Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas svētku logo»
rezultāti
Paldies 126 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
svētku logo publicēti 23. janvāra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas svētku logo. Pareizi atbildēja
99 dalībnieki.
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Dāvina grāmatas un
Jelgavas pamatzināšanu rulli
Foto: Ivars Veiliņš

Draudzīgā aicinājuma dienā, 28. janvārī, tikko kā izveidotajā Zemgales Restaurācijas centrā pilsētas pašvaldība izglītības iestādēm
dāvināja grāmatas un jauno – jau devīto – Jelgavas pamatzināšanu rulli. Tas veltīts pilsētas 755. jubilejas gadam, atklājot tās vēsturē
nozīmīgus faktus, kas apliecina, cik radoša un gudra ir Jelgava. Piemēram, tieši Jelgavā 1894. gadā tika izdots Krišjāņa Barona «Latvju
dainu» pirmizdevums, 1775. gadā Jelgavā dibināta pirmā augstskola Latvijā, 1926. gadā mūsu pilsētā atklāta pirmā cukurfabrika
Latvijā, pie mums 1895. gadā notika vienīgie Vispārējie latviešu dziesmu un mūzikas svētki ārpus Rīgas, turklāt tajos pirmo reizi
kopkorī skanēja Latvijas himna.
Reizē ar pamatzināšanu rulli izglītības iestādes saņēma pašvaldības sarūpētas grāmatas. Pirmsskolas izglītības iestādēm dāvinātas
enciklopēdijas «Vai tiešām?» un «Pieklājības enciklopēdija», sākumskolām un pamatskolām – grāmata «Fakti un rekordi», «Mana
pirmā vizuālā enciklopēdija», savukārt vidusskolām, profesionālās un interešu izglītības iestādēm – «Dvēseļu putenis» un «Mans
uzņēmēja kods». Dāvinot iestādēm grāmatas, pašvaldība vēlreiz akcentē, ka viena no jaunās mācību metodikas jeb kompetencēs
balstītas izglītības pamatnostādnēm ir lasītprasme.
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš izglītības iestāžu vadītājus sveica ne tikai ar Draudzīgā aicinājuma dienu, bet arī ar dienu,
kad pieņemts Jelgavas pilsētas 2020. gada budžets: «Pieņemtais budžets apliecina, ka izglītība mūsu pilsētā ir prioritāte, jo tieši izglītībai
paredzēts vislielākais finansējums. Šobrīd katras iestādes svarīgākais uzdevums ir ieviest jauno mācību metodiku, sākot no pirmsskolas
un līdz pat vidusskolai. Savukārt pašvaldības uzdevums ir veidot vienotus izglītības kvalitātes kritērijus, kas ļautu sekot līdzi katras
iestādes darba efektivitātei. Mēs pilsētā izvirzām arvien augstākus mērķus, lai mūsu skolēniem nodrošinātu vēl kvalitatīvāku izglītību.»

Pilsētas autobusu e-karti var papildināt
visās pasta nodaļās Jelgavā un autoostā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta
abonementa biļešu
e-karti no šīs nedēļas var iegādāties
un papildināt visās
sešās pasta nodaļās
pilsētā, vienā pasta
nodaļā Ozolniekos
un Jelgavas autoostā, informē SIA
«Jelgavas autobusu
parks» (JAP).
Jau no septembra e-kartes
varēja iegādāties un papildināt
trijās Jelgavas pasta nodaļās –
5. pasta nodaļā tirdzniecības
centrā «RAF centrs», 2. pasta
nodaļā un pasta centrā «Jelgava», bet šobrīd tas iespējams
arī pārējās trijās pasta noda-

ļās. «Šāds lēmums pieņemts,
jo darbu pārtrauca Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP) norēķinu punkti,
kuros fiziskas personas varēja
iegādāties pilsētas autobusu
e-karti un papildināt to. Līdz
ar JNĪP punktu slēgšanu
gada sākumā strauji pieauga
e-karšu papildināšanas darījumu skaits pasta nodaļās,
un ar VAS «Latvijas pasts»
vienojāmies, ka e-kartes tirgos
un papildinās visās pilsētas
pasta nodaļās. Ņemot vērā
to, ka daudzi pasažieri dzīvo
Ozolniekos, nolemts, ka šādu
pakalpojumu uzņēmums piedāvās arī pasta nodaļā Ozolniekos,» stāsta JAP valdes
loceklis Gints Burks.
Fiziskas personas e-karti
var iegādāties Jelgavas 5.
pasta nodaļā tirdzniecības

centrā «RAF centrs» Rīgas ielā
48 katru dienu no pulksten 9
līdz 21; 2. pasta nodaļā Garozas ielā 22 darba dienās no
pulksten 8 līdz 18, sestdienās
no 9 līdz 13; 7. pasta nodaļā
Satiksmes ielā 59A pirmdienās, trešdienās, piektdienās no
pulksten 8 līdz 17, otrdienās,
ceturtdienās no 8 līdz 19 un
sestdienās no 9 līdz 13; Jelgavas 8. pasta nodaļā Tērvetes
ielā 67B pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās no
pulksten 8 līdz 17, ceturtdienās no 8 līdz 19 un sestdienās
no 9 līdz 13; Jelgavas 24. pasta
nodaļā Dobeles šosejā 7 darba
dienās no pulksten 8 līdz 19 un
sestdienās no 9 līdz 13; pasta
centrā «Jelgava» Katoļu ielā
2B darba dienās no pulksten
8 līdz 19, sestdienās no 9 līdz
13; Ozolnieku pasta nodaļā

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

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Anna Fogelmane, Ingrīda Ērika Strupa, Aija Emberga,
Aija Auniņa, Dzintra Cīrule, Sofija Vecmuktāne,
Ruta Āboliņa, Ilga Siliņa, Sintija Zvirgzdiņa.
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpēto balvu var saņemt
mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005567 vai 63005574.

Dome apstiprina 2020. gada
Jelgavas pilsētas budžetu
 Kristīne Langenfelde

Otrdien Jelgavas domes sēdē deputāti apstiprināja šā
gada pilsētas budžetu – kopējie budžeta ieņēmumi un
izdevumi plānoti 104,9 miljonu eiro apmērā. Pagājušajā nedēļā turpinot pilnveidot budžeta projektu un
vēlreiz izvērtējot iespējas, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzdeva pašvaldības administrācijai
budžetā saglabāt pašvaldības līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm iepriekšējā gada
apjomā – 200 eiro mēnesī par 5 un 6 gadus veciem
bērniem – līdz 1. jūnijam. Tāpat papildus rasta iespēja
šogad par 30 eiro palielināt pašvaldības finansējumu
auklēm un piešķirt finansējumu 60 tūkstošu eiro
apmērā Jelgavas 5. vidusskolas gaiteņu remontam.
Kopumā budžeta ieņēmumi
šogad ir par astoņiem miljoniem
eiro lielāki nekā 2019. gada plānotais budžets. Taču, neskatoties
uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa
palielinājumu, citu nodokļu ieņēmumu prognozes ir nemainīgas vai samazinājušās. Kopējais
finansējums dažādu projektu
realizācijai budžetā ir 25 miljoni
eiro, bet jau šobrīd ir skaidrs,
ka gada laikā šī summa augs.
Jelgavas pašvaldības prioritātes
ir nemainīgas – atbalsts uzņēmējdarbībai un izglītības kvalitātes
paaugstināšana.
Vienīgās izmaiņas budžeta
projektā, par ko «Jelgavas Vēstnesis» plaši informēja iepriekšējā
laikraksta numurā, apstiprinot
budžetu, saistītas ar izglītības
jomu. Pagājušajā nedēļā komitejās
izskatot pilsētas budžeta projektu,
deputātiem tika piedāvāts privāto
bērnudārzu līdzfinansējuma aprēķins atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem tādā apmērā, kādas
ir vidējās izmaksas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs,
proti, 220 eiro bērniem vecumā
no pusotra līdz četriem gadiem
un 150 eiro piecus un sešus gadus
veciem bērniem. 2018. gadā viena
piecus un sešus gadus veca bērna
izglītošanās vidējās izmaksas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs bija zemākas – 134
eiro mēnesī, bet 2019. gadā – 139
eiro mēnesī. Jelgavas pilsētas
pašvaldība līdzfinansējumu pri-

