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jānoslēdz jauns atkritumu apsaimniekošanas līgums
PIRMS LĪGUMA SLĒGŠANAS KATRAM
ATKRITUMU RADĪTĀJAM –
gan fiziskai, gan juridiskai personai,
gan daudzdzīvokļu mājai – jāaprēķina:
• mēnesī radīto atkritumu
apjoms un nepieciešamais
konteineru tilpums un skaits

• atkritumu
izvešanas
biežums

LĪGUMU VAR NOSLĒGT:
• elektroniski mājaslapā
www.atkritumijkp.lv,
līgumu parakstot ar drošu
elektronisko parakstu vai
izmantojot savas bankas
«Smart ID» reģistrāciju;
• pilnsabiedrības «JKP» klientu
apkalpošanas centrā
Dobeles šosejā 34.
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PĒC LĪGUMA NOSLĒGŠANAS atkritumu apsaimniekotājs izsūtīs klientiem atkritumu izvešanas grafiku.
«JKP» kontakttālrunis informācijai – 63026010.

No 1. jūlija Jelgavā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegs jauns
uzņēmums – pilnsabiedrība «JKP».
Līdz tam ikvienam – gan privātpersonām, gan juridiskām personām, gan
daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām
personām – jānoslēdz jauns atkritumu
apsaimniekošanas līgums.

Jaunajam bērnudārzam ceļ piebūvi

Pilsētas autobusu
kustības grafiks

8.–10. lpp.
Aprīlī Jelgavā tika mainīts pilsētas
autobusu kustības grafiks, lai salāgotu
to ar izmaiņām vilcienu kustībā. «Jelgavas Vēstnesis» publicē jauno pilsētas
autobusu kustības sarakstu.

Būvēs bibliotēku pie
Spīdolas Valsts ģimnāzijas

3. lpp.

Foto: Ivars Veiliņš
Ritma Gaidamoviča

Pie Spīdolas Valsts ģimnāzijas paredzēts celt piebūvi, kas būs savienota ar
esošo skolas ēku. Piebūvē tiks ierīkota
mūsdienīga skolas bibliotēka.

Stādu dienas Jelgavā

16. lpp.

8. un 9. maijā Jelgavā notiks tradicionālais Stādu dienu gadatirgus. Šoreiz
gan, ievērojot visas epidemioloģiskās
prasības, tirdzniecība paredzēta vairākās zonās Hercoga Jēkaba laukumā un
teritorijā ap Jelgavas kultūras namu.
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Pilnā sparā rit celtniecība Brīvības
bulvārī 31A – pēc ēkas pārbūves un
piebūves uzcelšanas nākamā gada
sākumā tur darbu sāks jauna un
mūsdienīga pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāde. Tajā plānots uzņemt
160 mazo jelgavnieku.
Lai risinātu pieprasījumu pēc vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, tiek
pārbūvēta pašvaldībai piederošā ēka Brīvības
bulvārī 31A un tai celta piebūve, lai izveidotu
jaunu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi
ar astoņām grupām – četras no tām izvietosies
ēkas pārbūvētajā daļā, bet četras – jaunajā.
Pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums Brīvības
bulvārī 31A, ēku pielāgojot bērnudārza vajadzī-

bām, izveidot jaunu pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādi. Būvdarbi sākti pērn oktobrī.
Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu vadītājs Rainers
Blūms stāsta, ka darbi norisinās pēc plāna.
«Būvnieki ir strādājuši arī visu ziemas periodu,
bez tehnoloģiskā pārtraukuma, un šobrīd darbi
intensīvi turpinās. Būvnieki siltina pamatus
un grīdas ēkas vecajā korpusā un ir sākuši
jaunas koka konstrukcijas izbūvi mansarda
stāvā. Plānots, ka tur atradīsies vairāki kabineti
personālam, divas mācību telpas un medmāsas
kabinets,» stāsta R.Blūms, papildinot, ka tuvākajā laikā šajā ēkas daļā sāks izbūvēt starpsienas
un jumta segumu. «Paralēli tiek celts jaunais
korpuss, kas būs savienots ar veco ēkas daļu.
Šobrīd jau tiek mūrētas jaunās ēkas sienas.
Tiklīdz sienas un to pārsegums būs gatavs,
būvnieki sāks jaunā korpusa jumta, logu izbūvi

un turpinās ar iekšdarbiem,» stāsta projektu
vadītājs. Tāpat abās ēkās jāizbūvē jaunas inženierkomunikācijas – elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, vājstrāvas
un ventilācijas sistēma.
Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem bērnudārzu būvē SIA «Selva būve». Darbu izpildes
termiņš ir 12 mēneši no uzsākšanas brīža. Tas
nozīmē, ka darbiem jābūt pabeigtiem līdz 4. novembrim, lai jaunā pirmsskolas izglītības iestāde
bērnus varētu uzņemt nākamā gada sākumā.
Bet šā gada beigās Jelgavas Izglītības pārvalde
aicinās darbā personālu nu jau divpadsmitajā
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
Projekta «Ēkas pārbūve par pirmsskolas
izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā»
kopējās izmaksas ir 2,28 miljoni eiro, no tiem
1 698 599,89 eiro ir aizņēmums Valsts kasē, bet
580 652,11 eiro – pašvaldības budžeta līdzekļi.

Lems par ziemeļu apvedceļa tilta būvniecību
Kristīne Langenfelde

Jelgavas pilsētas dome 29. aprīļa
sēdē izskatīs sagatavoto lēmumprojektu, kas paredz akceptēt ziemeļu
apvedceļa tilta izbūvi pār Lielupi un
Driksu. Pašvaldības iecerei pozitīvu
atzinumu jau devis Vides pārraudzības valsts birojs un Ministru kabinets.
Pagājušajā gadā pilsētā tika rekonstruēta
Loka maģistrāle kā būtisks solis pilsētas
tālākajai attīstībai, izbūvējot iecerēto ziemeļu
apvedceļu, ko veidos Loka maģistrāle, perspektīvais tilts pāri Lielupei un Driksai un
Atmodas iela. Tagad tiek sperts nākamais solis,
jo pašvaldība ir saņēmusi visus nepieciešamos
saskaņojumus, lai varētu pieņemt lēmumu par
jaunā tilta būvniecību.
Kā ziemeļu apvedceļa daļa tiks izbūvēts tilts
pār Lielupi un Driksu, izveidojot pieslēgumus
esošajām ielām. Tilts būs paredzēts autotransporta satiksmei, pa kuru atļauta arī gājēju un

velosipēdistu pārvietošanās. Trases sākums būs
Lapskalna un Atmodas ielas krustojumā, bet
trases beigas – Kalnciema ceļa (autoceļš P99)
un Loka maģistrāles krustojumā.
Tilta izbūves mērķis ir atrisināt būtiskas Jelgavas satiksmes organizācijas problēmas, kā arī
radīt priekšnosacījumus, lai apkārtējā teritorijā
varētu attīstīties uzņēmējdarbība. Tilta izbūve ir
nozīmīga, domājot gan par bijušā lidlauka, gan
citu industriālo teritoriju atdzīvināšanu, pilsētas
centra atslogošanu no tranzīta transporta un
arī veloceliņu tīkla attīstību. Pašreizējā Liel
upes tilta kapacitāte ir 26 000 transportlīdzekļu
diennaktī, bet jau šobrīd to diennaktī šķērso ap
40 000 transporta vienību. Tāpat, modelējot
nākotnes perspektīvas, eksperti secinājuši, ka
ik gadu transporta plūsma mūsu pilsētā pieaug
vidēji par diviem procentiem.
Ministru kabinets 2019. gada 22. oktobrī izdeva rīkojumu «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības
paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta)
izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas
pilsētā – īstenošanu», ar kuru atzīts, ka «Jelga-

vas pilsētas pašvaldības paredzētā darbība ir
vienīgais risinājums pilsētas satiksmes organizācijas, kā arī pilsētas ziemeļu daļas sociālās
un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai un
tilta izbūve Jelgavā nepieciešama sabiedrībai
nozīmīgu interešu apmierināšanai».
Savukārt Vides pārraudzības valsts birojs šā
gada 15. janvārī izdeva atzinumu par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu
paredzētajai darbībai. Atzinumā secināts,
ka Jelgavas pilsētas pašvaldība ir izsvērusi
risinājumus un sagaidāmo ietekmi uz gaisa
kvalitāti, trokšņu līmeni, ietekmi uz «Natura
2000» teritorijas dabas liegumu «Lielupes
palienes pļavas», kā arī uz bioloģisko daudzveidību un ainavu. Vides pārraudzības valsts
birojs ir akceptējis tilta būvniecību, nosakot, ka
to iespējams īstenot risinājumā, kas rada apjoma ziņā mazāko ietekmi uz dabas vērtībām.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums
publicēts mājaslapā www.jelgava.lv.
Nākamais solis pēc domes lēmuma pieņemšanas būs tilta tehniskā projekta izstrāde.
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Apstiprina kārtību, kādā tiks organizēta
skolēnu nodarbinātība vasarā
Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas domes
sēdē deputāti apstiprināja
noteikumus «Kārtība, kādā
organizējama Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā».
Līdz 23. aprīlim Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) aicina
darba devējus – komersantus, valsts un pašvaldības
iestādes, biedrības – pieteikt
darba vietas, kurās vasaras
brīvlaikā varētu strādāt 9.,
10. un 11. klases skolēni. Skolēnu pieteikšanās darbam
vasarā norisināsies maijā.
Arī šovasar, ja ar pandēmiju
saistītā situācija uzlabosies un
mazināsies ierobežojumi, Jelgavas
pašvaldībā skolēniem no 13 līdz 18
gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta
Jelgavas pilsētā un kuri mācās Jelgavas pilsētas vispārizglītojošajās
skolās, tiks piedāvāta iespēja vasarā
strādāt.
Domes sēdē apstiprināti noteikumi, kā mūsu pilsētā tiks organizēta
skolēnu vasaras nodarbība. Tie
paredz, ka jaunāko klašu audzēkņiem (6., 7. un 8. klase) vasaras
nodarbinātība tiks organizēta tāpat
kā iepriekšējos gados un to arī turpmāk koordinēs Jelgavas Izglītības
pārvalde. Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza piebilst, ka 13 un
14 gadus veci skolēni varēs strādāt
četras stundas dienā divas nedēļas
mēnesī un viņiem darbs vasaras
periodā tiks nodrošināts pašvaldības
izglītības iestādēs – skolās, bērnudārzos, jaunrades namā «Junda».
Vasaras nodarbinātības kārtība
mainīsies 9., 10. un 11. klases skolēniem, un to turpmāk koordinēs
ZRKAC. «Pagājušajā gadā tika veikta
Jelgavas jauniešu aptauja «Jelgavas
pilsētas jaunieši: statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte
2020». Tās rezultāti rosināja ieviest
izmaiņas 9.–11. klases izglītojamo
vasaras nodarbinātībā, pietuvinot
to reālam darba tirgum, jauniešu
iecerēm par nākotnes karjeru un
profesiju. Tādējādi vasaras darbs
kļūs jēgpilnāks, jo jaunieši varēs
iepazīt izvēlētās nākotnes profesijas
darba vidi un gūt darba pieredzi,»
izmaiņas pamato ZRKAC direktore
Sarmīte Vīksna.
Līdzīgi kā pieaugušie meklē darbu,
skatoties vakances, arī šo klašu grupu skolēniem šogad tiks piedāvātas
vakances dažādos uzņēmumos, iestā-

dēs, biedrībās un kapitālsabiedrībās.
«Tās tiks apkopotas pēc darbības
jomām, lai veidotu sasaisti ar jauno
kompetenču pieeju un skolēnu izvēlētajiem mācību virzieniem. Tādējādi skolēniem, iesaistoties vasaras
nodarbinātībā, būs radīta iespēja
pārliecināties, vai izvēlētais nākotnes karjeras virziens ir piemērots.
Piesakoties vakancēm, jaunietim
būs jāiesniedz pieteikums, CV un
motivācijas vēstule, kurā prioritārā
secībā jānorāda darba vietas un motivācija tajās strādāt, kā arī saistība
ar turpmāko karjeru un profesionālo
izaugsmi. Skolēnu pieteikumus
vērtēs ZRKAC izveidota komisija,
ņemot vērā atbilstību vasaras nodarbinātības prasībām, pieteikuma
pareizību, motivāciju strādāt un
pozitīvu raksturojumu no izglītības
iestādes,» stāsta S.Vīksna. Jāpiebilst,
ka jaunieši vecumā no 15 līdz 18
gadiem varēs strādāt trīs nedēļas
mēnesī pa sešām stundām dienā.
Līdz 23. aprīlim ZRKAC darba
devējus aicina pieteikt darba vietas
skolēnu vasaras nodarbinātībai.
S.Vīksna skaidro, ka darba devējiem
pašvaldība nodrošinās finansējumu
darba samaksai izglītojamam pilnā
apmērā (ieskaitot darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas), kompensācijas izmaksai
par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu. Pašvaldība izglītojamos
apdrošinās pret nelaimes gadījumiem
darba vietā nodarbinātības laikā,
taču finansējumā netiek iekļauti ar
nodarbinātību saistītie transporta
izdevumi.
Darba vietu piedāvājumu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā var
iesniegt elektroniski, parakstot to ar
drošu elektronisko parakstu un nosūtot pa e-pastu uznemejdarbiba@
zrkac.jelgava.lv vai birojs@zrkac.
jelgava.lv, nosūtīt pa pastu uz adresi
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, uz
aploksnes norādot «Izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā», vai
iesniegt klātienē ZRKAC Svētes ielā
33, Jelgavā (Klientu apkalpošanas
birojā, 1. stāvā).
6., 7. un 8. klases skolēni pašvaldības apmaksātajam darbam vasarā
varēs pieteikties savā skolā, un tas
notiks maijā. Bet 9., 10. un 11. klases
audzēkņiem piedāvātās vakances
vasaras nodarbinātībai tiks apkopotas un maija sākumā publicētas
mājaslapā www.zrkac.lv, kur arī tiks
siegta plašāka informācija par to, kas
jauniešiem jāiesniedz, lai pieteiktos
darbam vasarā. Informācija par
pieteikšanos skolēnu nodarbinātībai
vasarā tiks publicēta arī pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv.

Jānoslēdz jauns līgums par
atkritumu apsaimniekošanu
NO 5. MAIJA LĪDZ 30. JŪNIJAM IKVIENAM
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ATKRITUMU RADĪTĀJAM –
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gan daudzdzīvokļu mājai – jāaprēķina:
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apjoms un nepieciešamais
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LĪGUMU VAR NOSLĒGT:
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www.atkritumijkp.lv,
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Dobeles šosejā 34.

PĒC LĪGUMA NOSLĒGŠANAS atkritumu apsaimniekotājs izsūtīs klientiem atkritumu izvešanas grafiku.
«JKP» kontakttālrunis informācijai – 63026010.
Kristīne Langenfelde

Jelgavas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar pilnsabiedrību «JKP» par atkritumu
apsaimniekošanu pilsētā.
Uzņēmums, kas uzvarēja
pašvaldības izsludinātajā
konkursā, darbu sāks 1. jūlijā,
taču līdz tam katram atkritumu radītājam – gan privātpersonām, gan juridiskām
personām, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem – ir
jānoslēdz jauns atkritumu
apsaimniekošanas līgums
ar pilnsabiedrību «JKP».
Jauno līgumu slēgšana sāksies 5. maijā, taču līdz tam
iedzīvotājiem un juridiskām
personām jāveic aprēķini un
jāpieņem lēmums, lai jaunajā
līgumā paredzētu gan izvedamo atkritumu daudzumu,
gan nepieciešamo konteineru skaitu un to novietojumu.
Atkritumu apsaimniekošanas
likums nosaka: noslēgt līgumu ar
konkursā uzvarējušo pakalpojuma
sniedzēju ir katra atkritumu radītāja pienākums. Tāpat likums paredz,
ka Jelgavā līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu drīkst slēgt tikai
ar to uzņēmumu, kurš konkursa
kārtībā ieguvis tiesības sniegt šādu
pakalpojumu pilsētā. Līdz ar to līdz
1. jūlijam jauns līgums ir jānoslēdz
katram atkritumu radītājam Jel-

gavā – gan daudzdzīvokļu mājām,
gan privātmāju īpašniekiem, gan
juridiskām personām.
Sākot darbu jaunajam sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējam, līdzšinējā
atkritumu apsaimniekošanas kārtība praktiski nemainīsies privātmāju īpašniekiem un juridiskām
personām, kas jau līdz šim ar pakalpojuma sniedzēju norēķinājās par
reāli radīto atkritumu daudzumu
mēnesī. Savukārt daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājus skars būtiskas
izmaiņas – no 1. jūlija katrai daudzdzīvokļu mājai būs jānorēķinās
par tās iedzīvotāju reāli radīto
atkritumu daudzumu. Jelgavas
pašvaldības izpilddirektore Irēna
Škutāne skaidro, ka to paredz
Atkritumu apsaimniekošanas likums. Jāuzsver, ka šobrīd pilsētā
tikai daļa iedzīvotāju maksā par
faktiski radīto atkritumu apjomu
– vairākums daudzdzīvokļu mājās
dzīvojošo šobrīd maksā konstantu
summu mēnesī, kas aprēķināta,
ņemot vērā vidējo gadā viena iedzīvotāja saražoto atkritumu apjomu
un spēkā esošo tarifu. Taču no 1.
jūlija, kā to nosaka likums, ikvienam
būs jānorēķinās pēc faktiski radīto
atkritumu apjoma mēnesī. Par
reāli izvesto atkritumu daudzumu
konkrētai mājai reizi mēnesī tiks
izrakstīts rēķins. Likums paredz,
ka šo rēķinu var sadalīt atbilstoši
dzīvojamā mājā esošo telpu skaitam;
atbilstoši katram dzīvojamās mājas

īpašniekam piederošās domājamās
daļas apmēram; atbilstoši dzīvoklī
dzīvojošo personu skaitam; atbilstoši
dzīvoklī deklarēto personu skaitam.
Tas nozīmē, ka līdz 5. maijam,
kad sāksies jauno līgumu slēgšana,
katram atkritumu radītājam – gan
fiziskām, gan juridiskām personām,
gan katrai daudzdzīvokļu mājai –
jāizlemj, cik atkritumu konteineru
tam nepieciešami un cik daudz
atkritumu mēnesī tas rada. Šie dati
tiks iekļauti jaunajā atkritumu apsaimniekošanas līgumā. Savukārt
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem vēl jāizlemj, kā tiks sadalīts
kopējais mājas rēķins.
Par šiem jautājumiem dzīvokļu
īpašniekiem lēmums jāpieņem kopsapulcē. Tāpat dzīvokļu īpašniekiem
kopīgi jānolemj, kam uzticēt līguma
slēgšanu ar pilnsabiedrību «JKP».
Likums nosaka, ka to var slēgt
pilnvarotā persona, kas var būt arī
mājas pārvaldnieks.
Līdz ar jauno kārtību no 1. jūlija
mēneša maksājums par atkritumu
apsaimniekošanu mainīsies – atkarībā no mājas iedzīvotāju radīto
atkritumu daudzuma tas var gan
pieaugt, gan samazināties.
Esošais pakalpojuma sniedzējs –
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» – atkritumu izvešanu pārtrauks
30. jūnijā. Jāatgādina, ka likumā
noteikto prasību katram atkritumu
radītājam noslēgt līgumu par pašu
radīto atkritumu apsaimniekošanu
kontrolēs Pašvaldības policija.

Pieņem pieteikumus pagalmu labiekārtošanas programmā; prioritāri atbalstīs slēgtu atkritumu laukumu izbūvi
Kristīne Langenfelde

Jelgavas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» līdz 31.
maijam pieņem pieteikumus pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu namu
pagalmu labiekārtošanas
programmā. Šogad prioritāri
pašvaldības līdzfinansējumu
varēs saņemt tie labiekārtošanas projekti, kas paredzēs
pagalmos izbūvēt slēgta tipa
atkritumu laukumus.
25. februārī Jelgavas domes sēdē
apstiprināti grozījumi saistošajos
noteikumos «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai»,

kas nosaka: pašvaldība līdzfinansē
līdz 80 procentiem no atkritumu
konteineru novietošanas laukuma
izbūves izmaksām, nepārsniedzot
20 000 eiro, ja laukuma izbūvei
tiks izmantots pašvaldības izstrādātais tipveida projekts. Saistošo
noteikumu grozījumu mērķis ir
nodrošināt efektīvāku atkritumu
apsaimniekošanu un vienota atkritumu konteineru novietošanas
laukumu koncepta ievērošanu
pilsētā. Vienlaikus, ņemot vērā to,
ka no 1. jūlija daudzdzīvokļu mājām
mainīsies norēķinu kārtība par atkritumu apsaimniekošanu, nosakot,
ka iedzīvotāji maksās par reāli radīto
atkritumu apjomu mēnesī, šādu
laukumu izveide ir arī iespēja samazināt atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas, nepieļaujot, ka mājas

konteinerus izmanto trešās personas.
Jāatgādina, ka līdz šim prioritāri
tika atbalstīti projekti, kas paredzēja
lietusūdens novadīšanas sistēmas vai
atkritumu konteineru novietošanas
laukumu izbūvi.
Šogad daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz
31. maijam (ieskaitot), un pieejamais
Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 130 000 eiro. Vēl 30 000
eiro šogad pašvaldība paredz ieguldīt,
lai izbūvētu vienu slēgta tipa atkritumu laukumu uz pašvaldības zemes.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» pa tālruni 63084470 vai pa
e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU JELGAVAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO
ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2021. 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 2021. gada 31. maijam (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 130 000,00 euro.
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 63084470 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
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NMPD godina savus darbiniekus un pateicas
sadarbības partneriem
Pateicoties par profesionalitāti ikdienas
darbā, pašaizliedzību un izcilu darbu
kritiskos izsaukumos, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests
apbalvojis vairāk nekā 100 darbinieku.
Apbalvojumu saņēma arī 10 Zemgales
reģionālā centra Jelgavas brigāžu
atbalsta centra darbinieki. Apbalvojums
«Mūža ieguldījums» pasniegts centra
speciālistei brigāžu atbalsta jautājumos Intai Habibuļinai. Viņa dienestā nostrādājusi
53 gadus un iemantojusi cieņu, daloties pieredzē, iedvesmojot kolēģus un
motivējot jaunos darbiniekus pilnveidoties. Apbalvojums «Par ieguldījumu»
pasniegts ārsta palīgiem Tonijam Galanderam un Rustamam Junusovam,
apbalvojums «Par profesionalitāti» piešķirts medicīnas statistiķei Elgai Fogelmanei
un vecākajai grāmatvedei Anitai Kreicbergai, savukārt apbalvojumu «Par
pašaizliedzību» saņēma divas Jelgavas mediķu brigādes: ārsts Gatis Ķiršakmenis,
ārsta palīdze Emīlija Bērziņa un operatīvā transportlīdzekļa vadītājs Raimonds
Ābele; anesteziologs Dmitrijs Semjonovs un ārsta palīgs Artūrs Sņetkovs.

Pie Spīdolas Valsts
ģimnāzijas cels
bibliotēku

Apbalvojumu «Par ieguldījumu» kā sadarbības partneris saņēma Jelgavas
pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs Gints Reinsons.

Saka paldies «černobiliešiem»
Šomēnes tiek pieminēti traģiskie notikumi, kas satricināja pasauli 1986.
gada 26. aprīlī, kad eksplodēja Černobiļas atomelektrostacijas (AES) reaktors,
atstājot neizdzēšamas rētas vēsturē un daudzu cilvēku liktenī. Kā ik gadu, arī
vēsturiskās traģēdijas 35. gadadienā Jelgavas pilsētas pašvaldība pateicas
visiem, kuri piedalījās avārijas seku likvidēšanā. Jelgavas pašvaldības Sabiedrības
integrācijas pārvalde kopā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi katram Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētam Černobiļas AES katastrofas seku
likvidēšanas darbos iesaistītajam dalībniekam sarūpējusi pateicību, tādējādi
apliecinot, ka viņu ieguldījums joprojām tiek novērtēts. Pilsētā šobrīd dzīvo 70
cilvēku, kas savulaik bijuši iesaistīti avārijas seku novēršanā.
Pašvaldības pateicību līdz aprīļa beigām «černobilieši» var saņemt Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8, 103. kabinetā, līdzi ņemot apliecību.
Ja veselības stāvoklis dāvinājumu liedz saņemt personīgi, tā nogādāšanu
individuāli var pieteikt pa tālruni 63005468 vai 63005467.

