedēļā jelgavnieki bez maksas varēs saņemt medicīnas darbinieka konsultācijas par dažādiem ar
veselību saistītiem jautājumiem. Nākamā pieņemšana Veselības istabā – 30. janvārī no pulksten 13
līdz 16. Interesenti aicināti iepriekš pieteikties.
Tāpat kā līdz šim Veselības
istabā varēs noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs,
izmērīt asinsspiedienu, kā
arī noteikt ķermeņa masas
indeksu un, balstoties uz rezultātiem, saņemt uztura ietei-

kumus. Tāpat Veselības istabā
sertificēta medicīnas darbinieka konsultācijas pieejamas
par citiem jautājumiem, kas
saistīti ar veselību.
Latvijas Sarkanā Krusta
(LSK) Jelgavas komitejas iz-

pilddirektore Ingrīda Grīnberga norāda, ka konsultācijas
notiks reizi nedēļā un tās
sniegs LSK biedre sertificēta
medicīnas darbiniece Ruta
Skoraja. «Māsiņa ikdienā aprūpē pacientus Jelgavas pilsētas slimnīcā un vada lekcijas
medicīnas koledžā, bet brīvajā
laikā piekritusi konsultēt Veselības istabas apmeklētājus,»
stāsta I.Grīnberga, uzsverot:
papildus konsultācijām Veselības istabā paredzēts aizvadīt
arī tematiskās lekcijas. Jāpiebilst gan, ka konsultāciju laiks
tiks pieskaņots brīvprātīgās

grafikam, tādēļ interesentiem,
kuri vēlas apmeklēt Veselības
istabu, jāseko līdzi pieņemšanas datumiem un laikiem.
Nākamās konsultācijas Veselības istabā plānotas 30.
janvārī no pulksten 13 līdz
16, 6. februārī no pulksten 15
līdz 18, 13. februārī no pulksten 13 līdz 16, 20. februārī
no pulksten 16.30 līdz 18.30
un 21. februārī no pulksten
13 līdz 16.
Noskaidrot pieņemšanas
laikus konkrētā nedēļā un pieteikties vizītei var pa tālruni
63024428 vai 29705003.

Neformālā gaisotnē pilnveidos skolēnu latviešu valodas zināšanas
 Jana Bahmane

Ar mērķi pilnveidot latviešu valodas zināšanas Jelgavas
pašvaldība skolēniem no 13 gadu vecuma piedāvā
iespēju bez maksas apmeklēt latviešu sarunvalodas
klubiņu «Vienkārši runājam». Tikšanās, ko vadīs Sabiedrības integrācijas pārvaldes speciālisti, reizi nedēļā
notiks Jelgavas 2. pamatskolā, 5. un 6. vidusskolā, kā
arī Pārlielupes bibliotēkā, iepriekš vienojoties par dalībniekiem ērtu tikšanās laiku. Pirmā klubiņa nodarbība
22. janvārī notika Jelgavas 6. vidusskolā.
«Iniciatīvas mērķis ir veicināt
Jelgavas jauniešu latviešu valodas prasmes, radot draudzīgu un
atvērtu gaisotni, jo valodas apguve
neformālā vidē mazina valodas
barjeru un iedrošina veidot dialo-

gu gan par ikdienišķām tēmām,
gan konkrētiem jautājumiem,»
stāsta Sabiedrības integrācijas
pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Linda Vovere. Viņa skaidro,
ka tāpat būtisks klubiņa darbības

uzdevums ir ieinteresēt skolēnus
padziļināti apgūt latviešu valodu
un palīdzēt viņiem sagatavoties
eksāmeniem. «12. klases skolēniem valsts pārbaudījumi jau
šobrīd jākārto latviešu valodā,
devītklasnieki vēl var izvēlēties
eksāmena norises valodu starp
latviešu un krievu, bet no nākamā,
2019./2020., mācību gada visiem
skolēniem eksāmeni būs jākārto
valsts valodā,» norāda jaunatnes
lietu speciāliste.
Klubiņa «Vienkārši runājam»
dalībnieki tikšanās reizēs apspriedīs aktuālos notikumus, kā
arī konkrētajai mērķgrupai aktuālus jautājumus. «Nodarbībās

demonstrēsim filmas, diskutēsim,
lasīsim grāmatas, darbosimies
grupās. Dažkārt tikšanās noritēs
ārpus izglītības iestādes, piemēram, dodoties uz teātra izrādi vai
muzeju,» stāsta L.Vovere. Katras
nodarbības plānotais ilgums ir
viena stunda.
Mērķauditorija ir 2. pamatskolas, 5. un 6. vidusskolas skolēni,
bet, ņemot vērā, ka nodarbības
plānotas arī Pārlielupes bibliotēkā, tajās var iesaistīties arī citi
interesenti. Sīkāku informāciju
par klubiņu «Vienkārši runājam»
var iegūt pie L.Voveres pa tālruni
63005527 vai e-pastu linda.vovere@dome.jelgava.lv.

PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 24. janvāris

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Asteru ielā un Pūra ceļā, Jelgavā
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17.
punktā noteiktajam publiskajai apspriešanai tiek nodota astoņpadsmit koku ciršanas iecere Asteru ielā un
Pūra ceļā, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 24.01.2019. līdz 07.02.2019. (ieskaitot). Koku ciršana
paredzēta sakarā ar to, ka koki ir daļēji bojāti un izvietoti blakus perspektīvajai dzīvojamo māju apbūvei.
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) un Būvvaldē (tālrunis 63005576)
Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz
17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30), kā arī pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»/«Sabiedrība»/«Līdzdalība»/«Publiskā apspriešana koku ciršanai».
Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt pa e-pastu dome@
dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai
nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks
izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Paplāte Nr.1»
(reģ.Nr.43603024326)

piedāvā darbu CEHA STRĀDNIEKAM(-CEI).
Darba pienākumi: dārzeņu pirmapstrāde
(dārzeņu mizošana gan ar iekārtu palīdzību, gan bez),
produkcijas svēršana, fasēšana.
Plānotais atalgojums – 450–550 EUR (bruto).
CV sūtīt pa e-pastu produce@lanature.lv vai zvanīt
pa tālruni 22016511.

Jelgavas tehnikums 2018./2019.
mācību gadā 6.–9. klases
skolēniem piedāvā apmeklēt bezmaksas
profesionālos interešu pulciņus.
Nodarbības notiks
Jelgavas tehnikumā vienu reizi nedēļā no
plkst.15.30. līdz 17
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā varēs
05.02.2019. Jelgavas tehnikumā.

Pirmā tikšanās – 05.02.2019. plkst. 15.30
Jelgavas tehnikumā.
Nodarbību laikā varēs apgūt pamatprasmes
un zināšanas izvēlētajā profesijā:
• mēbeļu galdnieks,
• automehāniķis,
• apdares darbu tehniķis,
• programmētājs,
• datorsistēmu tehniķis,
• viesmīlības pakalpojumu speciālists,
• inženierkomunikāciju tehniķis,
• klientu apkalpošanas speciālists.

Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

PSIHOLOGU(-ĢI)

Sociālo pakalpojumu centrā bērniem
(Zirgu ielā 47a, Jelgavā).
Prasības:
• maģistra grāds psiholoģijā;
• jābūt reģistrētam psihologu reģistrā, sertificētam;
• vēlama trīs gadu darba pieredze specialitātē;
• C līmeņa 2. pakāpes valsts valodas prasme;
• zināšanas «Word», «Excel», «Outlook»,
pamatzināšanas «Internet Explorer» lietošanā;
• spēja strādāt komandā.
Galvenie pienākumi:
• veikt psiholoģisko konsultēšanu individuāli
vai grupā;
• veikt klientu psiholoģisko izpēti, sniegt atzinumu;
• sniegt psiholoģisko atbalstu.
Plānotais atalgojums –
no 672 līdz 840 eiro (bruto).
Motivētu pieteikuma vēstuli un
CV sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63026313.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kas tiks aicināti uz pārrunām.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Vadības psiholoģijas
praktiskie aspekti

facebook.com

4. februārī pl. 1800

6. februārī pl. 1800

pakalpojumu sniegšanai
7.februārī pl. 1000

13. februārī pl. 0915

18. februārī pl. 1730

Gleznošanas
pamati

Publiskā runa
un uzstāšanās

Apģērbu konstruēšana
un modelēšana ar
priekšzināšanām

30. janvārī pl. 1715

Higiēnas prasības

skaistumkopšanas

19. februārī pl. 1730

Tematiskā pārbaude
uzņēmumā
21. februārī pl. 1000

20. februārī pl. 1800

Grāmatvedības
uzskaites pamati
21. februārī pl. 1715

20. februārī pl. 1730

26. februārī pl. 1715

!

KSAS

A
BEZM

Gudro vecāku skola

Kā pasargāt bērnu no traumām un
pirmā palīdzība

5. februārī,
plkst. 18:00

Lektors
R.Fūrmanis
(anesteziologs,
reanimatologs)

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Meklē darbu
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.