Skolas ielā 1B darba dienās
no pulksten 7.30 līdz 17 un
sestdienās no 9 līdz 12. Tāpat
pilsētas autobusu e-karti var
iegādāties un papildināt Jelgavas autoostā darba dienās
no pulksten 4.45 līdz 22 un
brīvdienās no 5.30 līdz 22.
 Emīls Rotgalvis
Pasta nodaļās un autoostā var gan iegādāties jaunu
No 31. janvāra līdz 2.
e-karti, gan arī to papildināt
februārim Ķīpsalas izbez komisijas maksas. Norēstāžu centrā norisināķināties visās vietās iespējams
sies 27. starptautiskā
kā skaidrā naudā, tā ar bankas
tūrisma izstāde gadakarti.
tirgus «Balttour 2020».
Jāpiebilst, ka vairākkārt
Tajā apmeklētāji varēs
izmantojamās e-kartes pirm
iepazīties arī ar atpūtas,
reizējā cena ir 2,50 eiro. Ieizklaides un tūrisma
dzīvotāji var iegādāties abopiedāvājumu un aktunementu 10, 20, 40 vai 60
alitātēm Jelgavā.
braucieniem, kas jāizmanto
sešu mēnešu laikā. Sīkāka
«Stāstīsim par pilsētas jaunuinformācija pieejama JAP miem – brīvdabas koncertzāli
mājaslapā www.jap.lv.
«Mītava», jauno pastaigu mar-

vātajiem bērnudārziem saskaņā
ar aprēķinu piešķir uz vienu
budžeta gadu, un iniciatīva 2018.
gadā privātajiem bērnudārziem
palielināt līdzfinansējumu līdz
200 eiro mēnesī bija saistīta ar
nolūku atbalstīt un veicināt izglītības kvalitātes celšanu bērniem
tik svarīgajā pirmsskolas izglītības
iegūšanas posmā un sniegt atbalstu vecākiem.
Jāpiebilst, ka gan pašvaldības,
gan privātās pirmsskolas izglītības iestādes par piecus un sešus
gadus veciem bērniem saņem
arī valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu atalgojumam, līdz ar
to šī vecuma bērnu izglītošana izmaksā lētāk. Privāto bērnudārzu
audzēkņu vecākiem jāņem vērā,
ka, veicot aprēķinus par vidējām
izmaksām pašvaldības bērnudārzā, tajās tiek iekļauti arī pašvaldības veiktie kapitālieguldījumi
bērnudārzu infrastruktūrā un tās
uzturēšanas izmaksas, ieskaitot
baseinus un rehabilitācijas telpas.
Ņemot vērā, ka izglītības kvalitātes nodrošināšana pirmsskolas
izglītības iestādēs ir atšķirīga, deputātiem tika piedāvāts balsot par
līdzšinējā līdzfinansējuma saglabāšanu līdz 1. jūnijam. Savukārt
līdz tam pašvaldības speciālistiem
jāizstrādā pirmsskolas izglītības
kvalitātes vadlīnijas, kuru izpilde nākamajā mācību gadā būs
galvenais kritērijs pašvaldības
palielinātā līdzfinansējuma saņemšanai.

Izstādē «Balttour» – jaunais
tūrisma piedāvājums

63048800

šrutu, iepazīstot Jelgavas skulptūras, kā arī elektroskrejriteņu
nomas punkta «Migo City» 2020.
gada tūrisma sezonas jaunumu –
astoņvietīgu laivu, kurā pieejams
grils –, radot interesantu veidu,
kā pilsētu izbaudīt uz ūdens,»
informē Jelgavas reģionālā Tūrisma centra (JRTC) vadītāja Anda
Iljina, turpinot: «Tāpat izstādē
«Balttour» informēsim par Pavasara restorānu nedēļu Jelgavā,
kas ilgs no 27. aprīļa līdz 4. maijam, iekļaujot tajā arī Latvijas
neatkarības atjaunošanas dienu
jeb Baltā galdauta svētkus.»
Turpinājums 3.lpp.

birojs@info.jelgava.lv
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«Biznesa nakts» – tilts starp skolu un
uzņēmējdarbības vidi 58 14 31
«BIZNESA NAKTS» SKAITĻOS

 Ritma Gaidamoviča

«Pilsētas uzņēmēji, kuri
atbalsta pasākumu, ir
gandarīti par ieguldījumu
jauniešu uzņēmējspēju attīstīšanā. Viņi apzinās, ka
pārmantojamībai ir jābūt
un tikai skolas solā uzņēmējs nevar izaugt. «Biznesa nakts» ir forma, kā var
paplašināt izglītības robežas, procesā tieši iesaistot
arī pašus uzņēmējus,» atzīst skolēnu uzņēmējspēju
un jaunrades attīstīšanas
pasākuma «Biznesa nakts»
organizatore Jāņa Bisenieka fonda vadītāja Rita
Vectirāne.
Motivācija, izaicinājums, komandas darbs, sadarbība, jauna pieredze
un zināšanas – tie ir atslēgvārdi, kas
raksturo «Biznesa nakti». Tā pilsētā
aizvadīta jau otro reizi, un šogad uz
pusi audzis dalībnieku skaits, apvienojot jau 58 jauniešus, un paplašinātas arī ģeogrāfiskās robežas – līdztekus Jelgavas jauniešiem piedalījās arī
skolēni no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas,
Ozolnieku vidusskolas, Saulkrastu
vidusskolas un Dobeles Valsts ģimnāzijas. Jaunieši 31 stundu Jelgavas
tehnikumā vairākās lekcijās apguva
jaunas zināšanas par prezentāciju
veidošanu, prototipēšanu, biznesa
plānu rakstīšanu, uzklausot jomas
profesionāļus, un, strādājot komandās, nakts laikā līdz gatavam produktam attīstīja desmit pašu radītas
biznesa idejas. Izvērtējot produkta
oriģinalitāti, potenciālu un finanšu
plānu, žūrija noteica trīs veiksmīgākās idejas. To autori saņēma 300 eiro
naudas balvu, un šogad uzvarēja trīs
idejas par mobilajām lietotnēm.
«Spēja radīt – tā ir šī pasākuma
pievienotā vērtība. Acis dega, enerģija bija jūtama, un tam visam ir
arī segums. Jaunieši ir ļoti radoši,
ambiciozi, ar milzīgu potenciālu, ja
tikai viņiem ļauj rīkoties. Jā, problēmas rada niecīgā zināšanu bāze,
bet tieši tāpēc pasākumā piedalās
arī mentori – pieredzējuši uzņēmēji,
kuri sniedz padomus, lai palīdzētu
tikt uz priekšu,» atzīst Jelgavas
Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita
Kazakevičs, uzsverot, ka lielākā daļa
jauniešu uz pasākumu atnāca bez biznesa idejas – vismaz 13 no 20 idejām
tika radītas uz vietas stundas laikā.
«Jaunieši paši nobalsoja par desmit,
kas tiks attīstītas tālāk, un to autori
aģitēja dalībniekus savai komandai,
cenšoties pārliecināt citus. Arī šī