Kā ierobežot Covid-19 darba vidē?
29. aprīlī no pulksten 10 līdz 12 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības
institūtu organizē tiešsaistes tīmekļsemināru «Kā ierobežot Covid-19 darba
vidē». To vadīs Ivars Vanadziņš – Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un
vides veselības institūta direktors. Dalība tīmekļseminārā ir bez maksas, taču
vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās – aizpildot anketu mājaslapā www.zrkac.lv.
Vairāk informācijas – pa e-pastu uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv.

SIA «Jelgavas tipogrāfija» (reģ.Nr.43603009384) aicina pievienoties savai komandai
ROKU DARBU VEICĒJUS(-AS) UN PALĪGSTRĀDNIEKUS(-CES).
Atalgojums – no 4,80 EUR/st.
Sīkāka informācija par vakancēm – https://jt.lv/par-mums/vakances/.

UZMANĪBU – KONKURSS!
Šī izdevuma lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
JELGAVAS PILSĒTAS KAROGS.

ATRODI

SASKAITI
Cik Jelgavas karogu
publicēti?

ATBILDI
23. aprīlī
no pulksten 8 līdz 12
zvani pa tālruni 63005556
vai 63005567.

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

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

Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt
sava vārda, uzvārda un telefona numura saglabāšanai saziņas vajadzībām.
Paldies 110 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās «Jelgavas Vēstneša» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik Jelgavas pilsētas saukļu publicēti 24. marta numurā.
PAREIZĀ ATBILDE – šoreiz izdevumā bija publicēti 11 Jelgavas pilsētas saukļi. Pareizi atbildēja 66 dalībnieki.
BALVU SAŅEM katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Elita Krivjonoka, Solvita Kalniņa, Jānis Jumiķis, Marika Zandberga, Evita Roze, Sanita Gludiņa.

«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks. Iznāk reizi mēnesī
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 111. kabinets, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv

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

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta. Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

Kristīne Langenfelde

Pie Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas tiks
celta piebūve 700 kvadrātmetru platībā. Tajā
izvietosies moderna
u n dau dz f u nkc i o nāla
skolas bibliotēka, kas
nekontrast ēs ar esošo
ģimnāzijas ēku. Bibliotēkā ne tikai atradīsies
skolas grāmatu krātuve,
bet būs arī ierīkotas vairākas darba zonas, kas
vienlaikus ļaus strādāt
pat sešām klasēm, tāpat
jaunajā skolas korpusā
būs neliela kamerzāle.
Savukārt skolas ēka ar
jauno bibliotēku tiks savienota ar divām stikla
galerijām, veidojot nelielu iekšējo pagalmu jeb
rekreācijas zonu.
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas korpusa
projektēšanai Jelgavas pašvaldība piešķīra 39 866 eiro, un
konkursā par būvprojekta iz
strādi un būvdarbu uzraudzību
uzvarēja SIA «JB Latvija». Jau
tapis piebūves būvprojekts minimālajā sastāvā. Izstrādātais
bibliotēkas koncepts paredz, ka
ēkai būs viens stāvs, taču pa blokiem atšķirsies tās augstums.
«Mēs esam ļoti gandarīti par
šo pašvaldības atbalstīto iece-

ri, jo, jau ienākot šajā skolas
ēkā, sapratām, ka šeit trūkst
mūsdienīgas bibliotēkas, kurā
visplašākajā nozīmē skolēni
patstāvīgi var apgūt pētniecisko darbu, mācīties strādāt ar
dažādiem avotiem, interneta
resursiem. Bibliotēka vienmēr
ir bijusi mūsu skolas sirds, un
šobrīd, kad mācīšanās procesā
jāapgūst jaunās kompetences
un skolēniem jāattīsta pašvadīta
mācīšanās, tas ir vēl svarīgāk,»
uzsver skolas direktore Ilze
Vilkārse.
Jaunajā piebūvē paredzēts
izvietot skolas bibliotēku un
grāmatu krātuvi, šajā zonā būs
arī ar datoriem aprīkotas darba

vietas skolēnu patstāvīgajam
darbam vai darbam grupās.
Jaunajā piebūvē atradīsies arī
kamerzāle, kurai būs atsevišķa
ieeja, un tajā varēs notikt pasākumi līdz 90 cilvēkiem. «Tas
nozīmē, ka zālē vienlaikus varēs
strādāt trīs klases, piemēram,
rīkojot lekcijas, seminārus, meistarklases, organizēt tikšanos
ar skolēnu vecākiem, tāpat tur
varēs notikt kamerpasākumi,»
stāsta I.Vilkārse.
Jāuzsver, ka kompleksi ar
plānoto bibliotēkas piebūvi tiek
skatīta arī skolas teritorijas –
sporta laukuma un rekreācijas
zonas – kopējā attīstības un
labiekārtošanas koncepcija.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Sarmas ielā 2, Jelgavā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas
iecere Sarmas ielā 2, Jelgavā (zemesgabala kad.Nr.09000020006). Publiskā apspriešana
notiek no 21.04.2021. līdz 06.05.2021. (ieskaitot).
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv,
sadaļā «Pilsēta»,«Sabiedrība», «Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai», kā arī
Jelgavas pilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11, Jelgavā (Klientu apkalpošanas centra
tālrunis – 63005522, 63005537), pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.
Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt pa
e-pastu dome@dome.jelgava.lv, ievietot iesniegumu kastē Jelgavas pilsētas domes ēkas
foajē Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei,
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.

22. un 23. aprīlī – Uzņēmēju dienas Zemgalē
Emīls Rotgalvis

Gan uzņēmējdarbības jomā strādājošie, gan ikviens interesents aicināts virtuāli apmeklēt Zemgales vērienīgāko
uzņēmējdarbības pasākumu – Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK) organizēto iespēju festivālu «Uzņēmēju dienas Zemgalē 2021», kas 22. un 23.
aprīlī norisināsies attālināti speciāli veidotā tīklošanās
platformā un tiešraidē no studijas Jelgavā.
Pasākumu rīko LTRK sadarbībā ar Jelgavas pilsētu. Tā
gaitā notiks uzņēmēju izstāde,
starptautiskā tīklošanās, dalībnieku tīmekļsemināri, izglītības
iestāžu virtuālās atvērto durvju
dienas un vērienīgs biznesa forums. Pasākuma apmeklējums
ir bez maksas, taču aktivitātēm
jāreģistrējas, informē LTRK
pārstāve Ilze Brice. R eģistrēties var mājaslapā www.

uznemejudienas.lv, sadaļā «Piesakies», «Apmeklētāji», aizpildot nepieciešamos reģistrācijas
datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta
adresi, pārstāvēto organizāciju
un novadu. Pēc reģistrācijas pa
e-pastu tiks nosūtīta platformas
piekļuves informācija, kas ļaus
Uzņēmēju dienu platformai pieslēgties un to apskatīt arī pirms
un pēc tiešsaistes pasākumiem.
Uzņēmēju dienas Zemgalē

22. un 23. aprīlī norisināsies
no pulksten 10 līdz 17. Dienas
gaitā tiks aizvadīta dalībnieku
virtuālā izstāde, tīmekļsemināri un Uzņēmēju dienu
centrālais notikums – biznesa
forums. Foruma dalībnieki varēs uzzināt vairāk par Jelgavu
kā zaļo pilsētu un zaļā kursa
nozīmību, tiks apskatīts, kā
klimata pārmaiņas ietekmēs
ikvienu uzņēmumu, un riski, ko
tās varētu nest, kā arī tiešsaistes pasākuma apmeklētāji varēs
noklausīties diskusiju par e-komercijas pavērtajām iespējām
Zemgales uzņēmumos. Forumu
noslēgs iedvesmas sesija, kuru
vadīs reklāmas speciālists Ēriks
Stendzenieks. Vairāk informācijas – vietnē www.uznemejudienas.lv/zemgale.
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JELGAVAS PILSĒTAS IELU
Kā pievienot savu materiālu metodiskiedargumi.lv
APGAISMOJUMA TĪKLS
Dodies uz vietni

1

solis

metodiskiedargumi.lv
Izvēlies
PIEVIENO SAVU MATERIĀLU

2

Ievadi savu ID numuru un paroli.
Tad izvēlies Pieslēgties

4

solis

Anotācija

ATLASĪT MATERIĀLU Fails.pdf
PIEVIENOT

•••••• Parole

PIESLĒGTIES

UZ SĀKUMU

3

solis

solis

Izvēlies Mācību priekšmetu
Atlasi Mērķauditoriju

Lai pievienotu metodisko materiālu,
nepieciešams ierakstīt
materiāla tēmu un anotāciju
Tēma

53 ID numurs

Tavs darba galds

Mācību priekšmets

5

SAGLABĀT

ATCELT

solis

ATCELT

Mērķauditorija

SAGLABĀT

ATCELT

Pievienot jaunu
metodisko materiālu

Iziet no
sistēmas

SĀKT

IZIET

• Lai saņemtu ID numuru un paroli,
pirms materiālu ievietošanas raksti pa e-pastu:
inta.leilande@zrkac.jelgava.lv
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv
• Materiāla faila izmērs nedrīkst pārsniegt 16 MB
• Failam, kas tiek pievienots, ir jābūt ar
korektu un iespējami īsu nosaukumu
• Pievienotajam materiālam sākotnēji tiek norādīts
Materiāls vēl nav apstiprināts!
Kad portāla administrators materiālu
apstiprinās, tas būs apskatāms norādītajā sadaļā

Platforma www.metodiskiedargumi.lv
apmeklēta vairāk nekā 20 000 reižu
Ritma Gaidamoviča

Jau otro mācību gadu pilsētas pedagogiem ir pieejams Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) speciālistu izstrādātais mūsdienīgais metodiskā atbalsta rīks – digitālā platforma
www.metodiskiedargumi.lv. Tajā Jelgavas pedagogi, sākot no
pirmsskolas līdz vidusskolai, var smelties idejas pedagoģiskajam
darbam un dalīties pieredzē ar kolēģiem, ievietojot pašu izstrādātus materiālus. Digitālā platforma šobrīd glabā teju 100 pedagogu
ievietoto materiālu un tikpat daudz ieteikumu, kas var būt noderīgi
mācību procesā. ZRKAC aicina pedagogus un izglītības iestādes
papildināt krājumu ar savām metodiskajām izstrādnēm, pieredzes
stāstiem, labās prakses piemēriem un idejām. Par materiālu ievietošanu var saņemt ZRKAC apliecinājumu.
Platforma www.metodiskiedargumi.lv, kurā lokālā mērogā pedagogiem apmainīties ar aktuālu
informāciju, dalīties idejām un savu
pieredzi, tika izveidota 2019. gada
oktobrī. Pagājušajā gadā tā apmeklēta 14 239 reizes un sasniedza
10 829 unikālos lietotājus, bet šogad
– jau 6511 reizes, sasniedzot 4860
unikālos lietotājus. «Platforma dzīvo
savu dzīvi, taču vēlamies, lai tā kļūtu
vēl aktīvāka, lai pilsētas pedagogi
ir drosmīgāki un dalās ar pašu izstrādātajiem materiāliem. Katrs
skolotājs ir jaunradītājs – regulāri
top jaunas izstrādnes, uzdevumi,
pārbaudes un diagnosticējošie darbi
gan klātienes, gan attālinātajām
mācībām. Veidojas pieredze informācijas tehnoloģiju rīku lietošanā, ar
ko var padalīties, tādējādi iedrošinot
arī kolēģus izmēģināt ko jaunu. Pilnveidotajā mācību saturā un pieejā
būtiski palielinājusies formatīvās
vērtēšanas loma, tāpēc ir svarīgi
dalīties pieredzē, kā to īstenot,
piedāvājot konkrētus piemērus un
paņēmienus,» rosina ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna, norādot, ka
brīdī, kad šī platforma tika veidota,
neviens vēl neapzinājās, cik svarīgu
lomu izglītībā ieņems attālinātais
darbs, un tieši šī platforma var sniegt
atbalstu pedagogiem. «Pērn pavasarī, kad izsludināja ārkārtējo situāciju
un pēkšņi mācību process turpinājās
attālināti, pedagogiem palīdzējām,
platformā sniedzot informāciju par
attālinātā mācību procesa organizē-

šanu citās Eiropas valstīs, jo pašiem
šādas pieredzes nebija. Taču šobrīd
arī mūsu skolotājiem ir iestrādnes,
pieredzes stāsti, un tie lēnām parādās arī mūsu dārgumu krātuvē,»
stāsta S.Vīksna. Viņa atzīst, ka daļa
skolotāju tieši attālināto mācību
laikā ir atklājuši šo platformu.

Iespēja saņemt
apliecinājumu
Digitālās platformas satura pilnveidē iesaistīties aicināts ikviens
pilsētas pedagogs – gan pirmsskolas,
gan sākumskolas, gan atsevišķu mācību priekšmetu skolotāji –, ievietojot
savus izstrādātos mācību metodiskos
materiālus, kas varētu būt noderīgi kolēģiem, kā arī smelties idejas
savam darbam. «Lai motivētu un
iedrošinātu dalīties, pedagogiem, kuri
ievieto materiālus platformā www.
metodiskiedargumi.lv, izsniedzam
ZRKAC apliecinājumu, kas ir būtiski,
ja pedagogs piedalās darba kvalitātes
novērtēšanā,» stāsta S.Vīksna. Aktīvākie pedagogi mācību gada noslēgumā
saņems pārsteiguma balvas. Digitālajā platformā šobrīd pieejami teju 100
skolotāju ievietotu materiālu dažādās
mācību jomās un tikpat informatīvo
materiālu, kuros apkopota informācija par atbalstu pedagogiem, praktiski ieteikumi ikdienas darbā, kā arī
pieredzes stāsti par vides veidošanu
izglītības iestādē.

Apmeklētākā sadaļa –
valodu mācību jomas
Platformai ir vairākas sadaļas:
«Ieskaties», «Mācāmies un dalāmies»,
«Radām un vadām» un «Veidojam
vidi». Plašākā ir «Mācāmies un dalāmies», kas iedalīta deviņās mācību
jomās: valodu, kultūras izpratnes
un pašizpausmes mākslas, dabaszinātņu, matemātikas, sociālajā un
pilsoniskajā, veselības un fizisko
aktivitāšu, tehnoloģiju, pirmsskolas
un sākumskolas. Visvairāk materiālu
– 21 – šobrīd pieejami dabaszinātņu
mācību jomā, piemēram, mācību spēle
ķīmijā «Vielu mikropasaule», mācību
materiāls fizikā 10. klasēm par tēmu
«Enerģija un impulss», dabaszinībās
mācību plāna paraugs 10. klasēm par
tēmu «Atoma uzbūve. Radioaktivitāte». ZRKAC apkopotie dati gan liecina,
ka apmeklētākā ir valodu mācību
jomas sadaļa un vislielākā interese ir
par latviešu valodu.

Lasītprasme un
veselība
Jau vairākus gadus ZRKAC īsteno
mērķprogrammu «Lasītprasmes
laboratorija», kurā kopā ar pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem tiek
meklētas jaunas pieejas lasītprasmes
veicināšanai un pilnveidei, un izstrādātie materiāli publicēti vietnē.
Martā prezentēta kopā ar Lietuvas
un Igaunijas kolēģiem izveidotā rokasgrāmata pedagogiem bērnu lasītprasmes veicināšanai «L-A-S-Ī-T. Kā
mācīt un mācīties lasīt?», kas šobrīd
ikvienam pieejama vietnē www.metodiskiedargumi.lv. Sadarbībā ar Sociālo
lietu pārvaldi drīzumā platforma tiks
papildināta ar sadaļu «Veselības laboratorija», kurā būs pieejami materiāli
pedagogiem par to, kā saistoši mācīt
par veselību, piemēram, uzturu, atkarībām, seksuālo veselību. Platformas
satura pilnveidē kā metodiskais centrs
iesaistās arī ZRKAC. Vietnē pieejami

Ko par digitālo krātuvi www.metodiskiedargumi.lv
domā pedagogi, kuri tajā jau dalījušies ar saviem materiāliem?
Sandra Kārkliņa, PII «Sprīdītis» vadītājas vietniece:
«Pieredzes apmaiņa ir ārkārtīgi svarīga, jo īpaši pirmsskolā, kur jau otro mācību
gadu darbā tiek ieviesta kompetencēs balstītā mācību pieeja. Projektā «Skola
2030» saņemam teorētiskus atbalsta materiālus, taču katrs praksē tos ievieš citādi.
Tieši ar šiem praktiskajiem padomiem, kā teorija tiek ieviesta dzīvē, manuprāt, ir
jādalās, lai arī tas, kuram varbūt uzreiz nesanāk, spēj uz konkrēto lietu paraudzīties
citādāk, un arī viņam izdosies. Problēma ir tā, ka praktiķim, kurš ikdienā strādā ar
bērniem, daudz vieglāk ir parādīt, nekā apkopot «uz papīra», turklāt tā, lai būtu saprotami visiem. Materiāla sagatavošana bija ilgs process, taču ticu, ka šī informācija noderēs. Arī mūsu skolotāji ir smēlušies
idejas no platformas www.metodiskiedargumi.lv, un skolotāji labprāt ieskatītos kolēģu praktiskajos
piemēros, kā tiek īstenota jaunā mācīšanas un mācīšanās pieeja darbā ar pašiem mazākajiem – no
pusotra līdz trīs gadus veciem bērniem –, kā tiek svinēti svētki un plānots ikdienas darbs.»
Kristīne Romanovska, 4. vidusskolas sociālo zinību un vēstures skolotāja:
«Atšķirībā no dabaszinībām, kur projektos top daudz jaunu materiālu, sociālajās
zinībās un vēsturē tā nav. Šobrīd Latvijā izveidojusies situācija, ka šo priekšmetu
skolotāji, kuri kaut ko izveidojuši, apzinās, cik milzīgu darbu ieguldījuši, tādēļ
materiālus piedāvā iegādāties par naudu. Pieļauju, ka tieši tāpēc arī tik kūtri
pildās mūsu metodisko materiālu krātuve sociālajā un pilsoniskajā mācību
jomā. Taču es uzskatu, ka ideju apmaiņa ir ļoti vērtīga un, ja katrs pilsētas
sociālo zinību un vēstures skolotājs dalītos kaut ar vienu ideju, mēs katrs pretim saņemtu desmit,
piecpadsmit. Jā, mūsu slodze šobrīd ir liela, taču daloties varam kaut nedaudz palīdzēt paši sev.
Ievietojot savus materiālus, es cenšos iedrošināt. Tiesa, lai iedrošinātu, kolēģiem ir jāņem vērā viens
vienkāršs nosacījums: nesākam ar kritiku, bet gan ar novērtējumu par ieguldījumu un dalīšanos.»
Agija Lāce, SpīdolasValsts ģimnāzijas dabaszinību un bioloģijas skolotāja:
«Esmu pedagogs, kurš skolā ienāca projektā «Iespējamā misija», un šajā vidē
aktīvi tiek piekopta dalīšanās kultūra, bagātinot un iedvesmojot citam citu,
lai radītu efektīvākos mācību materiālus. Dalīšanās ar «Iespējamās misijas»
kolēģiem man ir bijusi ļoti nozīmīga. No kolēģiem esmu guvusi idejas, piemēram, vērtēšanas kritēriju un sasnieguma līmeņu aprakstu veidošanai, un,
kad izstrādāju savu variantu, šķita pašsaprotami ar to dalīties. Ticu, ka arī no
manis kāds var iedvesmoties un, pievienojot savu pieredzi, radīt kaut ko jaunu. Iedvesmas avotu
nekad nevar būt par daudz. Protams, materiālu izstrāde ir laikietilpīgs process, taču es apzinos, ka
to daru sev un saviem skolēniem. Nevienā brīdī nedomāju, ka manis izstrādātais ir ideālais variants,
jo nekad neviens materiāls viens pret viens nestrādās – atšķiras mācību pieejas un skolēni –, taču
tas var motivēt. Gribētu, lai kolēģi padalītos ar oriģināliem radošajiem un pētnieciskajiem darbiem
vidusskolēniem dabaszinātņu mācību priekšmetos. Īpaši noderīgi tas būtu attālināto mācību laikā, kad
daudzus darbus nākas pārstrādāt un pielāgot tā, lai skolēni nepieciešamo spētu paveikt patstāvīgi.»

centra speciālistu veidotie video ar
dabaszinību eksperimentiem pirmsskolai un sākumskolai, dažādi rīki
karjeras izglītībā, izmantojamo informācijas tehnoloģiju resursu ieteikumi
mācību satura un procesa bagātināšanai un daudzveidībai, ZRKAC kopā ar
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju izstrādātā mācību
filma «Lāčplēša dienas stāsts» un citi.
«Patīkami, ka interesi par šo platformu ir izrādījuši arī tuvāko novadu
un citu pilsētu izglītības darbinieki,
kuri ar savām idejām labprāt piedalās
satura papildināšanā,» tā S.Vīksna.

KĀDI MATERIĀLI IEVIETOJAMI
DIGITĀLAJĀ KRĀTUVĒ
WWW.METODISKIEDARGUMI.LV

• Snieguma līmeņu apraksti
• Dažādu līmeņu uzdevumi
• Pārbaudes darbi
• Diagnosticējošie darbi
• Netradicionālas formatīvās un summatīvās
vērtēšanas formas
• Programmas
• Stundu plāni
• Tematiskie plāni
• Starpdisciplināri materiāli
• Labās prakses piemēri un pieredzes apraksti
(attālināto mācību plānošana, organizēšana, IT
lietošana, izglītības iestādes vide un tamlīdzīgi)
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Pēc ziemas sezonas uzkopj pilsētu
Kristīne Langenfelde

Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» turpina
organizēt pavasara uzkopšanu – mehanizēti
tiek tīrītas asfaltētās ielas,
sākts bedrīšu remonts ar
karsto asfaltu, ielu greiderēšana, tiek sakoptas
pilsētas zaļās zonas un
veidoti apstādījumi.
Asfaltēto ielu pirmreizējā pavasara tīrīšana pilsētā tiek veikta
ar tehniku, kam piestiprinātas
lielākas un jaudīgākas birstes,
kas spēj savākt arī zarus un apjomīgākus netīrumus, kuri atklājas
pēc ziemas. Savukārt mehanizēto
ielu tīrīšanu veic specializētais
transports ar putekļu savācēju
un smalkākām birstēm, kas spēj
savākt arī, piemēram, smilti.
Jāpiebilst, ka ielas mehanizēti
tiek tīrītas pārsvarā naktī, kad ir
mazāka transporta intensitāte.
«Pilsētsaimniecība» autovadītājiem atgādina: lai konkrētā laikā
specializētais transports varētu
piekļūt un sakopt ielu nomales, jāpievērš uzmanība ceļa zīmēm, kas
nosaka stāvēšanas ierobežojumus.
Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, aprīlī sākts arī asfalta
bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu, un plānots, ka darbi ilgs
līdz 15. jūnijam, aptverot ap 70 asfaltbetona seguma ielu, tostarp
starpkvartālu un iekškvartālu
ielas. Bedrītes tiek labotas Meiju
ceļā, Pulkveža Brieža ielā, Kārklu
ielā, Vīgriežu ielā, Kastaņu ielā,
K.Barona ielā, Pasta ielā, Blaumaņa ielā, Lapskalna ielā, Cukura ielā, Ganību ielā, Pļavu
ielā, Brīvības bulvārī, Helmaņa
ielā, Zirgu ielā, Māras ielā, Puķu
ielā, Asteru ielā, Aspazijas ielā,
Traktoristu ielā, Kazarmes ielā,
Sudrabu Edžus ielā, Vaļņu ielā,
Pētera ielā, Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā, Svētes ielā, Skolotāju ielā, Staļģenes ielā, Kārniņu
ceļā, Bauskas ielā, Katoļu ielā,

Driksas ielā, Filozofu ielā, Kungu
ielā, Aviācijas ielā, Dzirnavu ielā,
Zvejnieku ielā, Rīgas ielā, Tērvetes ielā, Miera ielā, Aizsargu ielā,
Kalnciema ceļā, Rūpniecības ielā,
Stacijas ielā, Garozas ielas posmā
no Rīgas ielas līdz Rubeņu ceļam.
Paralēli tam aprīlī tiek greiderētas grants seguma ielas.
Tāpat šobrīd turpinās pilsētas
ietvju, parku, skvēru tīrīšana
un dobju sakopšana ielu malās.
Lai darbi noritētu raitāk, līdztekus SIA «Kulk» sētniekiem
strādā arī pagaidu algotā darba
veicēji, ko paredz vienošanās ar
Nodarbinātības valsts aģentūras
Jelgavas filiāli, informē «Pilsētsaimniecība».
Piegružotākās vietas pilsētā
pēc ziemas sezonas tradicionāli ir
tās, kur ir lielāka cilvēku plūsma,
piemēram, Pilssala ceļā uz skatu
torni, Svētes palienes pļavu koku
laipu apkārtne, Driksas krastmala
Jāņa Čakstes bulvārī, Svētbirze.
Šomēnes uzsākta arī pilsētas
stādījumu veidošana – tradicionāli
kā pirmās stāda atraitnītes. Tās
iedēstītas dobēs pie vides objekta «Laika rats 100», autoostas,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja, Lielajā ielā,
Svētes ielā, Brīvības bulvārī,
Akadēmijas ielā, Skolotāju ielā,
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā un
pie Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa. Savukārt kopš pagājušās
nedēļas pilsētā top jauns vides
objekts Brīvības bulvāra rotācijas apļa centrā – «Puķu koks».
Objekts veidots no metāla koka
formā ar galveno metāla balstu
un vairākiem dažāda garuma «zariem». Konstrukcijas augstums
ir 5,75 metri. «Puķu koka» podos
maija otrajā pusē plānots stādīt
pelargonijas sarkanos un rozā
toņos, bet dobē tiks iestādītas
vasaras puķes, kas harmoniski
papildinās kompozīcijas podos.
Šāds «Puķu koks» jau atrodas pie
Jelgavas Studentu teātra netālu
no Mītavas gājēju tilta. Tas izveidots 2018. gadā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde «Jaunrades nams «Junda»»
(turpmāk – JN «Junda») pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: JN «Junda» automodelisma trase.
2. Izsole notiks 2021. gada 30. aprīlī plkst.10 JN «Junda» struktūrvienības «Lediņi» pagalmā
Lediņu ceļā 1, Jelgavā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem: Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.
lv, sadaļā «Sludinājumi», un JN «Junda» mājaslapā www.junda.lv, sadaļā «Dokumenti».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2021. gada 26. aprīlim, iepriekš sazinoties ar JN
«Junda» direktores vietnieku izglītības jomā Māri Kalniņu, tālrunis 63022167.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: dalībniekam piedāvājums
slēgtā aploksnē jāiesniedz līdz 2021. gada 29. aprīļa plkst.10 pa pastu vai personīgi JN «Junda» Zemgales prospektā 7, Jelgavā, iepriekš vienojoties par piedāvājuma iesniegšanas laiku ar
sekretāri, tālrunis 63022160.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 600,00 EUR (seši simti euro 00 centi).
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 60,00 EUR (sešdesmit euro 00 centi) jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu uz Jelgavas pašvaldības iestādes
«Jelgavas izglītības pārvalde» (reģistrācijas Nr.90000074738) norēķinu kontu: AS «SEB banka»,
kods UNLALV2X, konts LV07UNLA0008014130203. Maksājuma mērķī jānorāda: «Nodrošinājums
JN «Junda» kustamās mantas «Automodelisma trase» rakstiskai izsolei».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins ar vienu maksājumu pilnā apmērā vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas.
SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791) aicina darbā

METINĀTĀJUS(-AS).