Līdzjūtības
Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev mīļas rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.
(P.Priede)
Skumju brīdī esam kopā
ar Lieni Vītolu un Lilitu Barševsku,
tuvu cilvēku aizsaulē pavadot.
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Māru Bergmani,
māti mūžībā pavadot.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» kolektīvs
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
(R.Skujiņa)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Brigitu Kļavkalni,
vīru mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas poliklīnika»

Aizsaulē aizgājuši
PĀVILS KATAŠČENKO (1949. g.)
DŽERALDS STŪRMANIS (1968. g.)
TATJANA PAVLOVSKA (1928. g.)
AINA GROTĀNE (1941. g.)
RIŠARDS RAKUTS (1946. g.)
LARISA FINČENKO (1930. g.).
Izvadīšana 24.01. plkst.11.45 Bērzu kapsētā.
JĀNIS GERHARDS (1942.g.).
Izvadīšana 25.01. plkst.13 Meža kapsētā.
GENADIJS MAKSIMOVS (1932. g.).
Izvadīšana 25.01. plkst.15 Meža kapsētā.
ANDRIS MIĶELĒNS (1962.g.).
Izvadīšana 25.01. plkst.14.30 Baložu kapsētā.
ALEKSANDRS KRJUČKOVS (1946.g.).
Izvadīšana 26.01. plkst.12.30 Meža kapsētā.
GUNĀRS KĻAVKALNS (1939.g.).
Izvadīšana 26.01. plkst.13 Baložu kapsētā.
GUNĀRS SPROĢIS (1949. g.).
Izvadīšana 26.01. plkst.13 Meža kapsētā.
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Virtuālās ekspozīcijas atklāj karu
un tautastērpu vēsturi
 Jana Bahmane

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā atklātas divas virtuālās
izstādes – «Kari un karavīrs
Jelgavā cauri laiku lokiem»
un «Zemgales tautas tērps
un tā valkāšanas tradīcijas» –, kuras turpmāk papildinās muzeja pastāvīgo
ekspozīciju. Katra izstāde
veidota digitālā formātā,
kas, uzvelkot īpašas virtuālās realitātes brilles, ļauj
kļūt par daļu no stāsta,
līdzdarboties, bet lielāka
apmeklētāju grupa ekspozīcijas bez šīm brillēm var
skatīt kā videosižetu.
«Muzeja pašreizējā ekspozīcijā
kari atspoguļoti visai maz, taču tie ir
svarīga pilsētas vēstures sastāvdaļa.
Savukārt plaša tautastērpu eksponēšana prasītu arī plašas telpas,
tādēļ šādas mūsdienīgas interaktīvas
ekspozīcijas ir lielisks risinājums.
Turklāt būtiski, ka tās muzeja apmeklētājam rada klātbūtnes efektu,»
stāsta Jelgavas muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere.
Izstāde «Kari un karavīrs Jelgavā
cauri laiku lokiem» ļauj ieskatīties
četru karu norisē – sākot ar Livonijas
karu un beidzot ar Otro pasaules
karu. «Šī virtuālā ekspozīcija sniedz
fantastisku iespēju īsā laika sprīdī
iegūt plašu informāciju. Četros siže-

tos, kuru kopējais garums ir aptuveni
divpadsmit minūtes, apmeklētājs var
iziet cauri četriem kariem, ieraudzīt,
kā mainījusies kara tehnika, karavīru apģērbs. Tāpat nozīmīga pievienotā vērtība ir iespēja sižetos redzēt
kara ainas vēsturiskās Jelgavas
vietās, kuras mūsdienās mainījušās
līdz nepazīšanai. Ir fotoattēli, kuros
iemūžināta karā sagrautā Jelgava,
bet redzēt, kā acu priekšā sagrūst
ēka, ir pavisam kas cits,» vērtē
M.Kaupere.
Izmantojot vēsturiskas fotogrāfijas, muzeja darbiniekiem izdevies
pilnībā rekonstruēt, piemēram,
Jelgavas tirgus laukumu, kura atmosfēru var izjust ar virtuālajām
brillēm. Jelgavas muzeja galvenais
speciālists Marjus Zaļeckis, kurš ir
galvenais karu ekspozīcijas satura
izstrādātājs, atklāj: lai attēlotu četras ar militāro karadarbību saistītas
ainas Jelgavā un tās apkārtnē, bija
jāizdomā sižets un to norises vide.
«Katram sižetam gan vajadzēja būt
svarīgam Jelgavas vēsturē, gan arī
tajā bija jāiekļauj kaut kāda darbība,
spriedze, lai ieinteresētu muzeja
apmeklētāju,» tā M.Zaļeckis. Šī virtuālā ekspozīcija atrodas Kara zālē
muzeja 1. stāvā.
Bet virtuālā izstāde «Zemgales
tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas» vēsta par Zemgales tautastērpa
attīstību un valkāšanas tradīcijām.
«Uzvelkot virtuālās realitātes brilles,
ir iespēja pašam piedalīties brunču
aušanā – izvēlēties krāsu, rakstus,»