Foto: Ivars Veiliņš
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lektori

«Biznesa naktī» uzteikta mobilā lietotne
«Tasket». Tā sniegtu iespēju satikties cilvēkiem, kas piedāvā īslaicīgu darbu un iespēju
papildus piepelnīties, ar tiem, kuri gatavi to
paveikt. Tās autors ir Uģis Patriks Pumpurs
no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, un
viņa komanda «Biznesa naktī» uzvarēja arī pērn.
«Jau pagājušajā gadā tā bija neatsverama pieredze prezentāciju
gatavošanā, aplikācijas izstrādē, kas rosināja piedalīties arī šogad
un nākt jau ar gatavu ideju. Gribam gūt jaunas zināšanas, jo pavisam nopietni apsveram iespēju nākotni saistīt ar uzņēmējdarbību,»
atzīst Uģis un viņa komandas biedre Līva Letīcija Pekarska, kura ar
Uģi kopā strādāja arī pagājušajā gadā. Komandā darbojās arī viņu
skolasbiedri Kristiāna Marija Dīķe, Lāsma Siliņa un Jelgavas Valsts
ģimnāzijas audzēknis Renārs Tukris. Viņi novērtē gūto pieredzi, strādājot komandā, – tas nav bijis viegli, bet apstākļi un kopīgs mērķis
piespiedis iet uz rezultātu.
idejas pārdošana no jaunieša prasa
lielu uzdrīkstēšanos un pārliecību.
To iemācīties var tikai darot,» pārliecināts Ņ.Kazakevičs.
R.Vectirāne vērtē, ka šajā pasākumā jaunieši var pilnveidot izglītības
procesā būtiskas iemaņas – sadarbību, kopīgu mērķu attīstīšanu,
līderības īpašības. «Apmācībās iegūtā
prakse ir nepieciešama ne tikai uzņēmējiem, bet arī dažāda līmeņa vadītājiem, jo īpaši atbildība par kopīgi
veiktu darbu. Gribu uzteikt jauniešu
drosmi, uzņēmību, zinātgribu, jo 31
stunda intensīva darba nebija viegla.
Milzīgs paldies arī uzņēmējiem par
finansiālu atbalstu «Biznesa nakts»
organizēšanā,» tā R.Vectirāne.
«Biznesa nakts» notiek ar pilsētas
uzņēmēju atbalstu, un šogad to skaits
pieaudzis līdz 26. Atbalsta formas ir
dažādas – cits iesaistās finansiāli, cits
– kā mentors ar padomu, savām zināšanām, brīvo laiku veltot jauniešu
izglītošanai, vēl cits darbojas žūrijā.
Par to, ka pasākuma mērķis savienot uzņēmējdarbības vidi ar skolu
sevi attaisnojis, pārliecināts arī uzņēmējs SIA «Jelgavas tipogrāfija»
valdes loceklis Juris Sīlis, kurš pie-

dalījies abās «Biznesa naktīs». «Tas
ir ļoti svarīgi – sniegt jauniešiem zināšanas, praktiskās iemaņas un kopā
radīt. Katrā idejā ir savi izaicinājumi,
taču vienojošais aspekts ir grūtības
veikt ekonomiskos aprēķinus. Tam
gan ir objektīvs pamatojums – daudzi jaunieši skolā nemaz neapgūst
ekonomiku, līdz ar to viņiem nav
šādu zināšanu bāzes. Un tieši tas ir
jautājums, kam jāmeklē risinājums,
jo finanšu pratība ir svarīga visos dzīves posmos. Tāpat jaunieši visu vērtē
tikai savā redzamības zonā, vadoties
pēc pieredzes, taču gribētos, lai viņi
uz lietām spētu paskatīties plašāk,»
atzīst J.Sīlis.
Jau šobrīd zināms, ka «Biznesa
nakts» notiks arī nākamā gada janvārī. «Novērtējam, ka virkne uzņēmēju
ne tikai mūs atbalstīja finansiāli, bet
arī paši piedalījās un savām acīm
redzēja, kā viss notiek, secinot, ka
viņu ieguldījums dod rezultātu,» tā
R.Vectirāne.
Jāpiebilst, ka «Biznesa nakti»
organizē Jāņa Bisenieka fonds sadarbībā ar Jelgavas Biznesa inkubatoru,
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju un Izglītības pārvaldi.

izglītības iestādes
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brīvprātīgie

Komanda «Cylonic Air» 300 eiro nopelnīja par izstrādāto logu aizvēršanas un
atvēršanas mehānismu, kas darbināms ar mobilo lietotni. Visi tās dalībnieki –
Maija Runce (Jelgavas Valsts ģimnāzija), Matīss Zelmenis, Timurs Sergejevs, Nauris Savčuks (Ozolnieku vidusskola), Uldis Puzulis un Mareks Balodis (Saulkrastu
vidusskola) – «Biznesa naktī» piedalījās pirmo reizi. Maija bija dzirdējusi labas
atsauksmes par pirmo «Biznesa nakti», bet pārējos jauniešus piedalīties rosinājuši ekonomikas skolotāji. Jaunieši atzīst, ka ieguvumu ir daudz un viena no
lielākajām vērtībām ir iespēja darboties praktiski un saņemt uzņēmēju padomus. «Mēs runājām ne tikai par mūsu biznesu, bet par visu, kas mūs interesē.
Mentori bija ļoti atvērti,» saka viņi. Skolēni apzinās, ka vajag būt drošiem un
pārliecinātiem par savu ideju, pat ja kāds no pieaugušajiem tai netic. «Vērtīga
pieredze ir komandas darbs ar pilnīgi svešiem cilvēkiem, reizē pārbaudot, uz ko
pats esi spējīgs, tāpat arī prezentēšanas prasmju attīstīšana,» tā Maija.

«Mēs tikām izmesti no komforta zonas, stresa apstākļos mums bija jāiemācās strādāt komandā, īsā laikā
jāsaprot, uz ko katrs ir spējīgs, lai deleģētu darbus, un vēl
jāmācās, jo ar tām zināšanām, kas mums katram bija, 30 stundās noteikti
neizveidotu aplikācijas prototipu, prezentāciju un vēl biznesa plānu,» atzīst
komandas «Bus Map» dalībniece Undīne Laugale. Komanda, kurā strādāja
Undīne, Anete Barovska un Mārtiņš Kalniņš no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, kā
arī Jana Janovska, Daniela Džabura, Roberts Ščerbaks no Jelgavas 6. vidusskolas, piedāvāja mobilo lietotni, lai izsekotu sabiedriskajam transportam.
Dalībnieki visaugstāk novērtē iespēju tikties ar uzņēmējiem. «Jāatzīst, ka
mūsu ideja sākotnēji bija citādāka un tieši mentors mūs pavirzīja mazliet citā
virzienā, liekot pievērst uzmanību vairākiem aspektiem, par kuriem nebijām
aizdomājušies. Tas attiecas gan uz konkurentiem, gan ekonomiskajiem aprēķiniem,» saka Undīne un Mārtiņš, uzsverot, ka noderīgas bijušas arī lekcijas
par prototipu veidošanu, produktu prezentēšanu.