Ja tev ir iemaņas vai pieredze metināšanā, izpratne par metālapstrādes procesiem un spēja orientēties
tehniskajos rasējumos, mēs tev piedāvājam pastāvīgu un stabilu darbu starptautiskā uzņēmumā –
vienā no lielākajiem ražošanas uzņēmumiem metālapstrādes nozarē Latvijā.
• Bruto stundas likme 6–10 EUR.
• Godīgi apmaksāts virsstundu darbs.
• Godīgi nomaksāti nodokļi.
• Garantējam laicīgu algas izmaksu divas reizes mēnesī.
• Nodrošinām ar visiem IAL.
• Darba vieta aprīkota ar kolektīvajiem aizsarglīdzekļiem.
• Nodrošinām metinātāja sertifikāta iegūšanu.

• Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana.
• Bezmaksas transports maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
• Bezmaksas karstie dzērieni.
• Draudzīgs kolektīvs.
E-pasts: vakances@eastmetal.lv,
tālrunis: 22490749, 28355358.

Šovasar būs nosiltināta
Pašvaldības policijas ēka

Foto: Ivars Veiliņš
Ritma Gaidamoviča

Turpinās Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas ēkas
Mazajā ceļā 3 atjaunošana.
Noslēgumam tuvojas telpu
remontdarbi, jau uzlikts
jauns jumta pārsegums un
visa uzmanība vērsta uz
ēkas fasādes siltināšanu,
videonovērošanas sistēmas
un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī zibens
aizsardzības sistēmas izbūvi un bēniņu pārseguma
papildu siltināšanu. Visiem
darbiem jābūt pabeigtiem
līdz 31. augustam.
Pašvaldības policijas ēka tiek
siltināta, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējumu projektā «Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana». Ēka ekspluatācijā tika nodota
1964. gadā, un kopš tā laika dažādi

remontdarbi veikti galvenokārt
tikai telpās. Pēdējos piecos gados
izremontēti visi kabineti un gaiteņi
ēkas abos stāvos, taču bija nepieciešams sakārtot arī ēkas fasādi.
Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu
vadītāja Aiga Anitena skaidro, ka
galvenais projekta mērķis ir paaugstināt Pašvaldības policijas ēkas
energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā
ēkā. «Taču papildu ieguvums būs arī
estētiska ēkas fasāde, labiekārtota
teritorija un energoefektīvs apgaismojums,» norāda projektu vadītāja.
Būvdarbi Pašvaldības policijas ēkā
tika sākti pērn rudenī un turpinājās
arī ziemā. Līdz šim nomainīti visi
logi, pārbūvēts galvenais ieejas mezgls Mazā ceļa pusē, nomainīts jumta
pārsegums, pārbūvēta apkures sistēma un nomainīti radiatori, tāpat
nomainīts apgaismojums telpās,
izbūvēta lietusūdens kanalizācijas
sistēma. «Būvnieki jau pirms ziemas

paguva nosiltināt ēkas cokola stāvu,
pagalma fasādi un sānu daļas, bet
šobrīd sakārto fasādi Mazā ceļa
pusē. Policijas ēkas krāsojumā tiks
izmantoti trīs toņi,» stāsta A.Anitena, papildinot, ka būvnieki turpina
ēkas bēniņu papildu siltināšanu un
izbūvē videonovērošanas un ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas
sistēmu, jaunu zibens aizsardzības
sistēmu un daļēji pārbūvē esošo
ventilācijas sistēmu. Vēl paredzēti
elektromontāžas darbi saistībā ar
ēkas fasādi.
Darbus veic SIA «Tools Vendor»,
būvuzraudzību nodrošina SIA «RS
Būvnieks», savukārt autoruzraudzību – SIA «Komunālprojekts
Jelgava». Darbiem jābūt pabeigtiem
līdz 31. augustam.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 404 334,17 eiro. No tām
192 701 eiro ir ERAF finansējums,
8501,52 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 203 131,65
eiro – Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējums.

Jūlijā darbu sāks Jelgavas Pārlielupes pamatskola
Ritma Gaidamoviča

1. jūlijā mainīsies Jelgavas 6.
vidusskolas statuss – turpmāk skolā izglītība tiks nodrošināta no 1. līdz 9. klasei.
Mainīsies arī skolas nosaukums, un tā būs Jelgavas
Pārlielupes pamatskola. Šobrīd turpinās bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē gan ar
latviešu mācību valodu, gan
mazākumtautību mācību
programmās, kā arī notiek
piecus un sešus gadus veco
bērnu uzņemšana obligātās
sagatavošanas pamatizglītības apguvei grupās.
Skolas direktore Ilze Arbidane
stāsta, ka šobrīd skolā tiek reģistrēti pirmklasnieki, kuri septembrī
mācības sāks Pārlielupes pamatskolā. «Mācībām 1. klasē mūsu skolā
reģistrēti gandrīz 70 skolēnu, taču
pieteikumus joprojām pieņemam gan
pamatizglītības programmā ar latviešu mācību valodu, kurā visi mācību
priekšmeti tiek apgūti latviešu valodā
un padziļināti jau no 1. klases var
apgūt angļu valodu un franču valodu,
gan mazākumtautību programmās,
kurās mācības notiek bilingvāli. Mazākumtautību mācību programmās
tiek piedāvāti divi novirzieni: vienā

padziļināti apgūst valodas, bet otrs
ir sporta novirziens – tajā skolēniem
sporta stundas notiek katru dienu
un, sākot no 2. klases, bērni piedalās
Latvijas Olimpiskās komitejas programmā «Sporto visa klase»,» stāsta
I.Arbidane, papildinot, ka skolā ir
peldbaseins un skolēniem jau no 1.
klases un sagatavošanas grupas bērniem tiek piedāvāta peldētapmācība.
Šobrīd vecāki 6. vidusskolā mācībām sagatavošanas grupā var pieteikt
arī tos bērnus, kuri septembrī būs
sasnieguši obligātās izglītības vecumu,
jeb piecgadniekus un sešgadniekus.
Sagatavošanā tiek veidota viena
grupa ar latviešu mācību valodu un
divas mazākumtautību programmas
grupas, kurās mācības norit bilingvāli.
Arī piecus un sešus gadus vecajiem
bērniem piedāvā apgūt peldētapmācību un angļu valodu.
Bērnus pieteikt mācībām skolā
var, iesūtot iesniegumu pa e-pastu
pieteikums.6vsk@izglitiba.jelgava.
lv. Tam jābūt parakstītam ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu, kā arī e-pastā jāpievieno bērna
dzimšanas apliecības kopija. Taču
iesniegumu var iesniegt arī personīgi
skolā, iepriekš sazinoties ar skolas
sekretāri pa tālruni 63027467 un
vienojoties par konkrētu apmeklējuma laiku. Iesniegumu iesniedzot
personīgi, jāuzrāda vecāka/likumiskā

pārstāvja pase vai personas identifikācijas karte un bērna dzimšanas
apliecība. Ja iesniedzējs nav bērna
vecāks, elektroniskajā pieteikumā
jāpievieno vai arī klātienē jāuzrāda
pilnvara, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses.
Jāpiebilst, ka 10. klasē skolēni
netiek uzņemti jau divus mācību
gadus un šogad skolu absolvēs pēdējā
12. klase, kurā mācās 20 jaunieši.
Pavisam skolā, ieskaitot pirmsskolas
grupas, ir 756 audzēkņi.
Direktore norāda, ka šobrīd tiek
izstrādāts Jelgavas Pārlielupes pamatskolas nolikums, kas līdz 30.
aprīlim jāiesniedz apstiprināšanai
Jelgavas pilsētas domē.
To, ka šī izglītības iestāde no jaunā
mācību gada būs pamatskola un
tiks mainīts tās nosaukums, marta
domes sēdē apstiprināja Jelgavas
domes deputāti. Lēmums par skolas
izglītības pakāpes maiņu pieņemts,
pamatojoties uz pilsētas izglītības
attīstības stratēģiju 2019.–2025.
gadam, kas paredz pašvaldības
izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu,
lai sekmētu efektīvu, ilgtspējīgu,
kvalitatīvu izglītības pakalpojumu
pieejamību Jelgavā, uzlabotu izglītības infrastruktūras un materiāli
tehniskās bāzes nodrošinājumu un
veicinātu pieejamo resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu.
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Laikā, kad daudzas reģionālās slimnīcas norūpējušās par
jauno speciālistu piesaisti un meklē veidus, kā jaunos ārstus
mudināt strādāt reģionos, Jelgavas pilsētas slimnīcā pēdējos
gados strauji ienāk jaunā paaudze. Slimnīcas valdes loceklis
Kārlis Smilga stāsta, ka šobrīd slimnīcā no 103 ārstiem 46 ir
jaunāki par 40 gadiem. «Jebkuras organizācijas veiksmīga
un ilgtspējīga attīstība nav iedomājama bez jaunu, enerģisku,
motivētu un uz attīstību orientētu darbinieku ienākšanas
kolektīvā. Jelgavas slimnīcā jaunie ārsti ienāk ne tikai profesionālo izaicinājumu, lokālpatriotisma, entuziasma un
misijas apziņas dēļ, bet arī, pateicoties pieredzējušo kolēģu
atbalstošajai attieksmei un profesionālajam padomam, kas
stiprinājis apziņu par savu darbavietu izvēlēties Jelgavas
slimnīcu, nevis galvaspilsētas slimnīcas vai labāk atalgotu
darbu ārvalstīs,» atzīst K.Smilga, norādot, ka vēlme strādāt
slimnīcā ir atkarīga no darba kultūras konkrētajā ārstniecības iestādē vai nodaļā, kāda tā ir izveidojusies laika
gaitā – jaunā paaudze no pieredzējušiem kolēģiem mācās
attieksmi gan citam pret citu, gan pret pacientu. «Slimnīca
ir atvērta jaunajai ārstu paaudzei un mainās, lai būtu pieejama gan ārstniecības personālam, gan pacientam, kas ir visa
ārstniecības procesa epicentrā,» saka slimnīcas vadītājs.
«Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar jaunajiem ārstiem izzina,
kāpēc viņi izvēlējušies strādāt tieši Jelgavas slimnīcā un kā
vērtē darbu mūsu pilsētā.

«Profesionālās
ambīcijas var īstenot arī
reģionālajā slimnīcā»

«Desmit gadus nostrādāju slimnīcā
Londonā, tomēr atgriezos»
Arnita Grišina, iekšķīgo slimību speciāliste:
«Jūnijā būs 14 gadi, kopš man
ir ārsta diploms, bet darbā Jelgavas slimnīcā rit otrais gads.
Pirms tam, mācoties rezidentūrā, strādāju Rīgas 1. slimnīcā, neilgu laiku arī Rēzeknes
slimnīcā, bet pēc rezidentūras
dzīve piespieda braukt strādāt
uz Londonu. Desmit gadus biju
ārste slimnīcā Londonā, tiesa,
nestrādāju savā profilā – iekšķīgo
slimību jomā –, jo tur medicīnas
sistēma ir mazliet citādāka, taču
pamatzināšanas man kā ārstei
bija, bet, ko nezināju, mācījos
uzreiz praksē. Tā bija jauna un
neatsverama pieredze, kas reizē
ļāva apjaust, ka Latvijā medicīna
cilvēkiem ir daudz pieejamāka
un arī augstākā kvalitātē. To
es saku gan kā ārste, gan kā
paciente, kura saņēmusi medicīnas pakalpojumus kā Londonā,
tā Latvijā. Vienkāršs piemērs:
neesmu dzirdējusi, ka pacientam
Jelgavas slimnīcas Uzņemšanas
nodaļā būtu jāgaida četras stundas, līdz viņu pieņems kāds ārsts,
bet Londonā tas ir minimālais
gaidīšanas laiks. Gadās rindā
gaidīt pat desmit stundas, un tā
ir pieņemta un visiem zināma
prakse, par ko pacienti nesūdzas,
jo zina, ka medicīnas sistēma ir
noslogota. Tāpat Latvijā katram
pacientam tiek nozīmēts viens
atbildīgais ārstējošais ārsts, ar
kuru izveidojas personisks kontakts, viņš zina pacientu, viņa
slimības un ārstēšanas gaitu,
ar viņu tiek izrunāta katra situācija, bet Londonā šis posms
izpaliek, jo ārsti nepārtraukti
mainās. Es gan uzskatu, ka te-

rapijā svarīgākais ir tieši ciešs
kontakts. Diemžēl Latvijas ārstu
algas nav konkurētspējīgas ar
citu valstu mediķu algām un,
dzīvojot šeit, šķiet, ka ārsta alga
Londonā ir ļoti vilinoša. Taču
ir arī jāsaprot, ka dzīve tur ir
daudzreiz dārgāka, un, ja sarēķina visus izdevumus, nekā daudz
pāri nepaliek. Teiksim, īres maksa par divistabu dzīvokli Jelgavā
vidēji ir 200–300 eiro mēnesī,
bet Londonā tā ir 1000–1500
mārciņas, un tas nav kaut kas
ekskluzīvs. Londonā ārstiem
tālākizglītība iespējama vienīgi
par pašu līdzekļiem un mācības
ir ļoti dārgas, bet Latvijā mums
ir arī daudz bezmaksas mācību
iespēju, lai krātu punktus resertifikācijai.
Kad izlēmu atgriezties Latvijā,
skaidri zināju, ka negribu strādāt
Rīgā, taču tajā pašā laikā gribēju,
lai arī galvaspilsēta nav pārāk
tālu. Piemērotākā vieta šķita Jelgava, turklāt šeit ir arī reģionālā
slimnīca, kas sniedz plaša profila
medicīniskos pakalpojumus. Sva-

rīgākais bija atrast darbu savā
profesijā un iejusties kolektīvā.
Izvēli strādāt Jelgavas pilsētas
slimnīcā nenožēloju – man šeit
ļoti patīk. Te nodrošināti visi
darba apstākļi, lai es varētu atbildīgi darīt savu darbu. Jāatzīst,
ka pēc desmit gadiem atgriezties Latvijas medicīnas sistēmā
nebija viegli, jo biju aizmirsusi
daļu medikamentu nosaukumu,
tos mācījos no jauna, no jauna
bija jāiziet cauri birokrātijai, lai
iemācītos pareizi noformēt pacienta slimības vēsturi un visus
nepieciešamos dokumentus. Taču
tas viss ir izdarāms!
Šobrīd strādāju tā sauktajā
Covid-19 nodaļā, un darbs šeit
ir emocionāli smags. Stacionārā nonāk smagākie Covid-19
pacienti, taču mums, ārstiem,
ir jābūt smaidīgiem, atvērtiem,
katru dienu morāli jāatbalsta
pacienti, jāuzmundrina. Tas nav
viegli, taču liels ir gandarījums
un visas pūles atmaksājas brīdī,
kad pacienta veselības stāvoklis
uzlabojas.»

«Tas bija liktenis, jo, jau uzsākot
studijas, teicu, ka strādāšu Jelgavā»

Timurs Salimbajevs, ķirurgs paralēli darba gaitas turpinu
slimnīcas Ķirurģijas nodaļā: arī «Gaiļezera» Uzņemšanas Lāsma Graumane, ergoteranodaļā. Kāpēc? Jo darbs Latvijas peite:

«Jau mācoties 1. klasē, visiem lepni stāstīju, ka es būšu
ķirurgs. Daudzi smējās, jo tolaik visi gribēja būt policisti,
ugunsdzēsēji un kosmonauti,
bet es – kaut kāds ķirurgs. Pēc
teju 20 gadiem savu sapni par
medicīnu un ķirurģiju piepildīju. Jelgavas pilsētas slimnīcā
strādāju jau septīto gadu. Esmu
aktīvs ķirurgs, tāpēc jau pirmajā
rezidentūras gadā, uzsākot darbu Latvijas Onkoloģijas centrā,
sapratu, ka jāmeklē vēl viena
darbavieta, kur stažēties, krāt
pieredzi un reizē piepelnīties,
jo reti kurš ārsts var iztikt ar
vienu darbavietu. Nosliecos par
labu tieši reģionālajai slimnīcai,
un Jelgavas slimnīcas Ķirurģijas
nodaļas vadītājs mani paņēma
dežūrām Uzņemšanas nodaļā.
Tur nostrādāju vairākus gadus,
un tā bija neatsverama pieredze.
2019. gadā beidzot rezidentūru, sapratu, ka Rīgā visiem
jaunajiem ārstiem vietas tāpat
nepietiks un savas profesionālās
ambīcijas varu īstenot arī reģionālajā slimnīcā, tāpēc izvēlējos
darbu Jelgavā un sāku strādāt
slimnīcas Ķirurģijas nodaļā. Tas
šobrīd ir mans pamatdarbs, taču

Onkoloģijas centrā un šobrīd
«Gaiļezerā» man ir svarīgs profesionālajai izaugsmei, jo šajās
slimnīcās notiek daudz vairāk
operāciju, tās ir sarežģītākas,
tā ir cita līmeņa ķirurģija, līdz
ar to man ir iespēja vairāk praktizēties, iegūt jaunas zināšanas,
pieredzi, tādējādi es daudz drošāk jūtos arī citās situācijās.
Protams, arī Jelgavā mēs veicam dažāda līmeņa ķirurģiskas
operācijas, turklāt rūpējamies
ne tikai par pilsētas, bet visa
Zemgales reģiona cilvēku veselību. Jā, varbūt nevaram šeit
veikt sarežģītas onkoloģiskas
operācijas, bet, ja akūti kaut kas
nepieciešams, arī tas mums ir pa
spēkam. Šobrīd, kad Rīgas lielās
slimnīcas ir noslogotas ar komplicētiem Covid-19 pacientiem,
tieši reģionālās slimnīcas var
tās atslogot, uzņemoties ārstēt
citus pacientus. «Lielās lietas»
nenotiek tikai galvaspilsētā. Ar
darbu Jelgavas slimnīcā esmu
ļoti apmierināts un tuvākajā
nākotnē negrasos to mainīt. Es
gan esmu apsvēris ieceri stažēties ārzemēs, taču tas vēl nav
izlemts. Šobrīd esmu nodevies
ķirurģijai Latvijā.»