Foto: Ivars Veiliņš
norāda M.Kaupere. Atceroties IV
Vispārējos latviešu dziesmu un mūzikas svētkus, kas 1895. gadā notika
Jelgavā, ekspozīcijā var redzēt, kā
Jānis Čakste uzrunā Dziesmu svētku dalībniekus un iesaistās citās
aktivitātēs. «Zemgales tautas tērps
un tā valkāšanas tradīcijas» atrodas
muzeja ekspozīcijas zālē, kas iepazīs-

tina ar pilsētas vēsturi 19. gadsimtā,
kad Jelgava bija Kurzemes guberņas
centrs.
Virtuālās ekspozīcijas Jelgavas
muzejā izveidotas «Interreg V-A»
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta «Starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma
maršruts «Baltu ceļš»» gaitā. To

tehnisko risinājumu izstrādāja Lietuvas kompānija «MultimediaMark».
Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
projektu vadītāja Aiga Anitena norāda, ka virtuālo ekspozīciju izveidei no
projekta līdzekļiem piešķirti 86 000
eiro, bet 14 309 eiro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

Pasākumi pilsētā
25. janvārī pulksten 16 – «Atvērto durvju vakariņš». Nāc apskaties, kur radošums
mīt: pulciņu dažādība, radošo darbu izstādes, prezentācijas. Ieeja – bez maksas (BJC
«Junda» Skolas ielā 2).
25. janvārī pulksten 19 un 26. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
PIRMIZRĀDE: R.Kūnijs «Tikai bez skandāla!». Situāciju komēdija 2 cēlienos. Ir trīs dienas
pirms Ziemassvētkiem. Kādā Londonas slimnīcā tūlīt jāsākas neirologu konferencei, bet
vienlaikus norit gatavošanās personāla Ziemassvētku sarīkojumam. Lomās – R.Avots,
L.Baumane, E.Skutele, R.Mediss, R.Balševics, M.Vilnis, N.Samohvala, B.Zaķevica,
J.Bandenieks, A.Jakovelis, E.Majevska un M.Kabaks. Režisore – D.Vilne. Scenogrāfs –
I.Pirvics. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
27. janvārī pulksten 10 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros:
Jelgavas novada vietas un stāsti kopā ar gidi I.Jurģi. Pieteikties pa tālruni 29916889,
63005447.
27. janvārī pulksten 14 – JPPI «Kultūra» senioru vokālā ansambļa «Vīzija» koncerts
Ilzes dienā «Šodien, draugs, atļauj Tev sacīt…». Programmā – latviešu komponistu
dziesmas par mīlestību. Mākslinieciskā vadītāja – L.Gaile. Ieeja – bez maksas (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
27. janvārī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums karnevāls (kultūras namā).
31. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas bērnu
un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – 1 € (kultūras namā).
31. janvārī pulksten 18 – tematisks tūrisma vakars «Atklāsmes ceļš Camino De
Santiago». Vakara viešņa – ceļotāja Līga Liepa. Dalības maksa – 2 € (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
3. februārī pulksten 14 – koncerts: Valdis Atāls «Pieturies pie debesīm». Ieeja – bez
maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
4. februārī pulksten 18 – Iedvesmas telpa: A.Račs «Labais šodienā un nākotnē,
kā to atpazīt un ieaicināt savā dzīvē». Pieteikties pa tālruni 63082101, 29222737 vai
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalības maksa – 2 € (ZRKAC Svētes ielā 33).
5. februārī pulksten 10 – seminārs «Ienākumu aprēķināšana un deklarēšana fiziskajām personām saimnieciskās darbības veicējiem». Pieteikties pa tālruni 63012155,
63082169 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC
Svētes ielā 33).
5. februārī pulksten 18 – Gudro vecāku skolas seminārs «Kā pasargāt bērnu no
traumām un pirmā palīdzība». Pieteikties pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
7. februārī pulksten 17.30 – koncerts «Ziemas ceļi». Piedalās JMV dažādu nodaļu
dziedošie audzēkņi un kolektīvi. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
12. februārī pulksten 18 – nodarbība cikla «Radītprieks» ietvaros: «Valentīndienas
apsveikuma kartīšu izgatavošana brush lettering stilā». Vada L.Trankale. Dalības maksa
– 20 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
24. janvārī pulksten 14 – Lienes Ābomas gleznu izstādes «Mirklis sev» atklāšana
(Jelgavas Tehnikuma bibliotēkā P.O.Kalpaka ielā 37).
No 28. janvāra līdz 3. martam – ceļojošā izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā 2018»
(Jelgavas Mākslas skolā).
No 1. līdz 28. februārim – izstāde «Duets»: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
mākslas studijas «Mākslas pasaule» dalībnieki un absolventi ar glezniecības, grafikas,
zīmējuma un sietspiedes tehnikas darbiem pauž par dueta izpausmēm dzīvē, dabā
un cilvēkā (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 6. līdz 28. februārim – JPPI «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas dalībnieku
darbu izstāde «Karnevāls» (kultūras nama 1. stāva galerijā).