Žūrijas locekļu viedoklis par «Biznesa nakti»
Ilva Mieze,
SIA «Kanclers» vadītāja:
«Jaunieši ne tikai prot radīt, bet
arī pasniegt savu produktu. Man
viņu vecumā tādu spēju nebija,
pieredze veidojās tikai ar gadiem.
Bet mūsdienu jaunieši jau no skolas
sola nāk ar lielu jaudu, un tas ir
apbrīnojami. Mans dēls piedalījās
pirmajā «Biznesa naktī», un dzirdēju
ļoti labas atsauksmes, bet šogad par to pārliecinājos pati.
Man simpatizēja lietotne «Tasket» par darba piedāvājumiem, jo arī pie mums «Kanclerā» nāk skolēni taujāt pēc
darba, taču visiem to nodrošināt nevaram. Piepelnīties
skolēniem varētu ļaut privātpersonas, un šāda lietotne
būtu labs starpnieks. Klupšanas akmens gan ir nodokļu
jautājums – pensionārs tos piecus eiro samaksās, bet
vai skolēns samaksās nodokļus? «Biznesa nakts» lielākā
vērtība ir iespēja jaunietim kaut nedaudz saprast, ko nozīmē būt uzņēmējam. Ja skolā, iespējams, daži darbi tiek
izpildīti ķeksīša pēc, tad šis pasākums piespiež maksimāli
koncentrēties, dot lielāku ieguldījumu, turklāt atmosfēra
ir pietuvinātāka realitātei.»

Aivis Grotuzis,
SIA «Dinex Latvija» prokūrists:
«Biznesa ideju vērtēšanā piedalījos
arī pērn un varu teikt, ka šogad pasākums jau ir ieņēmis citu dimensiju.
Gan pašas idejas, gan arī to pasniegšanas līmenis ir audzis. Iespējams,
savs nopelns ir dalībniekiem, kuri pasākumā piedalās pirmo reizi. Uzskatu,
ka «Biznesa nakts» jauniešiem ir ļoti
vajadzīga, lai viņos raisītu uzņēmēja gēnu un interesi par
uzņēmējdarbību. Daudz saistošāk ir nevis biznesa pamatus
apgūt skolā teorētiski, bet gan pašam piedalīties radīšanas
procesā, prototipa izstrādē, saprast, cik vispār tas varētu
maksāt, un apjaust, vai ideja ir reāla un kādam vajadzīga.
Uzvarētājidejas noteikti ir dzīvotspējīgas, un saskatu to potenciālu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Man gan pietrūka
taustāmu produktu, taču arī izveidot mājaslapu vai mobilo
lietotni 30 stundās, lai tā strādātu, un spēt to prezentēt
plašākai publikai ir milzīgs sasniegums, jo tajā ieguldīts
ārkārtīgi liels darbs. Jelgavas jaunieši var! Galvenais ir ļaut
rīkoties un viņus atbalstīt, un to ar šī pasākuma starpniecību
Jelgavas uzņēmēji arī dara.»

Zane Oja, SIA «Tarte» īpašniece:
«Tas, ko jaunieši var izdarīt 31
stundā, ir fenomenāli! Nākotnē
ar biznesa vidi viss būs kārtībā, ja
mūsu jaunatne šādā ātrumā var
pielāgoties un radīt biznesa idejas, kurām ir potenciāls. Mums,
žūrijai, bija ļoti grūti izšķirties,
kuras trīs idejas ir labākās, jo savā
ziņā visas bija līdzvērtīgas, un tas
nozīmē, ka ir ne tikai kvantitāte, bet arī kvalitāte, kas
ir pats būtiskākais. Es gan aicinu jauniešus nebaidīties arī no praktisku lietu radīšanas, jo šajā «Biznesa
naktī» uzsvars bija uz dažādām mobilajām lietotnēm.
Ļoti ceru, ka mūsu nākotne nebūs vienas vienīgas
aplikācijas, bet joprojām būs arī produkti, lietas,
ražojumi, kas ir taustāmi. Man šķiet, ka šī pasākuma mērķis ir jēgpilns, tas jauniešiem liek izkāpt no
komforta zonas, jo apstākļi ir pavisam citādāki nekā
ikdienā, un tas veicina domāšanu. Jaunieši mums,
pieaugušajiem, kuriem šķiet, ka viņi visu zina un
saprot, parāda, lai sēžam pie ratiem! Un tas mums
liek aizdomāties.»

Imants Kanaška, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs:
«Esmu pārsteigts par to, ka
burtiski diennakts laikā vispār
ir iespējams radīt biznesa ideju,
izveidot produkta prototipu,
veikt finanšu aprēķinus, prezentēt produktu un vēl savā starpā
atrast kopīgu valodu, sadraudzēties. Mums aug nākamā uzņēmēju paaudze! Mēs
zinām, ka idejai ir turpinājums, ja tā kādam ir vajadzīga un ja ir pārliecība, ka to varēs pārdot. Jelgavas
jauniešiem šādu ideju ir daudz. Šis gan uzņēmējdarbībā ir pats ceļa sākums, un, lai tiktu tālāk par ideju,
priekšā ir smags darbs. Mani ceļavārdi jauniešiem
– neapstāties! «Biznesa naktī» jaunieši ieguva pirmo
pieredzi, uzdrošināšanos, mācījās strādāt kopā, kas
arī ir izaicinājums latvietim, kurš pēc būtības ir kautrīgs vienpatis. Šī ir kolosāla treniņstunda nākotnei,
jo, piemēram, komunikācijas spējas noderēs, gan
pārdodot produktu, gan iekārtojoties darbā, gan
saziņā ar citiem tirgus dalībniekiem.»

Izstādē «Balttour» – jaunais
Jelgavas tūrisma piedāvājums
No 1.lpp.

Stenda apmeklētājiem būs
iespēja piedalīties interaktīvā
spēlē, ekrānā atminot 12 Jelgavas apskates objektus, un par to
varēs laimēt suvenīrus ar Jelgavas
simboliku, kā arī biļetes uz 22.
Starptautisko ledus skulptūru
festivālu, kas norisināsies nākamajā nedēļas nogalē – no 7. līdz 9.
februārim. JRTC pārstāvji sniegs
informāciju arī par festivāla pasākumiem un programmu.
Jelgavas stendā varēs iegūt
informāciju arī par pilsētas kultūrvēsturiskajiem objektiem, muzejiem, izklaides un ēdināšanas
vietām. Plānots, ka būs pārstāvēti
arī vietējie uzņēmēji un to pie-

dāvājums. Tāpat tiks prezentēti
jaunākie tūrisma materiāli – ceļvedis «Jelgava, Jelgavas novads
un Ozolnieku novads 2020» un
buklets «Jelgava 2020». Šos un
citus materiālus par pilsētas un
tuvējās apkārtnes sniegtajām
iespējām var saņemt JRTC Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī, kā arī interneta vietnē www.
visit.jelgava.lv, sadaļā «Noderīga
informācija».
Jāpiebilst, ka iepriekšējā nedēļā
Jelgavas tūrisma piedāvājums
tika popularizēts izstādē «Adventur» Viļņā, bet vienlaicīgi ar Ledus
skulptūru festivālu – no 7. līdz 9.
februārim – JRTC pārstāvji piedalīsies izstādē «Tourest» Tallinā.
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Ceturtdiena, 2020. gada 30. janvāris