«Mācoties vidusskolā, skaidri
zināju, ka gribu strādāt medicīnā.
Asiņainā medicīna mani nesaistīja, līdz ar to atlika rehabilitācija.
Apzinoties, ka Latvijā jau ir ļoti
daudz fizioterapeitu – šobrīd
aptuveni 800 – un konkurence ir
liela, nolēmu iegūt ergoterapeita
diplomu, lai gan līdz studijām man
nebija skaidras nojausmas, ko
šāds speciālists dara, – to sapratu
tikai 3. kursā. Latvijā strādā tikai
ap 200 ergoterapeitu, tādēļ jutos
droša par savu nākotni. Pagājušajā vasarā stradiņos ieguvu
diplomu, bet jau maijā mērķtiecīgi
sāku meklēt darbu. Lai gan esmu
no Bauskas novada, zināju, ka
gribu strādāt Jelgavā. Šo pilsētu
biju iepazinusi pa automašīnas
logu, gatavojoties autovadītāja
kvalifikācijas eksāmenam, pāris
reižu te biju ekskursijā, un man
Jelgava ļoti iepatikās. Vēlējos
strādāt Jelgavas slimnīcā, taču
man negadījās tāda iespēja, tāpēc
sāku darbu Jelgavas poliklīnikā.
Kad mazliet jau biju pastrādājusi,
ergoterapeitu čatiņā parādījās
ziņa, ka Jelgavas slimnīcā ir ergoterapeita vakance. Protams, nedomājot pieteicos. Tas bija liktenis,

jo, jau uzsākot studijas, teicu, ka
strādāšu Jelgavā. Šobrīd man Jelgavā ir pat divas darbavietas – trīs
dienas strādāju Jelgavas pilsētas
slimnīcā, trīs – Jelgavas poliklīnikā. Slimnīcā darbs ir dinamiskāks, arī palīdzēt nākas daudz
sarežģītākās situācijās. Visbiežāk
slimnīcā palīdzu cilvēkiem pēc insulta. Man ir jāiemāca pacientam
apsēsties, piecelties, apgulties un
daudzas citas lietas, lai atvieglotu
viņam turpmāko ikdienu.
Studiju laikā praksē strādāju
«Biķerniekos», un tā bija iespēja
pārliecināties, ka Rīgas vide mani
nesaista. Jāatzīst, arī mani kursa-

biedri lielākoties strādā reģionos,
turklāt, salīdzinot ar galvaspilsētu, ergoterapeita darbs reģionos
pat ir labāk atalgots. Esmu ļoti
apmierināta gan ar dzīves, gan
darba apstākļiem Jelgavā. Mums
ir ļoti labs tehniskais nodrošinājums, un pirms mēneša slimnīcā
sagaidījām jaunu rehabilitācijas
iekārtu – tā ir terapijas iekārta,
kas veic gan pasīvas, gan aktīvas,
, gan aktīvas asistētiskas kustības,
to pielieto gan augšējai, gan apakšējai ķermeņa daļai. Esam pirmie
Latvijā, kas to izmanto darbībā,
un tieši mūsu atsauksmes iedvesmo kolēģus citur Latvijā.»
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«Pārnākot strādāt no «Gaiļezera» uz «Šeit ir individuālāka pieeja»
Jelgavu, man bija kultūršoks»

Marita Katrīna Graudiņa, audio- plāna izveidei, rekomendāciju izstrādei, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu
logopēde:

Uļjana Čaikovska, ķirurģe slimnīcas Uzņemšanas nodaļā:
«Izvēle savu dzīvi saistīt ar
medicīnu un tieši ķirurģiju bija
ļoti mērķtiecīga. To apjautu
10. klasē, kad Ēnu dienā izvēlējos
ēnot plastisko ķirurgu Latvijas
Plastiskās, rekonstruktīvās un
mikroķirurģijas centrā. Todien
sapratu – jā, tas ir mans! Mācoties
rezidentūrā, sāku strādāt Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas stacionārā «Gaiļezers»,
kur nostrādāju pusotru gadu, bet,
apprecoties ar jelgavnieku, dzīves
ceļš mani atveda uz Jelgavu. Lai
arī galvaspilsēta ir ļoti tuvu un
satiksme starp Rīgu un Jelgavu
ir laba, braukāšana atņem laiku
ģimenei, tāpēc nolēmu, ka gribu
strādāt tuvāk mājām. Man šī iespēja tika dota Jelgavas pilsētas
slimnīcā, un ar to esmu saistīta
jau kopš 2014. gada. Jāatzīst, ka,
no «Gaiļezera» pārnākot strādāt
uz Jelgavu, man bija labā nozīmē
kultūršoks par darba kolektīvu
– šeit tas ir saliedētāks, vecākie
kolēģi ir daudz vairāk ieinteresēti
jauno kolēģu apmācīšanā, dod padomus, apspriežas ar jaunajiem,
un viņiem ir svarīgs arī mūsu
viedoklis. Attieksme ir personiskāka, un tas man bija patīkams
pārsteigums. «Gaiļezerā» biju
pieradusi pie tāda kā konveijera,
kur vienam ārstam ir pat pieci
seši rezidenti, līdz ar to neizdodas visiem veltīt vienlīdz lielu
uzmanību, neizveidojas tik ciešs
kontakts. Bet Jelgavas slimnīcā
ķirurgam Stepanovam bijām tikai divi rezidenti – es un Kaspars
Vaivods. Dakteris Stepanovs ir
izcils skolotājs, kurš lieliski prot
ievirzīt un ieinteresēt izvēlētajā
specialitātē. Pēc rezidentūras,

kurai pa vidu vēl bija divi bērna
kopšanas atvaļinājumi, saprotot
to, ka šeit ir labi darba apstākļi,
fantastisks kolektīvs un slimnīca
ir kļuvusi par manām otrajām
mājām, man nebija jāskrien laimi
meklēt citur, vien no Ķirurģijas
nodaļas, kur strādāju rezidentūras laikā, pārgāju strādāt uz Uzņemšanas nodaļu. Manuprāt, Jelgavas slimnīca pēdējā desmitgadē
ir ļoti attīstījusies, augusi, un tas
attiecas gan uz infrastruktūru,
gan materiāltehnisko bāzi, gan
arī uz medicīnas pakalpojumu
kvalitāti. Katru gadu slimnīcā
tiek ieviestas jaunas medicīnas
tehnoloģijas, nemitīgi notiek ārstu pašattīstība – piedalāmies dažādos kursos, apmācībās. Turklāt
arī slimnīcas vadība ieklausās
darbiniekos, ir pretimnākoša, un
tas ir svarīgi. Es kā Uzņemšanas
nodaļas ārste ļoti augstu novērtēju pārmaiņas tieši mūsu nodaļā,
mūsdienu prasībām atbilstošo
darba vidi, kas pēc nodaļas rekonstrukcijas ir kļuvusi daudz
ergonomiskāka. Cilvēkiem vairs
nav jāgaida gaitenī, pacienti tiek

novirzīti uzgaidāmajās palātās,
mums ir moderni aprīkots traumpunkts, kas paver daudz plašākas
iespējas, līdz ar to darbs rit ātrāk.
Sakārtotā vidē, kur nodrošināti
labi darba apstākļi, ir prieks
strādāt. Protams, gadās dzirdēt
pārmetumus, ka Uzņemšanas
nodaļā nākas ilgi gaidīt, taču
brīdī, kad pašam kaut kas sāp, ir
slikti, pat dažas minūtes šķiet kā
mūžība. Katram cilvēkam ir savs
raksturs, līdz ar to komunikācijā
ar katru ir jāspēj atrast savu pieeju, mēģinot nogludināt asumus,
ja tādi ir. Mēs tiešām cenšamies,
lai rinda uz priekšu rit raiti. Ir
reizes, kad paralēli man ir pat
seši pacienti, kas jāizmeklē, lai
noteiktu diagnozi un saprastu,
vai nepieciešama stacionēšana.
Uzņemšanas nodaļā vidēji nedēļā tiek apkalpoti 200 cilvēku,
vasarā – līdz pat 400, bet es par
savu darbu nesūdzos un daru to
pēc labākās sirdsapziņas. Lielākais gandarījums ir brīdī, kad
saņemu to vienkāršo «paldies»
un pacients no kabineta iziet ar
smaidu.»

«Arī reģionālajās slimnīcās
vajadzīgi jaunie speciālisti»

maksimālu rezultātu. Un man ir
ļoti atsaucīgi kolēģi. Audiologopēds Jelgavas slimnīcā strādā ar
Neiroloģijas un Traumatoloģijas
nodaļas pacientiem akūtajā/subakūtajā ārstniecības periodā – pēc tikko
pārciesta insulta, traumām, veicot
novērtēšanu un īstenojot nepieciešamo terapiju, atbilstoši vispārējam
veselības stāvoklim. Zinātniski izpētīts un arī ikdienas prakse pierāda,
ka pēc insulta cilvēkam nereti rodas
rīšanas, valodas, runas, komunikācijas traucējumi, un audiologopēds
stacionārā palīdz šīs problēmas risināt, ar dažādām metodēm veicinot
cilvēka atveseļošanos.
Darot darbu, kas patīk, ir svarīgi
labi justies vidē, kurā strādā, un šī
iemesla dēļ finansiālais jautājums
man bija otrajā plānā, taču, jāatzīst,
Jelgavā atalgojums ir visnotaļ konkurētspējīgs. Ja speciālists ir mierā
un harmonijā ar sevi, pacients to jūt,
tādējādi arī sadarbība, kas vērsta
uz rezultātu, ir daudz veiksmīgāka.
Jelgavas slimnīcā es jūtos iederīga
un komfortā ar sevi.»

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS APRĪLĪ
UN MAIJĀ
DAŽĀDAS INTENSITĀTES VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Pirmdienās un trešdienās
no plkst.19 līdz 20 – «Kardio/Spēks».

Nataļja Guļtjajeva, anestezioloģe reanimatoloģe:
«Jelgavā esmu dzimusi, augusi,
absolvējusi Jelgavas 5. vidusskolu
un nu jau trīs gadus strādāju par
ārsti stažieri Jelgavas pilsētas
slimnīcas reanimācijas nodaļā,
bet paralēli turpinu darbu Rīgas
Stradiņa universitātes slimnīcā.
Pēc vidusskolas plānoju studēt
ekonomiku, bet kādā Ēnu dienā, kad obligāti bija jāēno kāds
speciālists, aizgāju līdzi radiniecei, kura slimnīcā strādāja
par medmāsu, un man iepatikās
slimnīcas atmosfēra. Sapratu,
ka medmāsa negribu būt, jo šis
darbs vairāk saistīts ar aprūpi,
taču es varētu ārstēt cilvēkus,
un iestājos mediķos. Pēc sešiem
gadiem ieguvu ārsta diplomu un
nolēmu, ka rezidentūrā piecus
gadus praktizēšos anestezioloģijā
reanimatoloģijā. Man rezultātu
gribas redzēt uzreiz, un atšķirībā
no internas medicīnas, kur ārstēšanas rezultāts ir jūtams ilgākā
laika periodā, anestezioloģijā viss
notiek nekavējoties – ātra rīcība,
un ātrs rezultāts.
Šis man ir pēdējais gads rezidentūrā, un esmu nolēmusi darbu
Jelgavas slimnīcā turpināt. Uz-

«Rit tikai trešais mēnesis, kopš
strādāju Jelgavas pilsētas slimnīcā.
Pēc studijām darba gaitas turpināju
Rīgā, strādājot gan veselības centrā
«Biķernieki», gan veselības centrā
«MFD», taču vienā brīdī sapratu,
ka straujais galvaspilsētas ritms
mani īsti nesaista un gribu prom no
Rīgas. Brīdī, kad arvien nopietnāk
apsvēru domu par dzīves un darba
vietas maiņu, nāca piedāvājums
aizstāt kolēģi Jelgavas pilsētas slimnīcā bērna kopšanas atvaļinājuma
laikā. Tam piekritu, turklāt mana
dzimtā puse ir Dobele, un šobrīd es
dzīvoju Dobelē un braucu uz darbu
Jelgavā. Pēc teju trim nostrādātiem
mēnešiem varu teikt, ka šeit darbs
ir mierīgāks un ar individuālāku
pieeju. Rīgā pacientu plūsma bija
daudz lielāka un intensīvāka, darbs
ritēja steidzīgāk, kas līdzi nesa arī
iespējamību kļūdīties, un tad jūties
nemierā ar sevu darbu. Jelgavā
pacientu plūsma ir mazāka, katram
cilvēkam var veltīt vairāk laika,
tostarp viņa izvērtēšanai, terapijas

Trešdienās no plkst.14 līdz 15 –
«Māmiņām ar mazuļiem».

Otrdienās un ceturtdienās
Sestdienās no plkst.10 līdz 11 –
no plkst.19 līdz 20 – «Vesela mugura».
«Brīvdienu starteris».
Norises vieta: tiek organizēti online treniņi. Informācija par treniņiem tiek publicēta
vietnē https://www.facebook.com/jelgavasveseliba.

TIEŠSAISTES LEKCIJU CIKLS JAUNIEŠIEM «STILĪGS&VESELĪGS»
• 25. aprīlī no plkst.12 līdz 13.30 –
«ES – personība»

• 9. maijā no plkst.14 līdz 15.30 –
«Vai smiekli paildzina dzīvi?»

• 25. aprīlī no plkst.14 līdz 15 –
«Neļauj darīt sev pāri!»

• 16. maijā no plkst.11 līdz 12 –
«Kā paņemt pauzi?»

• 2. maijā no plkst.14 līdz 15 –
• 23. maijā no plkst.14 līdz 15.30 –
«Labs miegs – laba diena»
«aktīvs ĶERMENIS = aktīvs PRĀTS»
Papildu informācija par lekcijām un pieteikšanos pieejama «Facebook» lapā «Kultūras
un mākslas centrs «NĀTRE»».

skatu, ka arī reģionālajās slimnīcās ir vajadzīgi jaunie speciālisti,
arī šeit var daudz ko iemācīties
un sevi profesionāli apliecināt.
Turklāt, man šķiet, pēdējos gados arī kopumā jaunie speciālisti
vismaz manā specialitātē izvēlas
strādāt ārpus galvaspilsētas,
reģionālajās slimnīcās, kļūst pat
par nodaļu vadītājiem, ievieš
jaunas manipulācijas. Tas palīdz
attīstīt slimnīcas ārpus Rīgas, un
arī es esmu nolēmusi, ka Jelgavas
slimnīca būs mans pamatdarbs.
Taču vēlos turpināt darbu arī
stradiņos, jo tā ir plašāka profila

slimnīca, līdz ar to man paveras
iespējas specializēties dažādos
anestezioloģijas virzienos. Tur
ir iespēja piedalīties, piemēram,
sarežģītās sirds un nieru transplantācijas operācijās, un tas ir
svarīgi manai profesionālajai
izaugsmei. Taču man ļoti patīk
Jelgavas slimnīcas kolektīvs, tas
ir saliedēts, pieredzējušie kolēģi
ir ļoti pretimnākoši, dod padomu
un palīdz jebkurā situācijā. Es to
ļoti novērtēju.»
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš

TIEŠSAISTES SEMINĀRU
PROGRAMMA «TOPOŠO
VECĀKU SKOLA»
Var pieteikties dalībai kādā no grupām:
• no 12. līdz 28. maijam;
• no 2. līdz 18. jūnijam;
• no 4. līdz 20. augustam;
• no 18. augusta līdz 3. septembrim;
• no 15. septembra līdz 1. oktobrim;
• no 6. līdz 22. oktobrim;
• no 27. oktobra līdz 12. novembrim.
Papildu informācija par semināriem un pieteikšanos pieejama mājaslapā www.zrkac.lv.

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
Svētdienās no plkst.9 līdz 10.30
no Jelgavas pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra pagalma Institūta ielā 4
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas instruktore Zane
Grava.
Obligāti iepriekš jāpiesakās pa e-pastu ekspedicija.info@inbox.lv vai tālruni 29733112.

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

8 | SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

aprīlis | 2021

Pilsētas autobusu kustības saraksts
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 1

Viesturu stacija
Viesturu pagrieziens
Mežvidi
Tušķi (uz autoceļa P97)
Meiju ceļš
Satiksmes ielas pasts
Tušķi GP
Zanderu kapi
4.līnija
Satiksmes iela
Centrs
Pērnavas iela
Ozolnieki
Ozolnieku vidusskola
Aizupe
Ozolnieki
Izpildes dienas

07:20
07:23

07:31
07:39

08:26

09:25

08:33

09:32

Tušķi GP–Ozolnieku vidusskola
19:47
19:52
17:59
18:07
19:59

06:10
07:02
08:00
08:45 08:58
10:05
10:48 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:20 14:45
15:25
16:20 16:45 17:31
18:17 19:00 19:29
20:39
06:13
07:06
07:43 08:04
08:37 08:49 09:02 09:36
10:09
10:52 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:24 14:49
15:29
16:23 16:48 17:34 18:10 18:20 19:04 19:32 20:03 20:42
06:14
07:06
07:44 08:04
08:38 08:49 09:02 09:37
10:09
10:52 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:24 14:49
15:30
16:24 16:49 17:35 18:11 18:21 19:05 19:33 20:04 20:43
06:19
07:12
07:50 08:10
08:43 08:55 09:08 09:42
10:15
10:58 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:30 14:55
15:35
16:30 16:55 17:41 18:17 18:27 19:09 19:38 20:08 20:48
06:00 06:25 06:48 07:18 07:31 07:55 08:16 08:16 08:49 09:01 09:14 09:48 09:48 10:20 10:21 11:00 11:04 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 14:36 15:01 15:15 15:41 16:20 16:37 17:02 17:48 18:24 18:34 19:15 19:43 20:14 20:53
06:08 06:33 06:56 07:26 07:40 08:04 08:24 08:24 08:57 09:09
09:56 09:56 10:28
11:08
11:49 12:29 13:09 13:49 14:29 14:44
15:23 15:49 16:31 16:47 17:12 17:58 18:35 18:44 19:22 19:51 20:21
06:16 06:41 07:04 07:34 07:48 08:11 08:32 08:32 09:05 09:17
10:04 10:04 10:36
11:16
11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 14:52
15:31 15:57 16:39 16:56 17:21 18:07 18:43 18:53 19:29 19:58 20:28
06:22
07:10 07:40 07:54 08:18
09:23
10:10 10:10
12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 14:58
15:37 16:04 16:47 17:03
18:14 18:51
19:35 20:04
06:43
08:34 08:34 09:07
10:39
11:19
17:23
18:55
20:30
06:45
08:36 08:36 09:09
10:40
11:20
17:26
18:58
20:32
1-5

1-5

1-5

1-5

1-6

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 1

Meiju ceļš

Satiksmes ielas pasts

k.d.

1-5

6

k.d.

1-6

k.d.

1-6

7

k.d.

1-6

k.d.

6,7

k.d.

k.d.

k.d.

k.d.

k.d.

k.d.

k.d.

k.d.

1-6

k.d.

k.d.

k.d.

k.d.

k.d.

k.d.

1-5

1-6

k.d.

1-6

Ozolnieku vidusskola–Tušķi GP

08:03
08:06

06:45
08:45 09:09
10:45 11:25
17:26
19:05
20:32
06:22
07:10 07:40
08:05 08:20
09:23 10:10 10:10
12:03 12:45
13:33 14:05 14:43 14:43 15:05 15:40
16:04 16:47 17:07
18:16 18:16 18:51 18:51
19:35 20:04
Pļavu iela
06:29 06:47
07:17 07:47
08:12 08:27 08:47 09:11 09:30 10:18 10:18 10:47 11:27 12:10 12:52
13:40 14:12 14:51 14:51 15:12 15:47
16:13 16:56 17:16 17:28
18:25 18:25 19:00 19:00 19:07 19:42 20:11 20:34
Pērnavas iela
06:36 06:54
07:25 07:55
08:20 08:35 08:54 09:18 09:38 10:25 10:25 10:54 11:34 12:18 13:00
13:48 14:20 14:58 14:58 15:20 15:55
16:20 17:04 17:24 17:35
18:32 18:32 19:07 19:07 19:13 19:49 20:18 20:40
Centrs
05:55 06:45 07:02 07:02 07:33 08:03
08:28 08:43 09:02 09:26 09:46 10:33 10:33 11:02 11:42 12:26 13:08 13:40 13:56 14:28 15:06 15:06 15:28 16:03 16:20 16:31 17:14 17:34 17:46 18:00 18:43 18:43 19:15 19:15 19:21 19:56 20:25 20:48
Satiksmes iela 06:01 06:50 07:08 07:08 07:39 08:09 08:09 08:34 08:49 09:08
09:52
10:38 11:08 11:48 12:32 13:14 13:46 14:02 14:34 15:12
16:11 16:27
17:21 17:41
18:07
18:50 19:20
19:26
20:30
4.līnija
06:06 06:55 07:13 07:13 07:44 08:14 08:14 08:39 08:54 09:13
09:57
10:44 11:13 11:53 12:37 13:19 13:51 14:07 14:39 15:17
16:16 16:33
17:27 17:47
18:13
18:56 19:25
19:31
20:35
5.līnija
06:07 06:56 07:14 07:14 07:45 08:15 08:15 08:40 08:55 09:14
09:58
10:45 11:14 11:54 12:38 13:20 13:52 14:08 14:40 15:18
16:17 16:34
17:28 17:48
18:14
18:56 19:26
19:32
20:36
Bemberi
07:18
Tušķi GP
06:10 06:59
07:48
08:43 08:58
10:01
10:48 11:17 11:57 12:41 13:23 13:55 14:11 14:43 15:21
16:20 16:37
17:31
18:17
18:59 19:29
20:39
Tušķi (uz autoceļa P97)
07:22 07:17
08:18 08:18
09:17
17:51
19:35
Mežvidi
07:31 07:26
17:59
Viesturu pagrieziens
08:26 08:26
09:25
19:42
Viesturu stacija
19:47
Izpildes dienas 1-5 1-5 1-5 6,7 1-5 1-5 6,7 1-6 k.d. 1-6 k.d. 1-6 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-6 7 k.d. k.d. k.d. 1-6 k.d. k.d. k.d. k.d. 6,7 1-5 1-6 7 k.d. 1-5 1-6 k.d.
Ozolnieki

Ozolnieku vidusskola

Ozolnieku vidusskola - Skolas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Dobeles šos. - Tušķi GP- Dobeles šos. - Lielā iela - Rīgas iela - Skolas iela - Ozolnieku vidusskola | Ozolnieki - Rīgas iela - Lielā iela - Dobeles šos. - Tušķi GP - Dobeles šos. - Lielā iela - Rīgas iela - Ozolnieki
• 06:45 Ozolnieki - Rīgas iela - Lielā iela - Dobeles šoseja - 6.līnija - Bemberi - 6.līnija - Dobeles šoseja - Tušķi - Mežvidi • 07:02 Centrs - Lielā iela - Dobeles šoseja - Tušķi - P97 - Mežvidi • 07:31; 17:59 Mežvidi - P97 - Tušķi - Dobeles šos. - Lielā iela - Rīgas
iela - Skolas iela - Ozolnieku vidusskola • 17:07 Ozolnieku vidusskola - Skolas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Dobeles šos. - Tušķi - P97 - Mežvidi
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 2
Svēte–Tetele
Svētes skola GP 06:18
08:00
14:25 15:36
17:16
18:55 18:55
Svēte GP
07:15
09:02 09:50 11:05 12:53
16:14
17:56
22:27
Siliņi
06:25 07:25
08:08 09:12 10:00 11:15 13:03 14:33 15:44 16:23 17:23 18:05 19:03 19:03 22:36
Baložu iela
06:28 07:28
08:11 09:15 10:03 11:18 13:06 14:36 15:47 16:27 17:27 18:09 19:06 19:06 22:39
Salnas uzTērvetes 06:30 07:30
08:13 09:17 10:05 11:20 13:08 14:38 15:49 16:29 17:29 18:11 19:07 19:07 22:41
Centrs
06:41 07:41 07:41 08:24 09:28 10:16 11:31 13:19 14:49 16:00 16:43 17:43 18:25 19:18 19:18 22:51
Cukurfabrika 06:48 07:47 07:47 08:30
11:37 13:25
16:08 16:51 17:51 18:33 19:24
Tetele
07:02 08:02 08:02 08:45
11:52 13:40
16:22 17:05 18:06 18:47 19:38
Izpildes dienas 1-5 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. 1-5 k.d. 1-5 1-5 6,7 k.d.

Svēte GP - Lielsvētes iela - (Svētes skola GP - Vilces iela) - Tērvetes iela - Rūpniecības iela - O.Kalpaka iela - Rūpniecības iela
- Mātera iela - Lielā iela - Brīvības bulv. - Garozas iela - P93 - Tetele - P93 - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Mātera iela Rūpniecības iela - O.Kalpaka iela - Rūpniecības iela - Tērvetes iela (- Vilces iela - Svētes skola GP) - Lielsvētes iela - Svēte GP

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 2
Tetele–Svēte
Tetele
07:07 08:15 08:51
12:06 13:40 13:40
16:22 17:05 18:06 18:47 19:38
Cukurfabrika
07:21 08:30 09:06
12:20 13:54 13:54
16:35 17:18 18:19 19:00 19:52
Benefice
19:54
Centrs
05:55 06:45 07:28 07:28 08:37 09:13 10:35 12:27 14:01 14:01 14:25 15:40 16:44 17:27 18:28 19:07 20:01
Stacijas iela
22:06
Baložu iela
06:07 06:58 07:41 07:41 08:49 09:25 10:48 12:40 14:14
14:38 15:53 17:00 17:43 18:44
22:14
Svēte GP
07:11
09:02 09:38 11:01 12:53
16:05
17:55
22:27
Svētes skola 06:17
07:51 07:51
14:24
14:48
17:10
18:54
Svētes skola GP 06:18
07:52 07:52
14:25
14:49
17:11
18:55
Izpildes dienas 1-5 1-5 6,7 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 k.d. 1-5 k.d. 1-5 k.d. 1-5 1-5 k.d.

• 19:38 Tetele - P93 - Garozas iela - Pļavu iela - Cukura iela - Benefice - Cukura iela - Pļavu iela - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela
• 22:06 Pasta iela autobusu pietura «Stacijas iela» - Rūpniecības iela - Tērvetes iela - Lielsvētes iela - Svēte GP

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 4
Meiju ceļš–Ģintermuiža
Meiju ceļš
05:25 06:10 06:40 07:10 07:30 08:00 08:20 09:10 09:35 10:25 10:45 11:15 11:40 12:05 12:30 13:25 13:55 14:55 15:45 16:10 16:40 17:10 17:40 18:25 18:49 19:32
Zvejnieku iela 05:28 06:13 06:43 07:13 07:33 08:03 08:23 09:13 09:38 10:28 10:48 11:18 11:43 12:08 12:33 13:28 13:58 14:58 15:48 16:13 16:43 17:13 17:43 18:28 18:52 19:34
Tirgus
05:31 06:16 06:46 07:16 07:36 08:06 08:26 09:16 09:41 10:31 10:51 11:21 11:46 12:11 12:36 13:31 14:01 15:01 15:51 16:17 16:47 17:17 17:47 18:32 18:56 19:37
Autoosta
05:33 06:18 06:48 07:18 07:38 08:08 08:28 09:18 09:43 10:33 10:53 11:23 11:48 12:13 12:38 13:33 14:03 15:03 15:53 16:20 16:50 17:20 17:50 18:35 18:59 19:39
Stacijas iela 05:36 06:21 06:51 07:21 07:41 08:11 08:31 09:21 09:46 10:36 10:56 11:26 11:51 12:16 12:41 13:36 14:06 15:06 15:56 16:24 16:54 17:24 17:54 18:39 19:03 19:42
Ģintermuiža 05:46 06:31 07:01 07:31 07:51 08:21 08:41 09:31 09:56 10:46 11:06 11:36 12:01 12:26 12:51 13:46 14:16 15:16 16:08 16:37 17:07 17:37 18:07 18:52 19:15 19:52
Izpildes dienas 1-5 k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. 1-5 k.d.

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 12a
Vītoliņi–Salnas iela
Vītoliņi 05:46
06:57 08:00 09:05 10:11 13:55 15:00
16:15 17:35 18:50
Centrs 06:04 07:15 07:15 08:19 09:24 10:29 14:14 15:19 15:25 16:35 17:55 19:07
Autoosta 06:05 07:16 07:16 08:20 09:25
14:14
15:26 16:36 17:56 19:08
Stacijas iela 06:08 07:19 07:19 08:22 09:28
14:17
15:29 16:40 18:00 19:11
Salnas iela 06:15 07:26 07:26 08:30 09:35
14:25
15:36 16:49 18:09 19:18
Izpildes 1-5 6,7 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. 1-5
dienas

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 4
Ģintermuiža–Meiju ceļš
Ģintermuiža 05:46 06:45 07:06 07:35 07:52 08:25 08:45 09:35 10:00 10:50 11:10 11:40 12:05 12:30 13:00 13:50 14:16 15:20 16:10 16:40 17:10 17:45 18:10 18:52 19:15 20:17
Jelgavas stacija 05:57 06:56 07:17 07:46 08:03 08:36 08:56 09:46 10:11 11:01 11:21 11:51 12:16 12:41 13:11 14:01 14:27 15:31 16:23 16:53 17:23 17:58 18:23 19:05 19:25 20:27
Banka
06:01 07:00 07:21 07:50 08:07 08:40 09:00 09:50 10:15 11:05 11:25 11:55 12:20 12:45 13:15 14:05 14:31 15:35 16:28 16:58 17:28 18:03 18:28 19:10 19:28 20:30
Tirgus
06:04 07:03 07:24 07:53 08:10 08:43 09:03 09:53 10:18 11:08 11:28 11:58 12:23 12:48 13:18 14:08 14:34 15:38 16:32 17:02 17:32 18:07 18:32 19:14 19:31 20:33
Meiju ceļš
06:10 07:09 07:30 07:59 08:16 08:49 09:09 09:59 10:24 11:14 11:34 12:04 12:29 12:54 13:24 14:14 14:40 15:44 16:39 17:09 17:39 18:14 18:39 19:19 19:36 20:38
Izpildes dienas 1-5 k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. 1-5 k.d.

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 12a
Salnas iela–Vītoliņi
Salnas iela
06:15 07:26 08:31 09:36 14:26 14:26 15:36 16:50 18:10 18:10 19:18

Meiju ceļš - Meiju ceļš - Zvejnieku iela - Lapskalna iela - Blaumaņa iela - Pasta iela - Rūpniecības iela - Mātera iela - Raiņa iela - Filozofu iela - Rūpniecības iela - Dambja iela - Ģintermuiža - Filozofu ielaRaiņa iela - Mātera iela - Rūpniecības iela - Stacijas iela - Zemgales prospekts - Akadēmijas iela - Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa iela- Lapskalna iela - Zvejnieku iela - Meiju ceļš - Meiju ceļš

Dzelzceļa stacija

Banka
Vītoliņi
Izpildes
dienas

Salnas iela - Salnas iela - Ruļļu iela - Viskaļu iela - Lietuvas šos. - Stacijas iela - Zemgales
prospekts - Akadēmijas iela - Lielā iela - Kalnciema ceļš - P99 - Vītoliņi - P99 - Kalnciema
ceļš - Lielā iela - Pasta iela - Rūpniecības iela - O.Kalpaka iela - 4.sākumskola - O.Kalpaka
iela - Rūpniecības iela - Tērvetes iela - Salnas iela - Salnas iela

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 22
Jelgavas stacija–Asteru iela
Meiju ceļš
05:31
06:03
06:57
11:03
Jelgavas stacija
05:55
06:27
07:10 07:54 08:56 09:30 10:55
11:27 12:25 13:35 14:25 14:57 15:35 16:15 17:00 17:54 18:55 19:29 20:00 20:30 21:24 22:28
Banka
05:59
06:31
07:14 07:58 09:00 09:34 10:59
11:31 12:29 13:39 14:29 15:01 15:39 16:20 17:05 17:59 19:00 19:33 20:04 20:34 21:28 22:32
Tirgus
06:02
06:34
07:17 08:01 09:03 09:37 11:02
11:34 12:32 13:42 14:32 15:04 15:42 16:24 17:09 18:03 19:04 19:35 20:06 20:36 21:30 22:34
Satiksmes ielas pasts 05:34 06:06 06:06 06:38 07:00 07:21 08:05 09:07 09:41 11:06 11:06 11:38 12:36 13:46 14:36 15:08 15:46 16:28 17:13 18:07 19:08 19:39 20:10 20:40 21:34 22:38
Asteru iela
05:38 06:10 06:10 06:42 07:04 07:25 08:09 09:11 09:45 11:10 11:10 11:42 12:40 13:50 14:40 15:12 15:50 16:33 17:18 18:12 19:13 19:42 20:13 20:43 21:37 22:41
Izpildes dienas
1-5 1-5 6,7 k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 22
Asteru iela
05:38 06:10 06:42 07:05 07:25
Satiksmes ielas pasts 05:46 06:18 06:50 07:13 07:33
Autoosta
05:51 06:23 06:55 07:18 07:38
Stacijas iela
05:54 06:26 06:58 07:21 07:41
Jelgavas stacija
05:55 06:27 06:59 07:22 07:42
Meiju ceļš
Izpildes dienas
1-5 k.d. k.d. 1-5 k.d.

Asteru iela–Jelgavas stacija

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 18
Meiju ceļš–Ozolnieku vidusskola
Meiju ceļš
08:20 09:40 11:02 15:45
Satiksmes ielas pasts
08:23 09:43 11:05 15:48
Asteru iela
08:27 09:47 11:09 15:52
Centrs
08:34 09:54 11:16 15:59
Pērnavas iela
08:42 10:02 11:24 16:09
Ozolnieki
08:50 10:10 11:32 16:17
Ozolnieku vidusskola 08:56 10:16 11:38 16:25
Izpildes dienas

k.d

k.d

k.d

17:10
17:14
17:18
17:27
17:38
17:46
17:54
1-5 k.d

21:38 22:41
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 18
21:45
Ozolnieku vidusskola–Meiju ceļš
21:50
Ozolnieku vidusskola
08:56 10:16 11:38 16:25
21:53
Pļavu iela
09:03 10:23 11:45 16:34
09:11 10:31 11:53 16:42
22:48 Pērnavas iela
09:19 10:39 12:01 16:52
k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5
k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. Centrs
Asteru iela
09:25 10:45 12:07 17:00
Jelgavas stacija - Zemgales pr. - Akadēmijas iela - Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa iela - Lapskalna iela - Zvejnieku iela - Satiksmes iela - Aspazijas iela - • 18:13; 22:41 Asteru iela - Aspazijas iela - Meiju ceļš
09:32 10:52 12:14 17:09
Izpildes dienas
Asteru iela - Aspazijas iela - Dambja iela - Rūpniecības iela - Atmodas iela - Dobeles šos. - Lielā iela - Pasta iela - Stacijas iela - Zemgales pr. - Jelgavas stacija Satiksmes iela - Meiju ceļš
k.d k.d k.d 1-5
08:09
08:17
08:22
08:25
08:26

09:11
09:19
09:24
09:27
09:28

09:45
09:53
09:58
10:01
10:02

11:10
11:18
11:23
11:26
11:27

11:42
11:50
11:55
11:58
11:59

12:40
12:48
12:53
12:56
12:57

13:50
13:58
14:03
14:06
14:07

14:40
14:48
14:53
14:56
14:57

15:12
15:20
15:25
15:28
15:29

15:50
15:58
16:04
16:07
16:09

17:18 18:13 19:13
17:28
19:20
17:34
19:25
17:38
19:28
17:40
19:29
18:23
k.d. k.d. k.d. k.d.

06:27 07:38 08:43 09:48 14:38 14:38 15:48 17:05 18:25 18:25 19:29
05:28 06:31 07:42 08:47 09:52 14:42 14:42 15:52 17:10 18:30 18:30 19:33
05:46 06:49 08:00 09:05 10:11 15:00
16:10 17:30 18:50
1-5 1-5 k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 k.d. k.d. 1-5 6,7 1-5

16:33
16:43
16:49
16:53
16:55

19:42
19:49
19:54
19:57
19:58

20:13
20:20
20:25
20:28
20:29

20:53
21:00
21:05
21:08
21:09

17:54
18:03
18:11
18:21
18:29
18:38
k.d

Meiju ceļš
- Meiju ceļš
- Satiksmes
iela - Aspazijas iela
- Dambja
iela - Lielā
iela - Rīgas
iela - Skolas
iela - Ozolnieku vidusskola
- Skolas iela
- Rīgas iela
- Lielā iela Dambja iela Aspazijas iela
- Satiksmes
iela - Meiju
ceļš - Meiju
ceļš

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS | 9

aprīlis | 2021
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 5
Blukas
06:13 07:05
Jelgavas stacija
06:29 07:22
Banka
06:25 06:40 06:33 07:26 07:40
Benefice
Alus darītava
Biznesa parks 06:35 06:50 06:43 07:36 07:50
Pērnavas iela Nr.10 06:38 06:54 06:47 07:39 07:53
Bērzu kapi
06:41 06:57 06:50 07:43 07:57

Blukas–Bērzu kapi
• 15:40; 16:01; 17:13 Blukas
17:54 18:45 19:17 19:56 20:27 21:09 - Dārza iela - Bauskas iela - P94 18:12 19:02 19:33 20:12 20:43 21:25 Miera iela- Lietuvas šoseja - Stacijas
18:16 19:06 19:37 20:16 20:47 21:29 iela - Zemgales prospekts - Akadēmijas iela - Lielā iela - Cukura
iela - Benefice - Cukura iela - Pļavu
18:29 19:15 19:46 20:25
iela - Garozas iela - Aviācijas iela 18:33 19:18 19:49 20:28
P.Lejiņa iela - Pērnavas iela - Bērzu
18:37 19:21 19:52 20:31
ceļš - Bērzu kapi • 14:58, 16:25
Izpildes dienas 1-5 6,7
k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 Bērzu kapi - Loka maģistrāle Aviācijas iela - Garozas iela - Pļavu
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 5
Bērzu kapi– Blukas
Bērzu kapi
06:41 07:08 07:45 08:10 08:30 09:35
10:16 10:55 11:15 11:45
12:35 13:18
14:34 14:58 14:58
16:25 16:25 16:45
17:58 17:58
18:37 19:21 19:52 20:31 20:31 iela - Cukura iela - Benefice - Cukura
6.vidusskola
06:43 07:10 07:47 08:12 08:32 09:37
10:18 10:57 11:17 11:47
12:37 13:20
14:36 15:00 15:00
16:28 16:28 16:48
18:01 18:01
18:40 19:23 19:54 20:33 20:33 iela - Pļavu iela - Garozas iela - Rīgas
Biznesa parks
06:48 07:15 07:52 08:17 08:37 09:42
10:23 11:02 11:22 11:52
12:42 13:25
14:41 15:05 15:05
16:33 16:33 16:54
18:06 18:06
18:45 19:27 19:58 20:37 20:37 iela - Lielā iela - Pasta iela - Lietuvas
šoseja - Miera iela - P94 - Bauskas
Benefice
15:11
16:42
18:15
iela - Dārza iela - Blukas • 17:58
Alus darītva
15:12
16:43
18:16
Centrs
05:53 06:45 06:59 07:26 08:03 08:28 08:48 09:53 10:15 10:34 11:13 11:33 12:03 12:45 12:53 13:36 13:55 14:52 15:19 15:19 15:40 16:51 16:51 17:07 17:30 18:24 18:24 18:22 18:58 19:37 20:08 20:47 20:47 Bērzu kapi - Loka maģistrāle - AviāAutoosta
05:54 06:46 07:00 07:27 08:04 08:29 08:49 09:54 10:16 10:35
11:34 12:04 12:46
13:37 13:56
15:19 15:19 15:41 16:52 16:52
17:31
18:23 18:58 19:38 20:09
20:48 cijas iela - Garozas iela - Pļavu iela
Stacijas iela
05:57 06:49 07:02 07:29 08:06 08:31 08:51 09:56 10:19 10:37
11:36 12:06 12:49
13:39 13:59
15:22 15:22 15:44 16:55 16:55
17:35
18:27 19:01 19:40 20:11
20:51 - Cukura iela - Benefice - Cukura
Blukas
06:13 07:05 07:19 07:46 08:23 08:48 09:08 10:13 10:36 10:54
11:53 12:23 13:06
13:56 14:16
15:39 15:39 16:01 17:13 17:13
17:53
18:45 19:17 19:56 20:27
21:06 iela - Pļavu iela - Garozas iela - Rīgas
Izpildes dienas 1-5 k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 k.d. 1-5 6,7 k.d. 6,7 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. 6,7 1-5 iela - Lielā iela

07:19 07:46 08:25 08:50 09:10
10:15 10:36 11:05 11:55 12:25 13:10 13:56 14:16 15:40 15:40 16:01 16:01 17:13 17:13
07:36 08:03 08:42 09:07 09:27
10:32 10:53 11:22 12:12 12:42 13:27 14:13 14:33 15:57 15:57 16:19 16:19 17:31 17:31
07:40 08:07 08:46 09:11 09:31 10:00 10:36 10:57 11:26 12:16 12:46 13:31 14:17 14:37 16:01 16:01 16:23 16:23 17:35 17:35
16:06
16:29
17:41
16:07
16:30
17:42
07:50 08:17
09:21
10:10 10:46 11:07 11:36 12:26 12:56
14:27 14:47 16:14 16:14 16:37 16:37 17:49 17:49
09:24
10:13 10:49 11:10 11:39 12:29 12:59
07:53 08:20
14:30 14:50 16:18 16:18 16:41 16:41 17:53 17:53
07:57 08:24
09:28
10:16 10:53 11:14 11:43 12:33 13:03
14:34 14:54 16:22 16:22 16:45 16:45 17:57 17:57
1-5 k.d. 6,7 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 1-5 6,7 1-5 6,7

Blukas - Dārza iela - Bauskas iela - P94 - Miera iela - Lietuvas šoseja - Stacijas iela - Zemgales prospekts - Akadēmijas iela - Lielā iela - Brīvības bulvāris - Garozas iela - Aviācijas iela - P.Lejiņa iela - Pērnavas iela - Bērzu ceļš - Bērzu kapi - Loka maģistrāle - Aviācijas
iela - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Pasta iela - Lietuvas šoseja - Miera iela - P94 - Bauskas iela - Dārza iela - Blukas
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 6
Vīgriežu iela–Ānes kultūras nams
Meiju ceļš
06:24
12:50
Satiksmes ielas pasts 06:27
12:53 13:53 14:35 15:17 16:45 18:07
Vīgriežu iela
06:36 08:10 13:02 14:03 14:45 15:27 16:57 18:19
Centrs
13:12 14:12 14:54 15:36 17:09 18:31
Benefice
13:17 14:17 14:59 15:41 17:18 18:37

Alus darītava
Jelgavas stacija
Banka
Cukurfabrika
Ānes kultūras nams
Depo
Biznesa parks
GEOR

Izpildes dienas

06:42 08:16
06:46 08:20
06:53 08:26
07:04
08:31

17:18 18:37
17:21
17:25

18:45
18:52
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

Satiksmes iela (pasts) - Satiksmes iela - Aspazijas iela - Asteru iela - Atmodas
iela - Rūpniecības iela - O.Kalpaka iela - Rūpniecības iela - Mātera iela - Lielā iela Cukura iela - Benefice
• 12:50 Meiju ceļš - Satiksmes iela - Aspazijas iela - Asteru iela - Atmodas
iela - Rūpniecības iela - O.Kalpaka iela - Rūpniecības iela - Mātera iela - Lielā
iela - Cukura iela - Benefice • 18:07 Satiksmes iela (pasts) - Satiksmes iela
-Aspazijas iela - Asteru iela - Atmodas iela - Rūpniecības iela - O.Kalpaka iela Rūpniecības iela - Mātera iela - Lielā iela - Cukura iela - Benefice - Cukura iela
- Pļavu iela - Garozas iela - Aviācijas iela - Loka maģ. - Langervaldes iela - GEOR
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 6
Ānes kultūras nams–Vīgriežu iela
GEOR
18:52
Raubēni
18:57
Biznesa parks
19:03
Cukurfabrika
19:07
Ānes kultūras nams 07:10
Depo
07:22 08:31
17:39
Cukurfabrika
07:26 08:35
17:43 19:07
Akmeņu iela
07:31 08:40
Biznesa parks
07:34 08:43
GEOR
08:50
Tipogrāfija
08:52
6.vidusskola
07:39 09:00
Bērzu kapi
07:41 09:02
Centrs
07:52 09:13
Vīgriežu iela
08:04
Benefice
13:40 14:20 15:00 16:15 17:46 19:10
Alus darītava
13:41 14:21 15:01 16:16 17:47 19:10
Tirgus
13:49 14:29 15:09 16:26 17:58 19:18
Satiksmes ielas pasts
13:53 14:33 15:13 16:31 18:02 19:21
Izpildes dienas

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

Benefice - Cukura iela - Pļavu iela - Garozas iela - Lielā iela - Uzvaras iela - Dobeles
iela - Blaumaņa iela - Lapskalna iela - Zvejnieku iela - Satiksmes ielas pasts
• 08:31 Depo Prohorova iela - Garozas iela - Brīvības bulvāris - Aviācijas iela
- Loka maģistrāle - Langervaldes iela GEOR - Loka maģistrāle - 6.vidusskola
- Kalnciema ceļš - Rīgas iela - Lielā iela • 18:52 GEOR Langervaldes iela
- Meža ceļš - Akmeņu ceļš - Raubēni - Rubeņu ceļš - Loka maģ. - Aviācijas
iela - Garozas iela - Pļavu iela - Cukura iela Benefice - Cukura iela - Pļavu iela Garozas iela Lielā iela - Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa iela - Lapskalna
iela - Zvejnieku iela - Satiksmes ielas pasts

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 8
Mežvidi
08:28
Tušķi (uz autoceļa P97)
08:37
Bemberi
05:42 06:35
06:55 06:55 07:55 07:55
Tušķi GP
Zanderu kapi 05:46 06:39
06:59 06:59 08:00 08:00 08:40
4.līnija Nr.35
4.līnija
05:47 06:40
07:00 07:00 08:00 08:00 08:41

13:20
13:29

Bemberi–Romas krogs

11:00 12:15
13:30
14:32 15:45 16:20
18:18
19:23 20:24 20:45 21:48
12:19
15:49
09:10
11:05 12:23 13:32 13:35
14:37 15:53 16:24 17:21 18:22
19:27 20:28 20:49 21:52
09:36 10:26
13:37 13:37
17:24
09:10 09:38 10:28 11:05 12:24 13:33 13:39 13:39 14:37 15:54 16:25 17:25 18:23
19:28 20:29 20:50 21:53
Satiksmes iela
05:52 06:45
07:05 07:05 08:06 08:06 08:47
09:16 09:43 10:33 11:11 12:29 13:39 13:44 13:44 14:43 15:59 16:31 17:31 18:29
19:33 20:34 20:55 21:58
Autoosta
05:58 06:51 06:51 07:11 07:11 08:11 08:11 08:52 08:55 09:21 09:49 10:39 11:16 12:35 13:44 13:50 13:50 14:48 16:06 16:38 17:38 18:36 19:24 19:38 20:39 21:00 22:03
Stacijas iela
06:01 06:54 06:54 07:14 07:14 08:14
08:58
09:52
11:19 12:38 13:47
14:51 16:09 16:41 17:42 18:39 19:27
20:42
22:06
Salnas iela
07:23
Romas krogs
06:09 07:02 07:02 07:32 07:22 08:23
09:07
10:00
11:28 12:46 13:56
15:00 16:20 16:52
18:50 19:35
20:50
Izpildes dienas 1-5 1-5 6,7 1-5 6,7 1-5 6,7 k.d. 1-5 1-5 1-5 1-5 k.d. k.d. k.d. 6,7 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr.
Romas krogs
06:10
Salnas iela
Jelgavas stacija
06:18
Centrs
05:27 06:20 06:23 06:23
Satiksmes iela 05:33 06:26 06:29 06:29
4.līnija
05:38 06:31 06:34 06:34
5.līnija
05:39 06:32 06:35 06:35
Tušķi GP
Bemberi
05:42 06:35 06:39 06:39
4.līnija Nr.35
Tušķi (uz autoceļa P97)
Mežvidi
Izpildes dienas

1-5

1-5

6,7

1-5

09:05

17:10
17:18

8
07:10 07:44 08:23 09:10 10:00
07:18
07:23
07:29
07:34
07:35
07:38
07:43

07:52
07:57
08:03
08:08
08:09

11:40

13:00 13:00 13:58 15:05

08:31 09:18 10:08
11:48
13:09 13:09 14:06 15:13
08:36 09:23 10:13 10:40 11:53 12:45 13:14 13:14 14:11 15:18 15:25 16:00
08:42 09:29 10:19 10:46 11:59 12:51 13:19 13:19 14:17
15:31 16:07
08:47
10:51 12:04 12:56
13:25 14:22
15:36 16:13
08:48
10:52 12:05 12:57
13:26 14:23
15:37 16:13

08:13 08:52

08:18
08:26
k.d. k.d. 1-5

09:36 10:26
1-5

1-5

10:56 12:09 13:01

13:27

13:05
13:14
k.d. k.d. k.d. 1-5

13:30 14:27

6,7

16:20 17:30
17:40
16:30 17:55
16:36 18:01
16:43 18:08
16:49 18:14
16:49 18:15

Romas krogs–Bemberi

18:50 19:35

19:00
19:06
19:13
19:19
19:19

19:43
19:47
19:53
19:57
19:58

21:18

20:26
20:31
20:36
20:41
20:42

21:26
21:30
21:36
21:40
21:41

15:41 16:17 16:53 18:18 19:23 20:02 20:45 21:45

16:57
17:05
k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.