Palielina līdzfinansējumu
pagalmu labiekārtošanai;
sāk pieņemt pieteikumus

Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas pilsētā;
2. nevalstisko organizāciju telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (aprīkojums,
biroja mēbeles), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;
3. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;
4. sociālo programmu īstenošanai;
5. nevalstisko organizāciju pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei;
2. politisko programmu īstenošanai.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 2020. gada 28. februāra plkst.14 slēgtā aploksnē. Katra projekta
pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē.
Uz aploksnes jānorāda: iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese; adresāts: Jelgavas pilsētas dome,
«Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts».
1. Projekta pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.
Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2020. gada 28. februāri.
2. Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27. martam.
3. Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.
4. Projektu pieteikumi jārealizē līdz 2020. gada 31. decembrim.
Projekta pieteikumu sagatavo, izmantojot veidlapu «Projekta pieteikums «Biedrību, nodibinājumu un
reliģisko organizāciju atbalsts»», kura publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.
lv. sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «NVO», ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas. Projekta pieteikuma
veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131.
kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Kontaktpersona: Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisijas sekretāre Ksenija
Simonova, tālrunis 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM
PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2020. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – saistošie
noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» pieteikumu pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 11. maijam (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 100 000 euro.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» organizēs sanāksmi par pieteikumu iesniegšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2020. gada
24. februārī plkst.18 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni
63084475, sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv vai klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

JELGAVAS TEHNIKUMS
Tavas izaugsmes atslēga!
Jelgavas Tehnikums 2019./2020. mācību gadā piedāvā
6.- 9. klases skolēniem apmeklēt, bezmaksas, profesionālos interešu pulciņus.
Pirmā �kšanās reize un reģistrācija par dalību
interešu pulciņā no�ks 6.02.2020., plkst. 15.30., Jelgavas Tehnikumā.
Nodarbības no�ks Jelgavas Tehnikumā, vienu reizi nedēļā, plkst. 15.30. – 17.00.,
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Automehāniķis
Mēbeļu galdnieks
Programmēšanas tehniķis

Inženierkomunikāciju tehniķis
Klientu apkalpošanas speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Datorsistēmu tehniķis
Apdares darbu tehniķis

Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava,tālr./fakss +371 63025605 info@jelgavastehnikums.lv
www.jelgavastehnikums.lv

Iepazīšanās ar skolu notiks

2020. gada 13. februārī plkst.17.30.
Būs iespēja darboties radošajās darbnīcās.
Uz tikšanos!

Meklē darbu
Elektriķis. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis meklē darbu. T.25994203.
Mūrnieks apmetējs. T.26963198.
Vīrietis (33) steidzami meklē darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.22159957.

Piedāvā darbu
Jeļena Stefani piedāvā darbu
strādniekam(-cei). Darbs saistīts
ar fizisku slodzi. Atsaukties atbildīgiem(-ām), disciplinētiem(-ām),
bez kaitīgiem ieradumiem pretendentiem(-ēm). Samaksa – pēc
padarītā, 3 EUR/st. T.29279762.

KONKURSS
«Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un
reliģisko organizāciju atbalsts»
Pieteikšanās biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam
2020. gadā.
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu
un reliģisko organizāciju atbalsts» 2020. gadam. Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un
iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un
biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz nolikumu «Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta
kārtība» (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr.15/4),

Jelgavas Centra pamatskolas
topošo pirmklasnieku vecāki!

Biedrība «Katoļu 19» pagājušajā gadā saņēma pašvaldības līdzfinansējumu iebraucamā
ceļa labiekārtošanai, iekšpagalma lietusūdens novadīšanas sistēmas un kanalizācijas
tīklu izbūvei, kā arī seguma sakārtošanai.
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība» līdz 11. maijam izsludinājusi pieteikumu pieņemšanu pašvaldības līdz
finansētajā daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas
programmā.
Pagājušā gada novembrī Jelgavas dome veica grozījumus
pašvaldības saistošajos noteikumos «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai», un ir palielināts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs projektu realizācijai. Nemainīgs ir kopējais
pieejamais atbalsts pagalmu
labiekārtošanai – 100 000 eiro
–, taču maksimālais atbalsts
darbiem, kam nepieciešama
būvatļauja vai apliecinājuma
karte, tagad ir 20 000 eiro (līdz
šim – 10 000 eiro), savukārt
darbiem, kam nepieciešams
paskaidrojuma raksts, maksimālais pieejamais atbalsta
apmērs ir 5000 eiro (līdz šim
– 2000 eiro). Tāpat kā līdz šim

pašvaldības atbalsts nevar
pārsniegt pusi no kopējām
projekta izmaksām, izņemot
gadījumus, ja plānots sakārtot
piebraucamo ceļu, kas kopīgs
vairākām mājām, – tad pašvaldības atbalsts var būt līdz
80 procentiem no izmaksām.
Ja projektu iesniedz vairākas
mājas kopā, arī pieejamā atbalsta apmērs ir lielāks.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods
skaidro, ka maksimālā atbalsta
apmērs palielināts, ņemot vērā
arvien pieaugošās būvniecības
darbu izmaksas.
24. februārī pulksten 18 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11 «Pilsētsaimniecība»
organizēs sanāksmi par pieteikumu iesniegšanas kārtību
Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai. Informāciju
par pieteikuma sagatavošanu
un iesniegšanu var saņemt, arī
zvanot pa tālruni 63084475 vai
sūtot jautājumus elektroniski
pa e-pastu pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv,
kā arī klātienē pirmdienās no
pulksten 18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas
pašvaldības mājaslapā www.
jelgava.lv.
Kopš Jelgavā tika izveidota
atbalsta programma daudzdzīvokļu māju pagalmu lab
iekārtošanai, vēl nevienu gadu
pilnībā nav apgūts viss pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums. Tā 2018. gadā no 100
000 eiro apgūti 42 350,84 eiro,
realizējot astoņus projektus,
savukārt pērn savu ieceri realizēja četras dzīvokļu īpašnieku
kopības, izmantojot piešķirto
pašvaldības līdzfinansējumu 76
806,06 eiro apmērā. Pagājušajā
gadā SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» īstenoja
lietus kanalizācijas tīklu izbūvi Krišjāņa Barona ielā 10;
DzĪKS «Dakstiņi» izbūvēja
atkritumu konteineru novietošanas laukumu Pulkveža
Brieža ielā 14; biedrība «A
28» atjaunoja ceļa segumu un
izbūvēja lietusūdens kanalizācijas tīklu Akadēmijas ielā 28;
biedrība «Katoļu 19» realizēja
iebraucamā ceļa projektēšanu
un labiekārtošanu, iekšpagalma lietusūdens novadīšanas
sistēmas un kanalizācijas tīklu
izbūvi un seguma sakārtošanu
Katoļu ielā 19.