Bemberi - 6.līnija - Dobeles šos. - Lielā iela - Pasta iela - Lietuvas šos. - Romas krogs - Lietuvas šos. - Stacijas iela - Zemgales pr. - Akadēmijas iela - Lielā iela - Dobeles šos. - 6.līnija - Bemberi
4.līnija 35 - 4.līnija - Dobeles šos.- Lielā iela - Pasta iela - Lietuvas šos.- Romas krogs - Lietuvas šos. - Stacijas - Zemgales pr. - Akadēmijas iela -Lielā iela - Dobeles šos. - 4.līnija - 4.līnija 35
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 7
Meiju ceļš–Kārniņi
Meiju ceļš
05:35 06:20 07:00 07:45 08:30 10:45 12:05 13:53 15:30 17:05 17:40 18:57

Autobusu kustības
saraksts maršrutā Nr. 11
Meiju ceļš–Raubēni
Meiju ceļš
05:46 06:50

05:38 06:23 07:03 07:48 08:33 10:48 12:08 13:56 15:33 17:09 17:43 19:01
05:42 06:27 07:07 07:52 08:37 10:52 12:12 14:00 15:37 17:13 17:48 19:04
05:49 06:34 07:14 07:59 08:44 10:59 12:19 14:07 15:44 17:22 17:57 19:11
Satiksmes iela (pasts) 05:49 06:53
05:52 06:37 07:17 08:02 08:47 11:02 12:22 14:10 15:47 17:26 18:00 19:13 21:53 Satiksmes iela
- 06:56
06:08 06:53 07:34 08:19 09:04 11:19 12:39 14:27 16:04 17:44 18:19 19:29 22:09 4.līnija
- 07:02
1-5 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d. 5.līnija
- 07:02
Tušķi
- 07:06
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 7
Kārniņi–Meiju ceļš
Zanderu kapi
- 07:09
Kārniņi
06:08 07:05 07:35 08:22 09:10 11:25 12:45 14:27 16:15 17:48 18:20 19:35 22:12 4.līnija
- 07:10
Jelgavas stacija 06:24 07:22 07:52 08:39 09:27 11:42 13:02 14:44 16:32 18:05 18:37 19:51 22:28
Satiksmes iela
- 07:15
Centrs
06:29 07:30 07:57 08:44 09:32 11:47 13:07 14:49 16:38 18:11 18:43 19:55
Centrs
05:57 07:21
Asteru
06:35 07:36 08:03 08:50 09:38 11:53 13:13 14:55 16:46 18:19 18:51 20:01
Biznesa parks 06:07 Meiju ceļš
06:42 07:43 08:10 08:57 09:45 12:00 13:20 15:02 16:55 18:28 19:00 20:07
Pērnavas iela
06:10 07:29
Izpildes dienas 1-5 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d.
Tipogrāfija
06:21 07:40
Raubēni
06:26 07:46
Meiju ceļš - Meiju ceļš - Satiksmes iela - Aspazijas iela - Dambja iela - Lielā iela - Pasta iela - Lietuvas
Izpildes dienas
1-5 k.d.
šoseja - Miera iela - Bauskas iela - Staļģenes iela - Kārniņu ceļš - Kārniņi - Kārniņu ceļš - Staļģenes
Satiksmes ielas pasts

Asteru
Autoosta
Stacijas iela
Kārniņi
Izpildes dienas

iela - Bauskas iela - Miera iela - Lietuvas šos. - Stacijas iela - Zemgales prospekts - Akadēmijas iela - Lielā
iela - Dambja iela - Aspazijas iela - Satiksmes iela - Meiju ceļš - Meiju ceļš
• 21:53 Pasta iela autobusu pietura «Stacijas iela» - Lietuvas šoseja - Miera iela - Bauskas iela - Staļģenes
iela - Kārniņu ceļš - Kārniņi • 22:12 Kārniņi - Kārniņu ceļš - Staļģenes iela - Bauskas iela - Miera iela - Lietuvas
šos. - Stacijas iela - Zemgales prospekts - Jelgavas stacija

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 9
Kastaņu iela–Ānes kultūras nams
Baložu kapi
07:00
13:17
21:52
Baložu iela
07:02
13:19
21:54
Salnas uz Tērvetes
07:04
13:21
21:55
Kastaņu iela
07:06 08:09 09:11
12:10 13:23 14:35 17:12 18:32 19:37 20:37 21:57
Centrs
05:59 07:14 08:17 09:19 11:10 12:18 13:31 14:43 17:22 18:42 19:45 20:45 22:05
Cukurfabrika
06:05 07:20 08:24 09:26 11:17 12:25 13:37 14:50 17:31 18:51 19:51 20:51

16:40
16:53
17:01
17:07
1-5

Autobusu kustības
saraksts maršrutā Nr. 11
Raubēni– Meiju ceļš
Raubēni
06:27 07:46 17:10

06:38 07:57 17:16
06:49 08:08 17:30
- 17:31
- 17:34
- 17:53
Izpildes dienas 1-5 k.d. 1-5
Biznesa parks

Centrs
Autoosta
Stacijas iela
Blukas

• 05:46 Meiju ceļš - Meiju ceļš - Satiksmes
iela - Lielā iela - Brīvības bulv. - Garozas
iela - Aviācijas iela - P.Lejiņa iela - Rīgas
iela - Loka maģ. - Langervaldes iela - Loka
maģ. - Rubeņu c. - Raubēni - Rubeņu
c. - Loka maģ. - Rīgas iela - P.Lejiņa iela
- Aviācijas iela - Garozas iela - Rīgas iela
- Lielā iela - Centrs • 06:50 Meiju ceļš Meiju ceļš - Satiksmes iela - Dobeles šos. - Tušķi - Dobeles šos. - Lielā iela - Rīgas iela - Loka
maģ. - Langervaldes iela - Loka maģ. - Rubeņu ceļš - Raubēni - Rubeņu ceļš - Loka mag.
- Rīgas iela - P.Lejiņa iela - Aviācijas iela - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Centrs • 16:40
Centrs - Lielā iela - Brīvības bulv. - Garozas iela - Aviācijas iela - Loka maģ. - Langervaldes
iela - Loka maģ. - Rubeņu c. - Raubēni • 17:10 Raubēni - Rubeņu c. - Loka maģ. - Aviācijas
iela - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Pasts iela - Lietuvas šos. - Miera iela - P94 - Bauskas
iela - Dārza iela - Blukas

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 9
Ānes kultūras nams–Kastaņu iela
Ānes kultūras nams 06:20 07:36 08:40 09:45 11:36 12:41 14:04 15:06
17:47 19:07 20:06 21:06 21:06
Tetele
15:14
21:13 21:13
Depo
06:31 07:48 08:52 09:57 11:48 12:53 14:16 15:28
18:00 19:20 20:17 21:28 21:28
Cukurfabrika
06:35 07:52 08:56 10:01 11:52 12:57 14:20 15:32
18:03 19:24 20:21 21:32 21:32
Benefice
21:34
Alus darītava
21:35

SIA «Steel Pro» (reģ.Nr.40203155061)
aicina darbā METINĀTĀJUS(-AS).

Nepieciešama praktiska pieredze nerūsējošā un melnā
tērauda apstrādē un metināšanā. Augsta atbildība,
precizitāte, pozitīva attieksme pret darbu ir būtiskas
īpašības šim amatam. Ja tev ir metinātāja sertifikāts,
tas noteikti tiks uzskatīts par priekšrocību (nav obligāts).

Centrs
06:42 07:59 09:03 10:08 11:59 13:04 14:27 15:40 16:55 18:12 19:30 20:28 21:40 21:40
Depo
06:09 07:24 08:28 09:30 11:21 12:29 13:41 14:54 17:35 18:55 19:54 20:54
Kastaņu iela
08:07 09:11
12:07
14:35
17:05 18:22 19:37 20:35
Ānes kultūras nams 06:20 07:36 08:40 09:42 11:32 12:41 13:53 15:06 17:47 19:07 20:06 21:06
Izpildes dienas k.d... k.d... k.d... k.d... k.d... k.d... k.d... k.d... k.d... k.d... k.d... k.d... k.d... Baložu iela
06:53
13:15
21:50 21:50
Baložu kapi
06:55
13:17
21:52 21:52
Āne - Celtnieku iela - P93 - Garozas iela - Prohorova iela - Depo - Prohorova iela - Garozas iela Izpildes dienas k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7
- Rīgas iela - Lielā iela - Mātera iela - Raiņa iela - Tērvetes iela - Kastaņu iela (Baložu iela - Baložu
kapi - Baložu iela) - Tērvetes iela - Raiņa iela - Mātera iela - Lielā iela - Brīvības bulv. - Garozas iela Apzīmējumi
1-6 autobuss kursē darba dienās un sestdienās
Prohorova iela - Depo - Prohorova iela - Garozas iela - P-93 - Celtnieku iela - Āne

Piedāvājam:
• motivējošuunkonkurētspējīguatalgojumu–7–10EUR/st.;
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• profesionālu pilnveidi un iespēju attīstīties,
iegūt jaunu pieredzi darbā ar inovatīviem izstrādājumiem un produktiem;
• lieliskus darba apstākļus;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu (stājoties darbā).

• 21:06 Ānes kultūras nams - Tetele - Depo - Benefice - Baložu kapi

Lūgums zvanīt pa tālruni 25516116 vai CV sūtīt
pa e-pastu iveta.nagle@steelpro.lv.

k.d. autobuss kursē katru dienu
1-5 autobuss kursē darba dienās

6,7 autobuss kursē brīvdienās
7 autobuss kursē svētdienās

10 | SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 12
Vītoliņi–Salnas iela
Jelgavas stacija
07:32
Vītoliņi
06:20
07:25 08:40 10:30 11:35 12:50
16:50
18:19 19:44 19:44
Bērzu kapi
07:37
6.vidusskola
07:39
Pērnavas iela
07:42
Centrs
06:38
07:51 08:59 10:49 11:54 13:09 13:09 15:55 17:10 18:39 18:39 20:01 20:01

Autoosta
Stacijas iela
Lietuvas šoseja
Salnas iela
Salnas uz Tērvetes
Izpildes dienas

06:39
07:52 08:59 10:49 11:54 13:10 13:10 15:56 17:11 18:40 18:40
06:42 07:37 07:54 09:02 10:52 11:57 13:13 13:13 15:59 17:15 18:44 18:44
07:43
06:51 07:50 08:04 09:12 11:02 12:07 13:23 13:23 16:10 17:27 18:56 18:56
06:52 07:50 08:05 09:12 11:02 12:07 13:23 13:23 16:11 17:27 18:56 18:56
1-5 1-5 1-5 1-5 6,7 6,7 6,7 1-5 1-5 1-5 6,7 1-5 6,7

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 12
Salnas uz Tērvetes
06:52 07:50 08:10 09:15
11:05 12:20
Jelgavas stacija
07:00 07:58 08:18 09:23
11:13 12:28
Banka
06:03 07:04
08:22 09:27 10:10 11:17 12:32
Vītoliņi
06:20 07:22
08:40
10:29 11:35 12:50
Izpildes dienas
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 6,7 6,7 6,7

20:02
20:05

20:13
20:14
1-5

Salnas iela–Vītoliņi

13:25 16:15 17:44 19:16 20:14
13:33 16:25 17:54 19:23 20:21
13:37 16:29 17:58 19:27 20:25
13:55 16:50 18:19 19:44
k.d. 1-5 1-5 k.d. 1-5
Salnas iela - Salnas iela - Tērvetes iela - Rūpniecības iela - O.Kalpaka iela - 4.sākumskola. - O.Kalpaka iela - Rūpniecības iela - Stacijas iela - Zemgales prospekts - Akadēmijas iela - Lielā iela - Rīgas iela - Kalnciema ceļš - P99
- Vītoliņi - P99 - Kalnciema ceļš - Rīga iela - Lielā iela - Pasta iela - Lietuvas šos. - Vidus iela - Salnas iela - Salnas iela
• 07:32 Jelgavas stacija - Zemgales prospekts - Akadēmijas iela - Sudrabu Edžus iela - Pasta iela - Lietuvas šos. līdz
DUS VIADA, kur autobuss apgriežas braukšanai pretējā virzienā - Lietuvas šos. - Vidus iela - Salnas iela - Salnas iela

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 14
Baložu kapi–Meiju ceļš
Baložu kapi
07:10 08:15 09:05 10:12 13:15 14:15 16:21 17:27 18:25 19:21
Baložu iela
07:12 08:17 09:07 10:14 13:17 14:17 16:23 17:29 18:27 19:23
Salnas uz Tērvetes 07:14 08:19 09:09 10:16 13:19 14:19 16:25 17:31 18:29 19:24
Jelgavas stacija 07:21 08:26 09:16 10:23 13:26 14:26 16:35 17:41 18:39 19:31
Banka
07:25 08:30 09:20 10:27 13:30 14:30 16:40 17:46 18:44 19:35
Tirgus
07:28 08:33 09:23 10:30 13:33 14:33 16:44 17:50 18:48 19:37

Meiju ceļš

Izpildes dienas

07:34 08:39 09:29 10:36 13:39 14:39 16:51 17:57 18:55 19:43
1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 1-5

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 14
Meiju ceļš–Baložu kapi
Meiju ceļš
06:43 07:45 08:40 09:50 12:45 13:40 15:55 17:00 17:57 19:01
Zvejnieku iela
06:46 07:48 08:43 09:53 12:48 13:43 15:58 17:03 18:00 19:03
Tirgus
06:49 07:51 08:46 09:56 12:51 13:46 16:01 17:07 18:04 19:06
Autoosta
06:51 07:53 08:48 09:58 12:53 13:48 16:04 17:10 18:07 19:08
Stacijas iela
06:54 07:56 08:51 10:01 12:56 13:51 16:07 17:14 18:11 19:11
Baložu iela
07:03 08:05 09:00 10:10 13:05 14:00 16:18 17:25 18:22 19:19

Baložu kapi

07:05 08:07 09:02 10:12 13:07 14:02 16:21 17:27 18:24 19:21
Izpildes dienas 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 1-5
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 15
Satiksmes ielas pasts 06:20 07:04 08:27 11:17 12:30
Centrs
06:28 07:12 08:35 11:25 12:38
Pļavu iela
06:33 07:17
Pērnavas iela
08:44 11:34 12:47
Bērzu kapi
08:47 11:37 12:50
6.vidusskola
08:50 11:40 12:53

Biznesa parks
Cukurfabrika
AKVA
Ozolpils

Izpildes dienas

Satiksmes ielas pasts–Cukurfabrika

13:35 14:40 16:25
13:43 14:48 16:35
16:41
13:52 14:57
13:55 15:00
13:58 15:03
08:54 11:44 12:57 14:02 15:07
06:35 07:19 08:59 11:49 13:02 14:07 15:12 16:44
07:24 09:04 11:54
15:17
1-5

Meiju ceļš - Meiju ceļš Zvejnieku iela - Lapskalna
iela - Blaumaņa iela - Pasta
iela-Rūpniecībasiela-O.Kalpaka iela - 4.sākumskola O.Kalpaka iela - Rūpniecības
iela - Tērvetes iela - Baložu
iela - Baložu kapi - Baložu
iela - Tērvetes iela - Rūpniecībasiela- O.Kalpakaiela-4.
sākumskola - O.Kalpaka
iela - Stacijas iela - Zemgales pr. - Akadēmijas iela
- Uzvaras iela - Dobeles iela
- Blaumaņa iela - Lapskalna
iela - Zvejnieku iela - Meiju
ceļš - Meiju ceļš

17:39 18:50 20:02 20:48 21:56
17:49 18:58 20:10 20:56 22:04

18:00
18:04
18:07
18:13
18:18
18:23

19:05 20:17 21:03 22:11
19:08
21:06 22:14
19:10
21:08 22:16
19:14
21:12 22:20
19:19
21:17 22:25

20:27
k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 15
Cukurfabrika–Satiksmes ielas pasts
Ozolpils
20:30
AKVA
07:30 09:04 11:55
15:45
18:23
Cukurfabrika
06:35 07:35 09:09 12:00 13:05 14:10 15:50 16:45 18:28 19:20
21:20 22:25
Akmeņu iela
07:40
Biznesa parks
06:39 07:43 09:13 12:04 13:09 14:14 15:54 16:50 18:33 19:24
21:24 22:29
6.vidusskola
06:44 07:48 09:18 12:09 13:14 14:19 15:59 16:56 18:39 19:28
21:28 22:33

Bērzu kapi
Pērnavas iela
Tirgus
Satiksmes ielas pasts
Izpildes dienas

06:46
06:50
07:01
07:04

07:50
07:54
08:04
08:08
1-5 k.d.

09:20
09:24
09:35
09:38

12:11
12:15
12:26
12:29
1-5 k.d.

13:16
13:20
13:31
13:34
k.d.

14:21
14:25
14:36
14:39
k.d.

16:01
16:07
16:19
16:24
k.d.

16:59
17:04
17:17
17:22
k.d.

18:41
18:47
19:00
19:04
k.d.

19:30
21:30 22:35
19:34
21:34 22:39
19:43 20:45 21:43 22:48
19:47 20:48 21:47 22:52
k.d. k.d. k.d. k.d.

Satiksmes ielas pasts - Satiksmes iela - Dobeles šos. - Lielā iela - Pērnavas iela - Bērzu ceļš - Loka maģ. - 6.vsk. - Loka maģ.
- Aviācijas iela - Garozas iela - Cukurfabrika - Garozas iela - Prohorova iela - Emburgas iela - Birzes iela - AKVA - Birzes iela Emburgas iela - Prohorova iela - Garozas iela - Aviācijas iela - Loka maģ. - 6.vsk. - Loka maģ. - Bērzu ceļš - Pērnavas iela - Rīgas
iela-Lielāiela-Uzvarasiela-Dobelesiela-Blaumaņaiela-Lapskalnaiela-Zvejniekuiela-Satiksmesiela-Satiksmesielaspasts
• 20:02 Satiksmes ielas pasts - Satiksmes iela - Lielā iela - Rīgas iela - Pērnavas iela - Bērzu ceļš - Loka maģ. - Kalnciema šos. - Ozolpils • 20:02 Ozolpils - Kalnciema šos. - Rīgas iela - Lielā iela - Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa
iela - Lapskalna iela - Zvejnieku iela - Satiksmes iela - Satiksmes ielas pasts • 07:30 AKVA - Birzes iela - Emburgas iela
- Prohorova iela - Garozas iela -Aviācijas iela - Loka maģ. - 6.vsk. - Loka maģ. - Bērzu ceļš - Pērnavas iela - Rīgas iela - Lielā
iela -Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa iela - Lapskalna iela - Zvejnieku iela - Satiksmes iela - Satiksmes ielas pasts

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 13
4.līnija
07:24
Satiksmes iela
07:29
Meiju ceļš
05:55
Satiksmes ielas pasts
05:58
Asteru iela
06:02
07:31
Vīgriežu iela
06:07
07:36

Jelgavas stacija
Banka
Pērnavas iela
Ozolnieki
Brankstūri
Iecavas iela

Izpildes dienas

05:17
05:21
05:29
05:37

06:13
06:17
06:26
06:33

06:17
06:21
06:29
06:37
06:52
05:46 06:42 07:00
1-5 1-5 1-5

Ozolnieki
Pļavu iela
Pērnavas iela
Centrs
Autoosta

Stacijas iela
Jelgavas stacija
Satiksmes iela
4.līnija
Izpildes dienas

05:46
05:48
05:55
05:57
06:04
06:12
06:13
06:16
06:17

06:42
06:44
06:51
06:53
07:00
07:08

07:14
07:19
1-5 1-5

Jelgavas stacija–Brankas GP

07:40 07:42 08:50 10:10 11:30 13:25 14:42 16:30
07:44
08:54 10:14 11:34 13:29 14:46 16:35
07:52
09:02 10:22 11:42 13:37 14:54 16:45
08:00
09:10 10:30 11:50 13:45 15:02 16:53
08:16
10:46
14:01
08:25
09:20 10:55 12:00 14:10 15:12 17:04
k.d. 1-5 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 13

Iecavas iela
Brankas

07:00
07:02
07:10
07:11
07:18
07:27
05:10 07:28
05:13 07:31
05:14 07:32
1-5

1-5

08:25
08:27
08:35
08:36
08:43
08:52

k.d.

09:20
09:22
09:30
09:31
09:38
09:47
07:28 09:48
07:31 09:51
07:32 09:52
6,7

1-5

17:05
17:10
17:20
17:28
17:44
17:52
1-5

17:55
18:00
18:10
18:18

Jelgavas stacija Zemgales pr. - Akadēmijas iela - Lielā iela
- Rīgas iela - Eglaines
iela - Saules iela - (Zemgales iela - Brankstūri
- Zemgales iela) -Saules
iela - Brankas - Saules
iela - Eglaines iela Rīgas iela - Lielā iela
- Pasta iela - Stacijas
iela - Zemgales pr. Jelgavas stacija

19:15
19:19
19:26
19:33

18:29 19:48
1-5 k.d.

Brankas GP–Jelgavas stacija

10:55
10:57
11:05
11:06
11:13
11:22
11:23
11:26
11:27

12:10
12:12
12:20
12:21
12:28
12:37

12:10
12:12
12:20
12:21
12:28
12:37
12:38
12:41
12:42

14:10
14:12
14:20
14:21
14:28
14:37
14:38
14:41
14:42

15:12
15:14
15:22
15:23
15:30
15:39

17:10
17:12
17:20
17:22
17:29
17:39
17:40
17:44
17:45

17:52
17:54
18:02
18:04
18:11
18:21
18:22
18:26
18:27

18:40
18:42
18:50
18:52
18:59
19:09
19:10
19:14
19:15

19:55
19:57
20:04
20:06
20:12
20:20

k.d.

1-5

6,7

k.d.

k.d.

1-5

1-5

1-5

k.d.

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 14a
Pērnavas iela Nr.24–Atpūta
Pērnavas iela Nr.24
08:10
09:35 11:10 12:21 13:33 13:33 14:10 15:00 15:45
17:09 18:30 18:30 19:42
Pērnavas iela Nr.21
08:12
09:37 11:12 12:23 13:35 13:35 14:12 15:02 15:47
17:11 18:32 18:32 19:44
Pērnavas veikals
08:14
09:39 11:14 12:25 13:37 13:37 14:14 15:04 15:49
17:13 18:34 18:34 19:46
Biznesa parks
08:17
09:42 11:17 12:28 13:40 13:40 14:17 15:07 15:52
17:16 18:37 18:37 19:49
Akmeņu iela
08:20
09:45 11:20 12:31 13:43 13:43 14:20 15:10 15:55
17:19 18:40 18:40 19:52
Slimnīca
08:22
09:47 11:22 12:33 13:45 13:45 14:22 15:12 15:57
17:21 18:42 18:42 19:54

Centrs
Autoosta
Stacijas iela
4.sākumskola
Baložu iela
Baložu kapi
Atpūta

Izpildes dienas

08:27
09:52 11:27 12:38 13:50 13:50 14:27 15:17 16:02
17:26 18:47 18:47 19:59
07:11 08:28 08:28 09:53 11:28 12:39 13:51
14:28 15:18 16:03 17:27 17:27
18:48 20:00
07:14 08:32 08:32 09:56 11:31 12:42 13:54
14:31 15:21 16:06 17:30 17:30
18:51 20:03
07:16 08:35 08:35 09:58 11:33 12:44 13:56
14:33 15:23 16:08 17:32 17:32
18:53 20:05
07:23 08:42 08:42 10:05 11:40 12:51 14:03
14:40 15:30 16:15 17:39 17:39
19:00 20:12
07:24 08:44 08:44 10:07 11:42 12:53 14:05
14:42 15:32 16:17 17:41 17:41
19:02 20:14
07:28 08:48 08:48 10:11 11:46 12:57 14:09
14:46 15:36 16:21 17:45 17:45
19:06 20:18
1-5 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 k.d. 1-5 k.d. 6,7 1-5 1-5 6,7 6,7

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 14a
Atpūta
07:35 08:50 10:30
11:47 12:58
Baložu kapi
07:39 08:54 10:34
11:51 13:02
Baložu iela
07:41 08:56 10:36
11:53 13:04
Salnas iela uz Tērvetes 07:43 08:58 10:38
11:55 13:06
4.sākumskola
07:48 09:03 10:43
12:00 13:11
Jelgavas stacija
07:50 09:05 10:45
12:02 13:13

Banka
Akmeņu iela
Biznesa parks
Pērnavas iela Nr.10
Pērnavas iela Nr.24
Izpildes dienas

07:54
08:01
08:03
08:07
08:09

09:09 10:49 10:55 12:06 13:17 13:55
09:16
11:02 12:13 13:24 14:02
09:18
11:04 12:15 13:26 14:04
09:22
11:08 12:19 13:30 14:08
09:24
11:10 12:21 13:32 14:10
1-5 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. 1-5

14:15
14:19
14:21
14:23
14:28
14:30
14:34
14:41
14:43
14:47
14:49
6,7

16 Svētes skola GP–Tetele
15:35
18:22
13:25 15:54
18:40
13:33 16:02
18:47
13:36 16:05
18:51
13:38 16:08
18:53
13:47 16:20 16:56 19:04
Cukurfabrika 06:02
10:32 12:24
17:04
Tetele
06:16
10:46 12:39
17:18
Izpildes dienas 1-5 k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr.
Jēkabnieki
07:20
Svētes skola GP
07:39
11:55
Siliņi
07:47
12:03
Baložu iela
07:50
12:06
Salnas uzTērvetes
07:52
12:08
Centrs
05:55 08:02 10:25 12:17

15:00
15:04
15:06
15:08
15:13
15:15
15:19
15:26
15:28
15:32
15:34
k.d.

15:40
15:44
15:46
15:48
15:53
15:55
15:59

Atpūta–Pērnavas iela Nr.24

16:35
16:39
16:41
16:43
16:48
16:50
16:54
17:01
17:03
17:07
17:09
1-5 k.d.

16:35
16:39
16:41
16:43
16:48
16:50
16:54

17:50
17:54
17:56
17:58
18:03
18:05
18:09
18:16
18:18
18:22
18:24
6,7 1-5

19:07
19:11
19:13
19:15
19:20
19:22
19:26
19:33
19:35
19:39
19:41
1-5

20:20
20:24
20:26
20:27
20:32
20:34
20:38

6,7

Pērnavas iela P.Lejiņa iela - Aviācijas iela - Helmaņa
iela - Brīvības bulv.Garozas iela - Rīgas
iela - Lielā iela - Pas
ta iela - Rūpniecības iela - O.Kalpaka
iela - 4.sākumskola
- O.Kalpaka iela Rūpniecības iela
- Tērvetes iela - Baložu iela - Atpūta
- Baložu iela -Tērvetes iela - Rūpniecības iela - O.Kalpaka
iela - 4.sākumskola - O.Kalpaka
iela - Rūpniecības
iela - Stacijas iela Zemgales pr. - Akadēmijas iela - Lielā
iela - Rīgas iela - Brīvības bulv. - Helmaņa iela - Aviācijas
iela - P.Lejiņa - Pērnavas iela

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 16 Tetele–Svētes skola GP
Tetele
06:16 11:05 12:40
17:18
Cukurfabrika
06:29 11:19 12:54
17:31
Centrs
06:36 06:36 11:26 13:01 14:50 17:40
Baložu iela
06:47 06:47 11:37 13:12 15:01 17:53
Svētes skola 06:57 06:57 11:48 13:23 15:11 18:04
Svētes skola GP
11:48 13:23

Jēkabnieki

Izpildes dienas

07:17
6-7

07:17
1-5

1-5

k.d.

15:31
k.d.

18:22
k.d.

(Jēkabnieki - Straumes iela - V1075 - P95 - Vilces iela) - Svētes skola - Vilces iela - Tērvetes iela - Raiņa iela - Mātera iela - Lielā iela - Brīvības bulv. - Garozas iela - P93 Tetele - P93 - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Mātera iela - Raiņa iela -Tērvetes iela -Vilces iela - Svētes skola - (Vilces iela - P95 -V1075 - Straumes iela - Jēkabnieki)
Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 25
Meiju ceļš
06:22
07:3907:56

Satiksmes ielas pasts–6.vidusskola

Satiksmes ielas pasts 06:2507:0907:4207:5907:5908:4309:2711:5012:3413:1814:5815:4816:3917:3318:2719:18

06:3307:1707:54
07:22
06:4207:2908:03
06:4507:3208:07
6.vidusskola 06:4807:3508:09
Izpildes dienas 1-5 1-5 1-5 6,7
Centrs
Alus darītava
Pērnavas iela
Bērzu kapi

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 19
Viesturu stacija–Bērzu kapi
Viesturu stacija 07:1708:5010:1611:4214:1315:3916:4418:18
Sodīte
07:22
14:18
18:23
Viesturu
08:5510:2111:47
15:4416:49
pagrieziens

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 19
Bērzu kapi–Viesturu stacija
Bērzu kapi
08:0609:3511:01
14:58
17:3419:06
Pērnavas iela
08:1009:3911:05
15:02
17:3919:10
Centrs
06:4908:1909:4811:1413:4515:1116:1517:5019:17
Satiksmes iela 06:5508:2409:5311:1913:5115:1616:2217:57
07:0008:3009:5911:2513:5615:2216:2818:03
Tušķi (uz
07:3009:0310:2911:5514:2615:5216:5618:30 4.līnija
autoceļa P97)
5.līnija
07:0108:3110:0011:2613:5715:2316:2918:03
Zanderu kapi 07:3309:0610:3211:5814:2915:5516:5918:33 Tušķi (uz
4.līnija
07:3409:0710:3311:5914:3015:5617:0018:34 autoceļa P97) 07:0408:3410:0311:2914:0015:2616:3218:06

Satiksmes iela 07:4009:1310:3912:0514:3616:0217:0618:40 Viesturu
10:1011:3614:08
16:39
Centrs
07:4509:1810:4412:1014:4116:0917:1318:47 pagrieziens 07:11
Biznesa parks 07:5509:2810:54
14:51
17:2518:59 Sodīte
08:42
15:34
18:13
6.vidusskola 08:0009:3310:59
14:56
17:3119:04
Viesturu
stacija
07:1708:4710:1611:4214:1315:3916:4418:18
Bērzu kapi 08:0209:3511:01
14:58
17:3419:06
Izpildes dienas k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. Izpildes dienas k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.

Viesturu stacija - V1060 - (Lauku iela - Straumes iela - Sodīte - Viesturciems - Straumes iela) - P97 - Dobeles šos. - Lielā iela Brīvības bulvāris - Garozas iela - Aviācijas iela - Loka maģ. - Bērzu kapi - Bērzu ceļš - Pērnavas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Dobeles
šos. - P97 - (Straumes iela - Viesturciems - Sodīte - Straumes iela - Lauku iela ) - V1060 - Viesturu stacija

63045945
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Diennakts tālrunis informācijai par autobusu kustības grafikiem

08:0708:5109:3511:5812:4213:2615:0615:5616:4917:4318:3719:26
18:43
08:1609:0009:4412:0712:5113:3515:1516:0617:0017:5418:5219:33
08:1909:0309:4712:1012:5413:3815:1816:1017:0417:5818:5619:36
08:2209:0609:5012:1312:5713:4115:2116:1317:0718:0118:5919:38
k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 1-5 1-5

Satiksmesielas pasts-Satiksmes
iela - Lielā iela - Rīgas iela - Pērnavas
iela - Bērzu ceļš - Loka maģ. - 6.vidusskola - Loka maģ. - Aviācijas iela Helmaņaiela-Brīvībasbulv.-Garozas
iela - Rīgas iela - Lielā iela - Uzvaras
iela-Dobelesiela-Blaumaņa-Laps
kalnaiela-Zvejniekuiela-Satiksmes
iela - Satiksmes ielas pasts

Autobusu kustības saraksts maršrutā Nr. 25
6.vidusskola–Satiksmes ielas pasts
6.vidusskola
06:48 07:38 08:10 08:22 09:06 09:50 12:13 12:57 13:50 15:21 15:21 16:13 17:07 17:07 18:01 18:59 19:39
Biznesa parks
06:53 07:43 08:15 08:27 09:11 09:55 12:18 13:02 13:55 15:26 15:26 16:19 17:13 17:13 18:07 19:04 19:43
Akmeņu iela
06:56 07:46 08:18 08:30 09:14 09:58 12:21 13:05 13:58 15:29 15:29 16:22 17:16 17:16 18:10 19:06 19:46
Benefice
15:34
19:50
Alus darītava
15:34
19:51
Tirgus
07:05 07:55 08:27 08:39 09:23 10:07 12:30 13:14 14:07 15:43 15:43 16:34 17:28 17:28 18:22 19:15 19:59

Satiksmes iels pasts 07:09 07:59 08:31 08:43 09:27 10:11 12:34 13:18 14:11 15:46 15:46 16:39
17:33 18:27 19:18
Meiju ceļš
17:35
20:04
Izpildes dienas 1-5 1-5 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 k.d. 6,7 1-5 1-5 1-5 1-5

• 15:21 6.vsk. - Loka maģ. - Aviācijas iela - Helmaņa iela - Brīvības bulv. - Garozas iela - Pļavu iela - Cukura iela - Benefice - Cukura iela - Pļavu
iela - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa iela - Lapskalna iela - Zvejnieku iela - Satiksmes iela - Satiksmes
ielas pasts • 19:39 6.vsk. - Loka maģ. - Aviācijas iela - Helmaņa iela - Brīvības bulv. - Garozas iela - Pļavu iela - Cukura iela - Benefice - Cukura iela
- Pļavu iela - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa iela - Lapskalna iela - Zvejnieku iela - Meiju ceļš - Meiju ceļš

Izglītojamo uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā
2021./2022. mācību gadam – no 5. līdz 31. maijam.
Profesionālās ievirzes programmā «Vizuāli plastiskā māksla» uzņem:
• 8–9 g.v. izglītojamos (mācās 7 gadus); • 15–25 g.v. izglītojamos (mācās 3 gadus).
Iesniegumi tiek pieņemti elektroniski pa e-pastu makslas@izglitiba.jelgava.lv.
Iesnieguma paraugs – mājaslapā www.j-m-s.lv, sadaļā «Izglītība».
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Paziņojums par
izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2021.
gada 24. maijā plkst.18.15 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko zemesgabala Ziediņu ceļā 1A, Jelgavā
(kadastra numurs/apzīmējums 09000280278,
platība 17 828 m2), mutisku izsoli ar augšup
ejošu soli. Izsoles sākumcena – 88 400 euro,
izsoles solis – 500 euro, nodrošinājums – 8840
euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Zemesgabalu apgrūtina zemesgrāmatas nodalījumā nostiprināta nomas tiesība uz visu
nekustamo īpašumu līdz 2024. gada 26. jūlijam.
Pieteikties izsolei var līdz 2021. gada 20.
maija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005559), pirmdienās
no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz
12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12
un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var tīmekļvietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/ vai tos var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava),
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005522.
SIA «Atlas premium» (reģ.Nr.40103680283)
ir zivju pārstrādes uzņēmums, kas nodarbojas ar
saldētu zvejas produktu ražošanu.

Uzņēmums savam kolektīvam aicina pievienoties

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJAS(-US).

Darba pienākumi:
• zivju sagatavošana, apstrāde, pakošana.
Prasības:
• fiziska izturība;
• vēlme strādāt un atbildība par uzticēto darbu.
Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu (sākot no 840
EUR (bruto));
• sociālās garantijas;
• apmācību darba pienākumu veikšanai;
• bezmaksas transportu uz/no darba maršrutā
Jelgava–Ozolnieki–Jaunolaine–Olaine;
• bezmaksas veselības apdrošināšanas polisi
(pēc pārbaudes laika);
• pilnas slodzes darbu (nākotnē plānots darbs maiņās).
Darbavieta: Olaine, Rūpnīcu iela 4
(«Nordic Industrial Park» teritorijā).
Lai pieteiktos, zvanīt pa tālruni 29104410 vai
26258415 (darba dienās no plkst.8 līdz 16).

VAI VĒLIES APVIENOT DARBU AR
MĀCĪBĀM VAI PAPILDU DARBU?
«G4S Latvia» (reģ.Nr.40103058465)
ir vadošais drošības pakalpojumu sniedzējs
Latvijā ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi.
Darbiniekiem «G4S» ir vieta, kur veidot
karjeru, ilgtspējīgu attīstību un saņemt vērtīgu
sava snieguma novērtējumu.
Mēs piedāvājam darbu Jelgavā, tuvu mājām, un
elastīgu darba grafiku.
Vēlams derīgs apsardzes sertifikāts.
Stundas likme – sākot no 3 EUR/st. (bruto).
Ja ar apsardzi esi uz «jūs», mēs piedāvājam arī
profesionālu apmācību ar iespēju iegūt apsardzes
sertifikātu «G4S» Mācību centrā.
Ja arī tu vēlies stabilu darbu un iegūt vērtīgu pieredzi,
sazinies ar mums, zvanot pa tālruni 27807264 vai
rakstot pa e-pastu cv@lv.g4s.com, un noskaidro,
kura darba vieta būs vistuvāk tavām mājām.
Informējam, ka nodarbināt apsardzes darbībā
var tikai nesodītas personas.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2021. gada 24. maijā plkst.18 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029586 Prohorova ielā 26 – 1, Jelgavā,
kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000140174001005, kopējā
platība 22,8 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 228/2285 domājamām daļām no būvēm (kadastra
apzīmējums 09000140174001, 09000140174002, 09000140174003) un zemes (kadastra apzīmējums
09000140174), mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 4000 euro, izsoles solis – 100 euro,
nodrošinājums – 400 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2021. gada 20. maija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 302. kabinetā (iepriekš piesakoties pa tālruni 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var tīmekļvietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/ vai tos var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava), iepriekš piesakoties pa tālruni 63005522.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
2021. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.2-26.3/2562 tiek nodots publiskajai
apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā, projekts.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un vide», e-pasts: info@aunv.lv, tālrunis 29269076.
Detālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa četras nedēļas
neklātienes formā (attālināti).
Detālplānojuma teritorijā ir paredzēts izveidot 18 jaunas zemes vienības savrupmāju vai rindu māju
apbūvei. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām tiks organizēta pa koplietošanas ceļu no Meldru ceļa.
Ar detālplānojuma redakciju no 2021. gada 21. aprīļa var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā«Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», un valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to
iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni 26490841 vai e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme videokonferences režīmā platformā «Zoom» norisināsies 2021. gada 13. maijā plkst.17. Lai pieteiktos publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes
formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju pa e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā
iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē,
iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
2021. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.2-26.3/2384 tiek nodots publiskajai
apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam 4. līnijā 60A, Jelgavā, projekts.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un vide», e-pasts: info@aunv.lv, tālrunis 29269076.
Detālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa četras nedēļas
neklātienes formā (attālināti).
Detālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot 12 jaunas zemes vienības savrupmāju vai rindu māju
apbūvei. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām tiks organizēta pa koplietošanas ceļu no 4. līnijas.
Ar detālplānojuma redakciju no 2021. gada 21. aprīļa var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām
ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni 26490841 vai e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme videokonferences režīmā platformā «Zoom» norisināsies 2021. gada 13. maijā plkst.18. Lai pieteiktos publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes
formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju pa e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā
iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē,
iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 1. aprīļa
lēmumu Nr.2-35.1.2/694 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma
zemes gabalam Kalnciema ceļā 120A, Jelgavā, projekts.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un vide», e-pasts: info@aunv.lv, tālrunis 29269076.
Detālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa četras nedēļas
neklātienes formā (attālināti).
Detālplānojuma teritorijā ir paredzēts izveidot 20 jaunas zemes vienības savrupmāju vai
rindu māju apbūvei. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām tiks organizēta pa ielu, kura
pieslēgsies Kalnciema ceļam, un no Kalnciema ceļa.
Ar detālplānojuma redakciju no 2021. gada 21. aprīļa var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām
ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni 26490841 vai e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme videokonferences režīmā platformā «Zoom» norisināsies 2021. gada 11. maijā plkst.18. Lai pieteiktos publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes
formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju pa e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela
11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt
elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
Grigorika Ināra
(26.07.1944.–24.03.2021.)
Koroļova Junona
(25.08.1926.–25.03.2021.)
Lukjanska Terēzija
(03.10.1938.–24.03.2021.)
Lukjanskis Kazimirs
(13.06.1935.–25.03.2021.)
Putins Ivars
(28.05.1988.–20.03.2021.)
Rozenbergs Kārlis
(07.11.1966.–25.03.2021.)
Savostjanova Ļubova
(22.11.1941.–21.03.2021.)
Stankus Erita
(06.09.1925.–23.03.2021.)
Taruntajeva Erna
(12.09.1923.–23.03.2021.)

Uļms Dmitrijs
(02.05.1972.–20.03.2021.)
Vasiļjevs Ivans
(26.01.1942.–25.03.2021.)
Vītola Velta
(21.04.1930.–23.03.2021.)
Ahmedhadžajevs Valentīns
(15.01.1949.–28.03.2021.)
Bārga Vizma
(23.06.1935.–01.04.2021.)
Boldina Poļina
(01.11.1947.–29.03.2021.)
Čunčulis Juliāns
(25.07.1932.–30.03.2021.)
Griškova Ludmila
(31.12.1949.–26.03.2021.)
Krauklis Edvīns
(06.02.1957.–30.03.2021.)

Podervinskis Staņislavs
(08.01.1939.–26.03.2021.)
Rāviņš Ilgvars
(07.11.1933.–27.03.2021.)
Timofejeva Tatjana
(06.07.1936.–30.03.2021.)
Ugaine Velta
(01.07.1948.–27.03.2021.)
Vītols Džons
(10.05.1931.–30.03.2021.)
Abramova Dzintra
(24.06.1948.–07.04.2021.)
Apokins Vladimirs
(28.07.1936.–05.04.2021.)
Boss Ilmārs
(30.03.1968.–05.04.2021.)
Černajs Māris
(18.06.1942.–03.04.2021.)

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina konkursu uz

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
vietnieka infrastruktūras projektu pārraudzības sektora
vadītāja amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku).

Papildu informācija – mājaslapā https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/vakances
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumentus iesniegt elektroniski, nosūtot pa e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv līdz
2021. gada 23. aprīlim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63005569, e-pasts: anna.vevere@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 20. amata saimes V līmenī (13. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1700 euro.
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa
mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
2021. gada 1. aprīļa lēmumu Nr.2-35.1.2/719 tiek nodots publiskajai
apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Bāra ceļā 14, Jelgavā, projekts.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un vide», e-pasts: info@aunv.lv, tālrunis 29269076.
Detālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa četras nedēļas
neklātienes formā (attālināti).
Detālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot 5 jaunas zemes vienības savrupmāju vai rindu māju
apbūvei. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām tiks organizēta pa koplietošanas ceļu no Bāra ceļa.
Ar detālplānojuma redakciju no 2021. gada 21. aprīļa var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām
ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni 26490841 vai e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme videokonferences režīmā platformā «Zoom» norisināsies 2021. gada 11. maijā plkst.17. Lai pieteiktos publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes
formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju pa e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā
iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē,
iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS INFORMĒ
facebook.com/ZRKAC

tiešsaistē
KURSI
27. aprīlī
Ideju fitness I Radošuma mītu
plkst.
17:15-20:25
un inovāciju medības
facebook.com/ZRKAC
Paškontrole un HACCP mazajiem un
28. aprīlī
vidējiem
pārtikas
aprites
uzņēmumiem
plkst.
10:00-14:00
tiešsaistē
KURSI
27. aprīlī
Ideju
fitness
I Radošuma
mītu
28. aprīlī
Veiksmīga
dalība
tiešsaistes
plkst.
17:15-20:25
13:00-15:15
un
inovāciju medības angļu valodā plkst.
sanāksmēs/konferencēs
28. 28.
aprīlī
Paškontrole
un HACCP
mazajiem
aprīlī
Vecāku vienotas
prasības
bērna un
18:00-20:15
vidējiem
pārtikas aprites uzņēmumiemplkst.
plkst.
10:00-14:00
audzināšanā
29. aprīlī
Grāmatvedība
saimnieciskās
28. aprīlī
Veiksmīga
dalība
tiešsaistes
plkst.
plkst.
13:00-15:15
darbības veicējiem, IU, IK angļu valodā 10:00-16:50
sanāksmēs/konferencēs
28.
29. aprīlī
Vecāku
vienotas
bērna
Veiksmīga
dalībaprasības
tiešsaistes
audzināšanā
sanāksmēs/konferencēs angļu valodā plkst. 18:00-20:15
13.
29. maijā
aprīlī
Minimālās higiēnas
parasības
Grāmatvedība
saimnieciskās
10:00-13:15
plkst.
10:00-16:50
pārtikas uzņēmumā
darbības
veicējiem, IU, IK
29. maijā
aprīlī
17.
Veiksmīga
tiešsaistes
Ko darīt, jadalība
māmiņai
ir
12:00-14:15
sanāksmēs/konferencēs
pēcdzemdību depresija angļu valodā plkst. 18:00-20:15
maijā
Skaistumkopšanas
pakalpojumu
maijā
Minimālās
higiēnas
parasības sniegšanai 13.24.
plkst.
10:00-13:15
plkst.
9:00-17:30
noteiktāsuzņēmumā
minimālās higiēnas prasības
pārtikas
24.
17.maijā
maijā
Tetovēšanas
un pīrsinga
Ko
darīt, ja māmiņai
ir pakalpojumu
9:00-18:15
plkst. 12:00-14:15
noteiktās minimālās
higiēnas prasības
pēcdzemdību
depresija
Skaistumkopšanas
pakalpojumu
sniegšanai 26. 24.
maijā
maijā
Darba aizsardzības
pamatlīmeņa
plkst.
9:00-17:30
plkst.
9:15-16:25
zināšanuminimālās
izglītības higiēnas
programma
noteiktās
prasības

Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu
noteiktās minimālās higiēnas prasības

Darba aizsardzības pamatlīmeņa

Čubreviča Rada
Piļščikova Hionija
zināšanu izglītības
programma
(22.05.1981.–02.04.2021.)
(14.04.1952.–06.04.2021.)
Daninieks Toms
Reinberga Irēna
(20.12.1984.–02.04.2021.)
(22.09.1933.–02.04.2021.)
Debnere Mirdza
Romanovska Sandra
(23.08.1930.–04.04.2021.)
(27.09.1970.–01.04.2021.)
Ērglis Ēriks
Romāne Ilze
(26.06.1943.–06.04.2021.)
(04.05.1962.–02.04.2021.)
Jelagins Andrejs
Šillers Imants
(07.09.1971.–02.04.2021.)
(21.09.1936.–07.04.2021.)
Jerofejeva Jekaterina
Freifelds Visvaldis
(14.12.1927.–01.04.2021.)
(01.01.1932.–06.04.2021.)
Ķincis Jānis
Caune Ausma Ilga
(27.09.1970.–04.04.2021.)
(13.03.1927.–10.04.2021.)
Mironova Valentīna
Kleimane Veronika
(18.04.1952.–05.04.2021.)
(15.11.1931.–13.04.2021.)
Miščenko Vjačeslavs
Lastovka Nikolajs
(05.08.1952.–07.04.2021.)
(20.05.1939.–11.04.2021.)

24. maijā
plkst. 9:00-18:15
26. maijā

Naumovs
Viktors
plkst. 9:15-16:25
(05.12.1952.–15.04.2021.)
Peregudovs Vladimirs
(16.01.1960.–06.04.2021.)
Šnipe Fevrusinija
(16.04.1937.–10.04.2021.)
Šveteris Kaspars
(21.09.1972.–10.04.2021.)
Tamane Taiga
(25.02.1932.–14.04.2021.)
Velousa Ināra Lizete
(12.06.1936.–14.04.2021.)

Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Dzimtsarakstu
nodaļas dati par Jelgavā
deklarētām personām

12 | SPORTS

aprīlis | 2021

Peldētāji Igaunijas čempionātā
izcīna divas medaļas
Ilze Knusle

Piecpadsmit Jelgavas
Specializētās peldēšanas
skolas (JSPS) peldētāji
piedalījās Igaunijas atklātajā čempionātā, kas norisinājās Ķīpsalas 50 metru
baseinā Rīgā, un izcīnīja
divas medaļas.
Igaunijā čempionātu rīkot nedrīkstēja līdz ar valstī noteiktajiem
Covid-19 ierobežojumiem, un, meklējot risinājumu, Igaunijas kolēģi
vienojās ar Latvijas Peldēšanas
federāciju par Igaunijas atklātā peldēšanas čempionāta rīkošanu Rīgā.
Vienlaikus peldētājiem sacensībās
bija iespēja izpildīt kvalifikācijas
normatīvus vasarā gaidāmajām
Tokijas olimpiskajām spēlēm un
2021. gada pasaules čempionātam.
Sacensībās «Estonian–Latvian
Spring Meet» piedalījās 188 peldētāji, tostarp 15 no Jelgavas, kuri
pārstāvēja Latvijas izlasi. Izlasē
tika iekļauti sportisti, kuri izpildījuši sporta meistara kandidāta
normatīvu un dzimuši ne vēlāk kā
2006. gadā, skaidro JSPS direktores vietnieks Māris Lindenbaums.
Konkurējot ar spēcīgākajiem
Igaunijas un Latvijas peldētājiem,
pie godalgām tika divi JSPS audzēkņi. Sudraba medaļu 200 metros brasā sievietēm izcīnīja Elīza
Lagzdiņa (trenere Inga Arnīte) ar

Ilze Knusle

rezultātu 2:43,21 minūte. Bronzas
godalgu 50 metros brasā ieguva
Jevgeņijs Boicovs (trenere Astra
Ozoliņa), finālā uzrādot rezultātu
29,29 sekundes.
«Piedāvājums piedalīties sacensībās tika izteikts salīdzinoši īsu
brīdi pirms sacensībām, un vairāku
audzēkņu treniņu programma
nebija pakārtota tam, lai aprīļa
sākumā varētu sasniegt fiziskās
sagatavotības augstāko punktu.
Taču laikā, kad dalība sacensībās
ir tik ierobežota un iespējama
šauram peldētāju lokam, jāizmanto katra iespēja drošos apstākļos
krāt sacensību pieredzi,» papildina
M.Lindenbaums, piebilstot, ka skolas audzēkņu rezultāti vērtējami
kā labi.