Jelgavā populārākie bērnu vārdi
2019. gadā – Alise, Sofija un Markuss
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi
statistiku par aizvadīto
gadu. Dati liecina, ka
2019. gadā nodaļā reģistrēti par 92 jaundzimušajiem vairāk nekā
gadu iepriekš un visbiežāk vecāki meitenēm
izvēlējušies vārdu Alise
un Sofija, bet puišiem
– Markuss. Pērn audzis
arī nodaļā reģistrēto
laulību skaits un samazinājies reģistrēto
mirušo skaits, taču
iedzīvotāju dabiskais
pieaugums diemžēl
joprojām ir negatīvs.
Pagājušajā gadā nodaļā reģistrēts 701 jaundzimušais – 367
zēni un 334 meitenes – un 793
mirušie, un mirušo skaits par 92
pārsniedz jaundzimušo skaitu.
2018. gadā Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 609 jaundzimušie un

841 miršanas fakts.
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā
informē, ka 268 mazuļi reģistrēti
kā pirmais bērns ģimenē, 263 – kā
otrais, 114 – kā trešais, 30 – kā
ceturtais, 20 bērni ir piektā atvase
ģimenē, trīs – sestā, divi – devītā,
bet vienai ģimenei reģistrēts vienpadsmitais bērns.
Pagājušajā gadā populārākie
vārdi, ko vecāki devuši meitenēm,
ir Alise un Sofija (11 meitenēm).
Jāpiebilst, ka 2018. gadā Alise
bija trešais populārākais vārds,
bet Sofija – piektais populārākais.
Savukārt 2018. gadā populārākais
vārds Emīlija pērn ir trešais biežāk liktais, tāpat kā Amēlija, un
katrs no tiem pagājušajā gadā dots
desmit meitenēm. Vēl Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
astoņas Melānijas, Dārtas un
Katrīnas, septiņas Emmas un
Veronikas un sešas Keitas.
Populārākais vārds zēniem
pērn bijis Markuss – šādu vārdu
vecāki devuši 12 zēniem –, bet
2018. gadā ar šādu vārdu reģistrēti septiņi zēni. Nākamie populārā-

kie – Roberts (9), Daniels, Toms
(8), Emīls, Gustavs (7), Artūrs (5).
Pagājušajā gadā audzis reģistrēto laulību skaits. Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļā un ārpus
tās telpām pērn reģistrētas 532
laulības, kas ir par 17 vairāk
nekā gadu iepriekš. 283 pāri
laulībā stājās pirmo reizi, un 203
pāru deklarētā dzīvesvieta abiem
laulātajiem bija Jelgavas pilsēta,
146 laulībās viens no laulātajiem
bija deklarēts Jelgavas pilsētā. 39
no pērn reģistrētajām laulībām
tika noslēgtas baznīcā, un tas
ir ievērojami mazāk nekā 2018.
gadā, kad baznīcā tika noslēgta 61
laulība. Jelgavas cietumā pērn reģistrētas 10 laulības, gadu iepriekš
– 18. Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī 2019. gadā slēgta
51 laulība (2018. gadā – 41), tāpat
ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām jaunlaulātie jāvārdu teikuši
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja telpās, Langervaldes mežā, Pils salas skatu
tornī, Jelgavas pils parkā un Jelgavas pils Sudraba zālē.

Ritvars Dombrovskis piedāvā
darbu palīgstrādniekam(-cei).
Samaksa – 10 EUR/dienā.
T.22362803.

Līdzjūtības
Saņem silti, Zemes māte,
Manu mīļu māmuliņu,
Ieliec viegli savā klēpī
Sagurušo augumiņ’.
Izsakām līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar kolēģi
Zaigu Rumbu,
no mammas atvadoties.
SIA «Jelgavas poliklīnika»
kolektīvs
Prāts negrib noticēt,
Sirds nesaprot,
Kam pēkšņi apdzisusi
Tava diena.
(K.Apškrūma)
Skumju brīdī esam kopā ar
Undīni, māmiņu aizsaulē aizvadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas
kolektīvs, 11. m klase un
klases audzinātāja
Tavu dvēseli eņģeļi uz spārniem tur,
Ar mīļiem vārdiem lielo sāpi
vieglāk bur.
Lai tavi mīļie var tālāk doties,
Par visu labo tev pateicoties.
(B.Koknese)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Daigai Paulai, mammu
mūžībā aizvadot.
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Gaismiņa» kolēģi
Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.
(V.Kokle-Līviņa)
Skumju brīdī esam kopā ar
Renāru un viņa ģimeni,
māmiņu aizsaulē pavadot.
Kolēģi no Pašvaldības
īpašumu pārvaldes

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS KALĒJS (1933. g.)
ALEKSANDRS ORLOVS (1938. g.)
JURIJS RIMŠĀNS (1958. g.)
SERGEJS MOISEJEVS (1967. g.)
JĀZEPS KURCIŠS (1930. g.).
Izvadīšana 31.01.2020. plkst.15
Meža kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
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Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
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Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Pasākumi pilsētā
 30. janvārī no pulksten 10 līdz 18 – Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas
pilsētas bibliotēkās).
 30. janvārī pulksten 15 – Lasītāju klubiņa tikšanās. Ieeja – bez maksas (Pārliel
upes bibliotēkā).
 30. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Indija – 700 kilometri ar
velosipēdu». Vakara viešņa – ceļotāja Līga Zemture. Dalības maksa – 2 € (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 1. februārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: Ž.Anuijs «Ielūgums pilī». Režisore – D.Vilne, scenogrāfs – I.Pirvics, kostīmu māksliniece – I.Vilne,
horeogrāfe – A.Andersone. Lomās: R.Mediss, S.Bērziņa, I.Beķere, L.Kalniņa, A.Rokjāne, I.Soika-Dreimane, Z.Zariņa, R.Balševics, L.Cimermanis vai I.Dūrītis, U.Glāzītis
un M.Vilnis. Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
 4. februārī pulksten 14 – Spīdolas diena. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
audzēkņu ikgadējais koncerts, veltīts skolas 30 gadu jubilejai. Ieeja – bez maksas
(kultūras namā).
 5. februārī pulksten 18 – nodarbību cikla «Gudro vecāku skola» seminārs tiešraide «Vecāku patiesa klātbūtne». Lektore – A.Poiša. Pieteikties līdz 4. februārim
pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu inese.rumjanceva@zrkac.jelgava.lv.
Dalība – bez maksas (ZRKAC).
 6. februārī no pulksten 17 līdz 19.30 – biedrības «Mans tautastērps» radošo
darbnīcu vakars kopā ar grafiskās mākslas telpu «Punkts», tekstilmākslinieci Gintu
Zaumani un keramikas cepli «Madze». Dalība – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 No 7. līdz 9. februārim – 22. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls. Tēma
– «Supervaroņi». Uzzini vairāk: www.jelgava.lv un www.festivali.jelgava.lv. Biļešu
cena iepriekšpārdošanā visās «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā www.bilesu
paradize.lv līdz 6. februārim – 5 € pieaugušajiem, 3 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem un invalīdiem. Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais + 3 bērni) – 10 €. Biļešu cena iepriekšpārdošanā Jelgavas kultūras nama
kasē līdz 6. februārim, uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti vai jelgavnieka kuponu
– 3 €, uzrādot Jelgavas skolēna apliecību – 2 €. Biļešu cena festivāla laikā – 7 €
pieaugušajiem, 4 € skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem. Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais + 3 bērni) – 15 €. Uzrādot
jelgavas iedzīvotāja karti – 4 €, uzrādot Jelgavas skolēna apliecību – 3 €. Bērniem
līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas (Čakstes bulvārī, Pasta salā un brīvdabas
koncertzālē «Mītava»).
 8. februārī pulksten 13 – praktiskā nodarbība cimdu valnīšu adīšanā: lentveida
valnīši un Rucavas robiņi. Dalība – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 11. februārī – akcijas «Drošāka interneta diena» gaitā – klases saliedēšanas spēle
«Drošāks internets sākas ar tevi». Klašu kolektīviem iepriekš jāpiesakās pa tālruni
63029093. Dalība – bez maksas (bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
 12. februārī pulksten 16 un 17.30 – Veselības studija ģimenes labsajūtai:
«Sarunas par pieaugšanu ar meitenēm». Lektore – K.Puriņa-Liberte. Pieteikties līdz
11. februārim pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu inese.rumjanceva@
zrkac.jelgava.lv. Ieeja – bez maksas (ZRKAC).
 14. februārī no pulksten 10 līdz 18 – Valentīndienas aktivitātes «Noķer mīlestību aiz astes». Dalība – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 14. februārī no pulksten 10 līdz 19 – grāmatu izstāde «Aklais randiņš ar
grāmatu»: jau tradicionāli Valentīndienā lasītāji varēs uz aklo izvēlēties kādu
no bibliotēkas piedāvātajām grāmatām, nezinot ne nosaukumu, ne autoru, jo
grāmatas būs iesaiņotas, vien ar nelielu pievienotu anotāciju. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pilsētas bibliotēkas abonementā).
 14. februārī no pulksten 10 līdz 18 – ikviens bibliotēkas apmeklētājs aicināts
pagatavot savu Valentīndienas sirsniņu. Dalība – bez maksas (Miezītes bibliotēkas
gaitenī).
 15. februārī no pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Miezītes bibliotēkā).
 15. februārī pulksten 18 – koncerts «Mēs mīlam dejā! Man šodien 18 gadi».
Piedalās TDA «Daiļrade», «Dancis», «Rotaļa», «Teiksma», «Sadancis», «Vektors»,
«Lielupe». Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
 16. februārī pulksten 13 – Jelgavas lietuviešu biedrības «Vītis» Lietuvas neatkarības dienas svinīgais pasākums, Šauļu mākslas galerijas «Laptai» gleznu
kolekcijas izstāde. Izstāde apskatāma līdz 8. martam (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 18. februārī pulksten 17.30 – semināru cikls par veselīgu uzturu un ēšanas
paradumu veidošanu «Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens» (2. grupa).
Pieteikties līdz 17. februārim pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu inese.
rumjanceva@zrkac.jelgava.lv. Ieeja – bez maksas (ZRKAC).
 18. februārī pulksten 19 – Maskavas teātra komēdija ar melodrāmas elementiem «Liktenīgais mantojums» (krievu valodā). Lomās: V.Aļentova, S.Astahovs,
D.Poverennova. Dzīvē par visu nākas maksāt – ar naudu, veselību vai vēl ko citu.
Lugas varonim nesanāca ilgi priecāties par negaidīti saņemto mantojumu. Biļešu
cena – 16–33 € (kultūras namā).
 20. februārī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 20. februārī pulksten 16 un 17.30 – Veselības studija ģimenes labsajūtai: «Sarunas par pieaugšanu ar zēniem». Lektore – K.Elksne. Pieteikties līdz 19. februārim
pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu inese.rumjanceva@zrkac.jelgava.lv.
Ieeja – bez maksas (ZRKAC).

Izstādes
 No 1. līdz 29. februārim – 22. Starptautiskā ledus skulptūru festivāla skolēnu
kolāžu konkursa darbu izstāde «Mani supervaroņi» (kultūras nama 2. stāva foajē).
 No 3. līdz 29. februārim – Ilonas Austrumas fotoizstāde «Tikšanās prieks»
(Pārlielupes bibliotēkā).
 No 3. februāra līdz 31. martam – iespiedizdevumu izstāde «Jelgavas izdevēji»
sadarbībā ar kolekcionāru Jāni Vilku (Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā).
 No 3. februāra līdz 29. martam – ceļojošā izstāde «Latvijas diplomātijai un
ārlietu dienestam 100», kuru Ārlietu ministrija pirmo reizi ir izveidojusi ar mērķi
iepazīstināt iedzīvotājus ar Latvijas ārlietu dienesta darbību un sasniegto 100 gados
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 4. līdz 29. februārim – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas mākslas studijas
«Mākslas pasaule» dalībnieku, absolventu un vecāku glezniecības, grafikas un
minigobelēnu darbu izstāde «Mežs ienāk pilsētā». Izstāde veltīta skolas 30 gadu
jubilejai. Atklāšana – 4. februārī pulksten 12.30 (kultūras nama 1. stāva foajē).
 No 4. februāra līdz 1. martam – Bauskas Centrālās bibliotēkas fotogrāfiju
izstāde sadarbībā ar mākslinieci Danu Rodenkirhenu «Bauskas bibliotēkā modē
grāmatas»: apskatāmi attēli ar bibliotēkas darbiniekiem, kuri iejutušies grāmatu
varoņu tēlos (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 No 5. februāra līdz 4. martam – Kristīnes Freimanes izstāde «Mūžīgās taigas
skartie audekli»: gleznas un sajūtu stāsti. Atklāšana – 5. februārī pulksten 18
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
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Tautastērpa stāsts un
radoša līdzdarbošanās

Foto: Ilze Strēle
 Emīls Rotgalvis

Viens pasākums divās daļās –
tā 6. un 23. februārī Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā gaidāmo
tikšanos ar biedrības «Mans
tautastērps» dalībniecēm nosauc biedrības dibinātāja Ilze
Strēle. Divās satikšanās reizēs
būs iespējams izzināt gan
tautastērpa tradīcijām bagāto pagātni, gan tā lomu šodienā, uzklausot tautastērpu
valkātāju stāstus, kas nereti ir
paaudzēm gari. Stāstījumus
papildinās izstāde un radošās
darbnīcas, piedāvājot iespēju
piedalīties arī unikālas dāvanas radīšanā Jelgavai 755.
dzimšanas dienā.
«Gribam skaidrot, kā rodas tautastērps, un satikt Latvijā dzīvojošās mazākumtautības, lai apmainītos ar savu
tērpu stāstiem un uzzinātu vairāk par
nacionālā apģērba nozīmi arī to dzīvē,»
skaidro I.Strēle. Tautastērpa kā nacionālas vērtības izzināšana būs abu pasākumu kopīgais vadmotīvs, tomēr tikšanās
6. februārī būs vairāk praktiska, kamēr
23. februāris pilnībā veltīts tautastērpa
stāstu atklāšanai.
6. februārī no pulksten 17 muzejā būs
radošo darbnīcu vakars. Tajā ikviens
varēs iepazīt biedrības biedru un draugu

rokdarbu prasmes, veidojot māla rotas
no keramikas cepļa «Madze» sagatavotā
materiāla, apdrukāt audumu grafiskās
mākslas telpas «Punkts» meistaru vadībā, kā arī to izrotāt kopā ar tekstilmākslinieci Gintu Zaumani. Biedrība «Mans
tautastērps» gatavo dāvanu Jelgavai
755 gadu jubilejā – musturdeķi, kura
tapšanā var piedalīties ikviens, atnesot
vai uz vietas radot adītu vai tamborētu
10x10 centimetru lielu kvadrātiņu, tā
kļūstot par daļu no 755 kvadrātiņu lielās
dāvanas. Pabeigto musturdeķi biedrība
dāvinās pilsētai maijā gaidāmajos svētkos, un to varēs apskatīt muzejā. Tāpat
6. februārī amatniecības centra «Austras
raksti» vadītāja Aija Mālkalna sniegs
ieskatu tautastērpu radīšanas procesā.
«Bieži tiek uzdots jautājums, kāpēc
tautastērpu nevar nopirkt par 100 eiro?
Daudziem vienkārši trūkst sapratnes par
to, cik daudz tā radīšana prasa ne vien
materiāli, bet arī no tā veidotāja, un Aijas
lekcija būs kā atbilde uz šo jautājumu,»
informē I.Strēle.
Otrā tikšanās ar biedrību «Mans
tautastērps» muzejā būs 23. februārī
pulksten 13. «Tautastērps ir mūsu kultūrvērtība, ar ko varam lepoties, jo ļoti
daudziem latviešiem ir savi pašu radītie
un paaudzēs mantotie tērpi, un šīs vērtības pēcpusdienas gaitā atklāsim savos
stāstos. Tiksimies arī ar krievu, ukraiņu,
kazaku, lietuviešu un romu tautības pārstāvjiem, kas izstāstīs savus stāstus. Kā
izrādās, lielākajai daļai mazākumtautību

pārstāvju Latvijā nav personīgo tautastērpu, tāpēc ceram viņus iedvesmot, lai
arī mazākumtautības vairāk pievērstos
sava unikālā kultūras mantojuma saglabāšanai,» stāsta I.Strēle.
Pasākumu 23. februārī papildinās
fotoieskats biedrības «Mans tautastērps»
grāmatā «Mans tautastērps pasaulē», kas
vēl ir tapšanas procesā un kurā apkopoti
stāsti par ārzemju latviešiem, kuru saikne ar dzimteni ir tieši tautastērps. Grāmatā ietverti arī stāsti par tautastērpiem,
kas veikuši tālus ceļus pasaulē un valkāti
gan pasākumos tepat Latvijā, gan ārpus
tās robežām. Izstāde atklās latviešu tautastērpa stāstus no Zviedrijas, Kanādas,
Briseles un citām vietām.
Stāstu pēcpusdienā būs apskatāms arī
muzeja krājumā esošais pirmā Latvijas
prezidenta Jāņa Čakstes sievas Justīnes
Čakstes tautastērps, kas piederējis viņas
vecmāmiņai un varētu būt teju 200 gadu
vecs. «Čakstes dzimta ir viena no tām,
kas nes tautastērpa kā simbola ideju jau
daudzu paaudžu garumā. No dzimtas
pārstāvjiem šo tautastērpu saņēmām
dāvinājumā un restaurējām. Saudzējot
to, tautastērps netiek ilgstoši turēts
ekspozīcijās, tāpēc izmantojam katru
iespēju to parādīt. Tautastērps ir latviešu
identitātes simbols, un ne velti latvieši,
kuri tika izsūtīti uz Sibīriju, nereti ņēma
līdzi tieši tautastērpu,» skaidro Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
direktores vietniece darbā ar sabiedrību
Marija Kaupere.

Aristokrātu kaislības mūsdienu pasaulē
 Emīls Rotgalvis

«Stāsts ir par mīlestību – kas
ir patiess un kas samākslots
– ne tikai laikā, kad luga
tapusi, bet arī mūsdienās,
kur darbību esam pārcēluši,
jo cilvēka daba jau paliek
nemainīga neatkarīgi no
laikmeta,» izrādi «Ielūgums
pilī» ieskicē režisore Dace
Vilne. 20. gadsimta dramaturga Žana Anuija komēdija
divās daļās pirmizrādi Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
aktieru izpildījumā kultūras
namā piedzīvos 1. februārī
pulksten 16.
«Visa lugas darbība risinās ap vienu
notikumu – saderināšanās balli kādā
pilī Francijā, kur sanāk tās tēli. 1. cēliens parādīs gatavošanos pasākumam,
bet noslēgums – jau nākamo rītu,
darba gaitā risinoties dažādām franču
aristokrātu kaislībām,» stāsta izrādes
režisore, izceļot autora Ž.Anuija delikāto pieeju komēdijai, kas darbu atšķir
no citu dramaturgu šī žanra lugām.

Izrādes centrā ir divi dvīņubrāļi, kurus, pēc autora ieceres, jāspēlē vienam
aktierim, un šoreiz tas uzticēts Raivim
Medisam, kurš iejutīsies gan iejūtīgā
Frederika, gan nelietīgā Orāsa lomā.
«Tas ir izaicinājums gan tehniski,
gan pašam aktierim. Vienkāršākais
variants noteikti būtu ātras vizuālā
tēla pārmaiņas turpat uz skatuves,
bet interesantāk ir apskatīt tēla emocionālās un fiziskās izmaiņas, radot
ilūziju par diviem aktieriem. Liela daļa
ainu ir tādas, kur viens brālis noiet no
skatuves un uzreiz nāk otrs, tāpēc būs
interesanti paraudzīties, kā notiek šīs
pārmaiņas,» tā režisore.
Franču dramaturgs lugu sarakstījis
un pirmoreiz uzvedis 1947. gadā – īsi
pēc Otrā pasaules kara, kurā daudz
cieta arī Francija, tomēr darbā šī notikuma klātbūtne nav jūtama. Tāpat
cauri aristokrātijas un bagāto ļaužu
dienām un nedienām lugā atklājies
daudz vienkāršu cilvēka dabas patiesību, kuras ir nemainīgas visos laikos,
piemēram, patiesu jūtu nozīme un
atšķirīgās vērtības dažādos sabiedrības slāņos, skaidro D.Vilne. «Kad šo
darbu izlasīju, sapratu, ka to pārnest

uz mūsdienām nebūs grūti, jo patiesas
jūtas pastāv vienmēr. Bagātie un ne
tik bagātie ir vienmēr. Ielūgums pilī –
ko tas nozīmē cilvēkam, kas pa pilīm
vien dzīvo?»
Balles noskaņu radīs arī dzīvās
mūzikas grupa, kas izveidota īpaši šai
izrādei un ieguvusi nosaukumu «Le
fond». To veido mūziķi Jānis Čudars,
Paulis Straume, Dāvis Dzintars un
Laura Roščina. Muzikālais pavadījums
būs stilistiski moderns, grupai izpildot
deju mūzikas klasiku džeza, roka un
svinga skaņās.
Lomās: R.Mediss, Aina Rokjāne,
Santa Bērziņa, Ilze Beķere, Raimonds
Balševics, Ilmārs Dūrītis, Lauris
Cimermanis, Uģis Glāzītis, Luīze
Kalniņa, Indra Soika-Dreimane, Zaiga
Zariņa un Miks Vilnis. Režisore – D.Vilne, scenogrāfs – Ivars Pirvics, kostīmu
māksliniece – Iveta Vilne, horeogrāfe
– Annika Andersone, gaismu mākslinieks – Raitis Boss.
Biļetes uz komēdijas «Ielūgums pilī»
pirmizrādi iespējams iegādāties visās
«Biļešu paradīzes» tirdzniecības vietās,
kā arī internetā www.bilesuparadize.lv.
Biļešu cena – 4–6 eiro.