Iepazīsti Latviju, ceļojot ar velosipēdu!
Ritma Gaidamoviča

Lai mudinātu vasaru pavadīt aktīvi un popularizētu
veselīgu dzīvesveidu, reizē
iepazīstot Latviju, iedzīvotāji
aicināti individuāli, divatā vai
ar ģimeni piedalīties jelgavnieces Zanes Gravas rīkotajā
veloceļotāju izaicinājumā
«Latvijas velo vasara 2021».
Tā laikā iedzīvotāji mudināti
ar velosipēdu apmeklēt dažādas vietas Latvijā un krāt
kilometrus un punktus par
kontrolpunktu apmeklējumu un papilduzdevumiem.
Izaicinājums ilgs līdz 30.
septembrim.
Izaicinājuma «Latvijas velo vasara»
mērķis ir popularizēt pārvietošanos
ar velosipēdu, parādīt, cik interesanti
var pavadīt brīvo laiku kopā ar ģimeni
un individuāli, iepazīstot Latvijas
skaistākās vietas un draudzīgākos
cilvēkus, vietējos mājražotājus, māksliniekus, izpētot dažādus vēsturiskus
notikumus.
Z.Grava atklāj, ka šogad izaicinājums notiks sešu mēnešu garumā
– no aprīļa līdz septembra beigām.
«Arī mēs esam gājuši līdzi laikam,
un, pateicoties tehnoloģijām, šogad
uzdevumu izpildīšana ir atvieglota.
Lai piedalītos spēlē, dalībniekiem
mājaslapā distantrace.com jāreģistrējas izaicinājumam «Jelgavas velo
vasara 2021» – tajā tiks uzskaitīti
katra dalībnieka nobrauktie kilometri
un saņemtie punkti. Kontrolpunkti
un daudzi papilduzdevumi jau ir
ievadīti šīs mājaslapas kartē, bet tā
līdz 30. aprīlim tiks papildināta ar
jauniem punktiem. Tādējādi šogad
izaicinājuma dalībniekiem nevajadzēs
iesūtīt fotoatskaiti, taču fotogrāfijas
noteikti aicinu uzņemt un reklamēt
pasākumu sociālajos tīklos, ievietojot
bildes laika joslā, lietojot tēmturi

Sportistiem pieejami bezmaksas
sporta medicīnas pakalpojumi
Kaut arī gandrīz gadu
pandēmijas dēļ sporta
nozarē ir spēkā dažādi ierobežojumi, sporta
medicīna ir joma, kura
pilnībā nav apstājusies
ne mirkli – pilsētas sportisti arī pandēmijas laikā
bez maksas var saņemt
Sporta servisa centra
Medicīnas kabineta un
Fizioterapijas kabineta
pakalpojumus, ievērojot
epidemioloģiskās drošības prasības. Fizioterapeita vai sporta ārsta
apmeklējumam gan obligāti iepriekš jāpiesakās.
Medicīnas kabineta un Fizioterapijas kabineta pakalpojumus
var saņemt Jelgavas sporta
skolu audzēkņi, Jelgavas sporta
klubu sportisti, kā arī Jelgavas
pilsētas vispārizglītojošo skolu
audzēkņi – Latvijas Olimpiskās
komitejas organizētā projekta
«Sporto visa klase» dalībnieki.
Medicīnas kabinetā, kas atrodas Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC), pērn veiktas
1235 pārbaudes: 596 Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem, 150 Jelgavas
Ledus sporta skolas audzēkņiem, 74 Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas audzēkņiem
un 320 pilsētas sporta klubu
dalībniekiem. «Pie sporta ārsta
sportists dodas galvenokārt pēc
slimošanas, lai veiktu testu un
izvērtētu, vai drīkst atsākt sportot un kāda būtu piemērotākā
slodze konkrētajā situācijā. Tas
ir aktuāli arī pandēmijas laikā,
jo sportisti turpina trenēties,
pielāgojoties apstākļiem un
nosacījumiem. Tāpat sportisti
regulāri konsultējas par hroniskām sūdzībām – kāda būtu
pareizā ārstēšana, rehabilitācija. Runājam arī par traumu
profilaksi, pareizu uzturu,» savu
darba ikdienu ieskicē Medicīnas
kabineta sporta ārste Agnese
Kalniņa, norādot, ka ārkārtējās
situācijas laikā klientu gan ir
mazāk, jo sportiskās aktivitātes
nenotiek ar pilnu jaudu. Viņa
pieļauj, ka, tiklīdz sports atgriezīsies vecajās sliedēs, darba
noteikti kļūs vairāk. Jāpiebilst,
ka Medicīnas kabinets darbu
turpina arī šobrīd, neskatoties
uz to, ka ZOC ierīkots masu
vakcinācijas centrs, – lai nokļūtu
pie sporta ārsta, tiek izmantota
atsevišķa ieeja.

#Latvijasvelovasara2021, lai izaicinājumā iesaistītos pēc iespējas vairāk
dalībnieku. Svarīgi – šogad dalība izaicinājumā ir bez maksas. Galvenais,
lai ir velosipēds un vēlme piedalīties,»
stāsta Z.Grava, uzsverot, ka šis izaicinājums nav tikai kilometru krāšana,
izbraukājot krustu šķērsu Latviju, šī
pasākuma pievienotā vērtība ir iepazīt
mūsu valsti, izpētīt dažādas vietas, par
ko attiecīgi tiks piešķirti papildpunkti
un bonusa punkti. Veloorientēšanās
izaicinājumā var piedalīties ikviens,
kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.
Kopā ar ģimenes locekļiem drīkst
braukt arī jaunāki, taču reģistrējas
tikai pieaugušie.
Lai piedalītos, platformā distant
race.com jāpiereģistrējas izaicinājumam «Latvijas velo vasara 2021»,
pievienojot sporta lietotni, kurā tiks
fiksēti rezultāti («Garmin», «Polar»,
«Suunto», «Fitbit», «Under Armour»
(«MapMyRide»), «Decathlon»). Svarīgi ir turpat iepazīties ar šīs aktivitātes
nolikumu, jo izaicinājumā tiek krāti
ne tikai kilometri, bet arī punkti
par pilsētu/novadu kontrolpunktu
apmeklēšanu un papilduzdevumiem,
piemēram, vietas atrašanu pēc foto
grāfijas vien. «Kad esi pieteicies izaicinājumam, dodies distancē, obligāti
ieslēdz sporta programmu savā vied
ierīcē, un veiktais velomaršruts automātiski tiks reģistrēts izaicinājumā.
Ilze Knusle
Automātiski arī ieskaitīsies punkti,
ko iegūsi, piebraucot pie norādītajiem
Laikā, kad liela daļa iedzīvai atrastajiem papilduzdevumu
votāju strādā attālināti, ir
objektiem, kas norādīti kartē,» stāsta
būtiski izkustēties. Sporta
Z.Grava, papildinot, ka pašlaik foto
servisa centrs (SSC) piepapilduzdevumi ir izvietoti Jelgavā,
dāvā tiešsaistes jeb online
Jelgavas novadā, Ozolnieku novadā,
treniņos «Dinamiska pauze
Dobeles novadā, Iecavas novadā un
pusdienas pārtraukumā»
Babītes novadā, bet līdz mēneša beiapgūt vingrinājumus, kas
gām kartē parādīsies uzdevumi arī
palīdzēs uzlabot kā fizisko,
citos novados un pilsētās. Finišējušie
tā mentālo veselību.
dalībnieki tiks apbalvoti ar medaļām.
Z.Grava piebilst, ka par tādiem tiks
«Dinamiskās pauzes ir labs veids,
uzskatīti tie, kuri 30. septembrī būs kā atpūsties no darba un justies laieguvuši 4000 un vairāk punktu.
bāk, tāpēc piedāvājam jelgavniekiem

FIZIOTERAPIJAS KABINETS

(Jelgavas sporta hallē Mātera ielā 44a)
Pieejamās izmeklēšanas, analīzes, slēdziena
formulēšanas un ārstēšanas plānošanas
medicīniskās tehnoloģijas:
• fiziskā funkcionālā stāvokļa izmeklēšana;
• vispārējā veselības stāvokļa un sociālās situācijas analīze;
• aktivitāšu un dalības izvērtēšana un analīze;
– fizioterapeita slēdziena izvirzīšana un formulēšana, fizioterapijas mērķu formulēšana un terapijas
plānošana.
Ārstēšanas medicīniskās tehnoloģijas
fizioterapijā:
• individualizētu terapeitisko vingrinājumu
pielietojums;
• vertikalizācija ar ortostatisko reakciju objektīvo
un subjektīvo rādītāju kontroli;
• posturālās drenāžas un specifisku elpošanas
vingrojumu pielietojums;
• specifiskas metodes vai tās elementu iekļaušana
kopējā fizioterapijas programmā;
• pārvietošanās palīgierīču izvēle un apmācības
to lietošanā;

• ergonomiskā konsultēšana;
• pacientu un pacienta aprūpes procesā iesaistīto
personu izglītojoši pasākumi un praktiskā apmācība;
• dažādas fiziskās slodzes individuāla dozēšana
ar objektīvo un subjektīvo kardiorespiratoro
rādītāju dinamisku kontroli;
• gaitas treniņš ar kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālo noslodzi, izmantojot speciālas
iekares sistēmas;
• elektroterapija – TENS un FES fizioterapijā;
• klasiskās masāžas (segmentārā un punktu
masāža) elementi;
• diadinamiskās strāvas;
• amplipulss;
• elektroforēze;
• centimetru un decimetru viļņi;
• ultraskaņa;
• fonoforēze;
• lokālā aukstuma un lokālā siltuma terapija;
• magnetoterapija;
• lāzerterapija;
• mīksto audu tehnikas fizioterapijā;
• locītavu mobilizācija un trakcija fizioterapijā.

Lai saņemtu Fizioterapijas kabineta pakalpojumus,
iepriekš jāpiesakās pie fizioterapeites Lienes Bričkas
pa tālruni 26568998 vai e-pastu liene.bricka@sports.jelgava.lv.

Sa vukārt Jel gavas sp orta
hallē iekārtotā Fizioterapijas
kabineta fizioterapeite Liene
Brička norāda, ka problēmas, ar
kādām sportisti vēršas pēc palīdzības, ir nemainīgas – traumas,
sasitumi, sastiepumi, sāpes,
veicot noteiktas kustības. «Arī
pandēmijas laikā turpinu nodrošināt veselības aprūpi – sniedzu
konsultācijas un rehabilitācijas
pakalpojumus –, atšķiras tikai
veids, kādā pakalpojumi tiek
nodrošināti. Pēdējos mēnešos
dominē attālināta komunikācija,
izmantojot viedierīču priekšrocības,» stāsta L.Brička, piebilstot,
ka Fizioterapijas kabinetā 2020.
gadā pakalpojumi sniegti 1984
personām. Visvairāk bijušas fizikālās terapijas procedūras (688),
terapeitiskie vingrojumi (580)
un dažādas konsultācijas (508).

MEDICĪNAS KABINETS

(Zemgales Olimpiskajā
centrā Kronvalda ielā 24)
Pieejamie pakalpojumi:
• sporta ārsta konsultācija;
• miera un slodzes EKG;
• slodzes tests;
• urīna analīzes ar stripa metodi;
• HGB-hemoglobīna un HTC-hematokrīta
līmeņa noteikšana (ekspresmetode);
• pirmā medicīniskā palīdzība;
• padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude reizi gadā, novērtējot fizisko attīstību,
sirds un asinsvadu sistēmas, elpošanas sistēmas, balsta un kustību sistēmas un citu orgānu sistēmas fizisko un funkcionālo stāvokli,
kontrindikācijas paaugstinātai fiziskai slodzei,
piemērotību izvēlētajam sporta veidam.
Lai saņemtu sporta ārsta pakalpojumus,
iepriekš jāpiesakās pie sporta ārstes
Agneses Kalniņas pa tālruni 26485210 vai
e-pastu agnese.kalnina@sports.jelgava.lv.

Pusdienas pārtraukumā piedalies online treniņā!
divos online treniņos iegūt jaunas
zināšanas un prasmes, ko varētu
pielietot arī turpmāk savas veselības
un pašsajūtas uzlabošanai,» stāsta
SSC sporta pasākumu organizatore
Aļona Fomenko.
Tiešsaistes treniņi «Dinamiskā
pauze pusdienas pārtraukumā»
notiks 27. un 29. aprīlī pulksten 12
«Facebook» grupā «Jelgava sporto»,
un katrs ilgs 20–30 minūtes. Treniņus vadīs fizioterapeite, B kategorijas
fitnesa trenere, pilsētas veselības
veicināšanas projekta trenere Egija
Troščenko. Par sevi viņa saka: «Kopš
sevi atceros, esmu bijusi ar sportu uz

«tu», esmu nodarbojusies ar peldēšanu, dejošanu, kā arī no pusaudžu
vecuma – ar fitnesu, ko daru joprojām. Priecājos, ka ar savu aizrautību
citiem varu palīdzēt iemīlēt veselīgu
sportu!»
Treniņi «Dinamiskā pauze pusdienas pārtraukumā» ir iniciatīvu cikla
«Būšu aktīvs» 6. sportiskā apņemšanās. Iniciatīvu cikls ir SSC dāvana
pilsētniekiem iestādes 20. gadadienā.
Tas paredz piedāvāt jelgavniekiem
20 sportiskas iniciatīvas visa gada
garumā. Informācija par ciklu «Būšu
aktīvs» pieejama «Facebook» lapā
«Jelgava sporto».
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HK «Zemgale/LLU»: «Šī bija
labākā sezona kluba vēsturē»
Ilze Knusle, Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies «Optibet» hokeja līgas 2020./2021. gada
sezona. Hokeja klubs «Zemgale/LLU» otro reizi kluba pastāvēšanas vēsturē
čempionātā izcīna sudraba
medaļas. «Kaut arī mums
neizdevās iegūt čempionu
kausu, pilnīgi noteikti šī bija
labākā sezona kluba vēsturē. Tā nebija viegla, ņemot
vērā Covid-19 pandēmiju,
spēlētāju traumas, toties ļoti
aizraujoša, turklāt pirmo
reizi mūsu komandai izdevās
uzvarēt regulāro čempionātu
un iegūt kausu,» atzīst kluba
direktors Aivars Zeltiņš.
«Optibet» hokeja līgas 2020./2021.
gada sezonas finālsērijā HK «Zemgale/LLU» tikās ar HK «Olimp/
Venta 2002». Čempioni tika noskaidroti sērijā līdz četrām uzvarām, un šogad veiksmīgāki bija
rīdzinieki, uzvarot sērijā ar 4:0.
Pirmā finālsērijas spēle noslēdzās
ar rezultātu 3:1, otrā – ar 4:1, trešā
– ar 3:1, bet sērijas ceturtajā spēlē
13. aprīlī HK «Olimp/Venta 2002»
uzvarēja ar 5:1 un saņēma kausu.
«Puiši cīnījās godam, un arī fināl-

Foto: HK «Zemgale/LLU»
Ruslans Antropovs

sērijā bija jūtams, ka spēlētāji atdeva
sevi visu. Mūsu komanda spēlētāju
vecuma ziņā ir ja ne pati jaunākā
čempionātā, tad otra jaunākā noteikti.
Mums spēlē daudz 17 un 18 gadus veci
čaļi, un, šķiet, tieši jaunība un pieredzes trūkums bija izšķirošs finālsērijā,
kur pretim stājās pieredzes bagātāki
hokejisti. Taču uzskatu, ka sezonas
vērtīgākais ieguvums ir iespēja šiem
jaunajiem puišiem gūt neatsveramu
pieredzi, tas, ka viņi no Jelgavas Ledus
sporta skolas varēja iespēlēties lielajā
hokejā. Mūsu mērķis nav nopirkt
desmit profesionālus spēlētājus, lai
izcīnītu čempionu titulu, bet gan vei-

VK «Jelgava» volejbolistes –
Latvijas čempiones
Foto: no VK «Jelgava» arhīva

Ritma Gaidamoviča

Sieviešu volejbola klubs «Jelgava» izšķirošajā Latvijas
čempionāta spēlē 11. aprīlī ar
3:2 pieveica «Rīgas Volejbola
skolas/LU» («RVS/LU»)
volejbolistes un kļuva par
2020./2021. gada sezonas
Latvijas čempionēm.
Finālsērija ilga līdz kādas komandas divām uzvarām. Sērijas pirmajā
mačā 5. aprīlī četru setu cīņā mājās
uzvarēja «Jelgava», bet 10. aprīlī to
pašu paveica «RVS/LU» volejbolistes,
līdz ar to 11. aprīlī bija nepieciešama
trešā finālspēle. Tajā mūsu komanda
ļoti spraigā, emocijām bagātā piecu
setu spēlē viesos ar 3:2 uzvarēja
«RVS/LU» vienību un sērijā līdz divām uzvarām bija pārāka ar 2:1.
Pēdējā spēlē Jelgavas komandā rezultatīvākā ar 23 punktiem bija Liene
Šimkuse, 18 punkti Līgai Plātei, par
vienu mazāk nopelnīja Inese Jursone, bet 15 punktus guva Līva Sola.
Līdz ar uzvaru Jelgavas spēlētājas
kļuva par Latvijas čempionēm sieviešu volejbolā.
«Sezonas pēdējā spēlē vienmēr ir
patīkami uzvarēt. Jāatzīst gan, ka,

ņemot vērā Covid-19 dēļ noteiktos
ierobežojumus sportā, kas liedza
normālā ritmā aizvadīt treniņus
un izspēlēt čempionātu, šī sezona
kopumā nebija viegla. Bet ar savas
komandas sniegumu esmu apmierināts. Pēdējā spēlē meitenes ļoti
saņēmās, viņas gribēja uzvarēt, līdz
ar to bija jūtams komandas gars un
pašatdeve no katras spēlētājas, lai
sasniegtu mērķi,» atzīst komandas
galvenais treneris Aldis Bērziņš,
uzslavējot katru spēlētāju. Viņš vērtē,
ka visas meitenes parādīja labāko, ko
šobrīd spēj. «Dažām spēlētājām šī ir
pirmā zelta medaļa, bet es kā kluba
prezidents piedzīvoju jau desmito.
Paldies visai komandai – sponsoriem,
tehniskajam personālam, treneriem
un spēlētājām. Rezultāts ir patīkams,
jo īpaši šajā neierastajā gadā, kad
aizvadījām attālinātos treniņus un
piedzīvojām daudz citu izaicinājumu,» saka volejbola kluba «Jelgava»
prezidents Vladislavs Beitāns.
Treneris A.Bērziņš norāda, ka
šobrīd spēlētājas ir devušās atpūtā
un sarunas par jauno sezonu vēl nav
sākušās. Visticamāk, gatavošanās tai
sāksies vasaras otrajā pusē, protams,
ja epidemioloģiskā situācija valstī
to ļaus.

dot komandu kā platformu, lai jaunie
hokejisti no sporta skolas «iekāptu»
profesionālajā sportā,» atzīst kluba
direktors. Pēc finālsērijas lielākajai daļai hokejistu ir neliela pauze, bet daži,
kuri sevi labi apliecinājuši sezonas
laikā, tiks izsaukti uz treniņiem Latvijas hokeja izlasē, lai trenētos pasaules
čempionātam, kas maija beigās un jūnijā notiks Rīgā. Konkrētus uzvārdus
A.Zeltiņš gan nenosauc. Jautāts par
galvenā trenera Arta Ābola palikšanu
pie Jelgavas komandas vadības stūres,
A.Zeltiņš saka: «Noslēgtais līgums nav
terminēts, un tas nozīmē, ka līgums
nebeidzas līdz ar sezonu. Artis ir iegul-

dījis milzīgu darbu, kas atspoguļojas
arī šīs sezonas rezultātos, un esam
ieinteresēti sadarbību turpināt.»
Jāpiebilst, ka HK «Zemgale/LLU»
sudraba medaļu «Optibet» hokeja līgā
izcīna otro reizi, bet uzvaru hokeja
līgas regulārajā čempionātā komanda
guva pirmo reizi kluba pastāvēšanas
vēsturē. Vairāki Jelgavas komandas
spēlētāji saņēma balvu par individuālo
meistarību.
Atzīmējot Latvijas hokeja 90.
gadskārtu, Elmāra Baura balvu kā
rezultatīvākais sezonas spēlētājs
ieguva Jelgavas uzbrucējs Kirils
Tambijevs. Viņš regulārajā čempionātā 27 spēlēs sakrāja 52 rezultativitātes punktus, iemetot 20 vārtus
un rezultatīvi piespēlējot 32 reizes.
Diemžēl K.Tambijevs guva traumu
un izslēgšanas turnīrā komandai palīdzēt nevarēja. Sergeja Žoltoka balvu
kā labākais uzbrucējs saņēma mūsu
uzbrucējs Roberts Jekimovs. Viņš
bija otrais rezultatīvākais spēlētājs
regulārajā čempionātā ar 46 rezultativitātes punktiem (20 gūti vārti un
26 rezultatīvas piespēles 31 spēlē).
Balvu kā labākais turnīra vārtsargs
saņēma Jelgavas komandas vārtu
vīrs Rihards Cimermanis, savukārt
labākā jaunā spēlētāja balva nonāca
HK «Zemgale/LLU» hokejista Patrika Ozola rokās.

Pilsētas svētku mēnesī notiks
sacensības «Jelgavas apļi»
Ilze Knusle

Lai popularizētu skriešanas tradīciju kā aktīvu
un veselīgu dzīvesveidu,
maijā pilsētā notiks skriešanas sacensības «Jelgavas apļi». Tajās piedalīties
aicināti 2008. gadā dzimušie un vecāki interesenti.
«Šādas sacensības Jelgavā notiks jau otro gadu. Ideja par to
rīkošanu radās pērn, kad epidemioloģisko ierobežojumu dēļ
nācās meklēt citus risinājumus,
kā mudināt iedzīvotājus sportot.
Šis formāts atbilst visām drošības
prasībām, turklāt ir piemērots ne
tikai jelgavniekiem, bet arī pilsētas
viesiem, kuriem patīk aktīva atpūta,» norāda Sporta servisa centra
(SSC) direktors Juris Kaminskis.
Sacensības norisināsies no 3.
līdz 30. maijam. Arī šogad tās notiks Pasta salā pa noteiktu maršrutu – pastaigu celiņu. Dalībnieki var
veikt kādu no divām distancēm
pašu izvēlētā laikā: divus apļus
jeb 3,2 kilometrus vai četrus apļus
jeb 6,4 kilometrus. Dalībnieks var
startēt arī abās distancēs. Rezultātu var uzlabot neierobežotu reižu
skaitu – sacensību ilgums ir četras
nedēļas.
Laika kontrole un datu apstrāde
tiks veikta digitālajā platformā
distantrace.com, tāpēc, lai piedalītos sacensībās, dalībniekam jāreģistrējas platformā distantrace.
com, norādot savu vārdu, uzvārdu,
e-pasta adresi, sacensību sadaļā
jāizvēlas «Skrējiens «Jelgavas
apļi» – attālinātās sacensības» un
jāatzīmē grupa, kurā startē. Jāpievieno sporta lietotne, kurā tiks
fiksēti rezultāti («Garmin», «Po-

lar», «Suunto», «Fitbit», «Under
Armour» (tajā ietilpst programmas
«MapMyWalk», «MapMyRun»,
«MapMyRide») vai «Strava»). Paveicot distanci, rezultāti automātiski augšupielādēsies distantrace.
com. Dalībnieks dienā var reģistrēt
tikai vienu rezultātu vienā distancē, savukārt sacensību ieskaitē
tiks vērtēts dalībnieka labākais
rezultāts.
Lai sacensības būtu objektīvākas, šogad dalībnieki tiks vērtēti
vairākās grupās. Sacensību «Jelgavas apļi» dalībnieku grupas:
Jelgavas sporta skolu un klubu
audzēkņi, kuri dzimuši 2000.–
2004. gadā; Jelgavas sporta skolu
un klubu audzēkņi, kuri dzimuši
2005.–2008. gadā; vispārīgā grupa:
2005. – 2008. gadā dzimušie; vispārīgā grupa: 2004. gadā dzimušie un
vecāki. Zēni/vīrieši un meitenes/
sievietes tiks vērtēti atsevišķi.
Katru nedēļu pirmdienā mājaslapas www.jelgava.lv SSC sadaļā,
iestādes sociālo tīklu kontos un
«Facebook» grupā «Jelgava sporto»
tiks publicēts dalībnieku Top 6
katrā distancē un grupā meiteņu/
sieviešu un zēnu/vīriešu konkurencē. Noslēdzoties sacensībām, tiks
publicēti gala rezultāti.
Viens ātrākais skrējējs sporta
skolu/klubu un vispārīgajā grupā
zēnu/vīriešu un meiteņu/sieviešu
konkurencē tiks apbalvots ar medaļu un vērtīgu balvu, savukārt
trīs pēc nejaušības principa izvēlēti
dalībnieki no katras grupas katrā
distancē saņems pārsteiguma
balvu.
Sacensības rīko SSC sadarbībā
ar Jelgavas Vieglatlētikas klubu un
SIA «Distant Race Management».
«Jelgavas apļi» ir SSC iniciatīvu
cikla «Būšu aktīvs» 8. apņemšanās.

Labākais rezultāts Latvijas
izlasē – jelgavniecei

Divas Jelgavas mākslas vingrotājas
– Karolīna Mizūne un Anna Murikova
– Latvijas izlases sastāvā piedalījās
starptautiskās sacensībās «Sofia Cup»,
kas no 4. līdz 6. aprīlim norisinājās
Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā un bija
oficiālās Starptautiskās Vingrošanas
federācijas sacensības. Latviju kopumā
pārstāvēja deviņas vingrotājas, bet
valstu ieskaitē tika vērtēti tikai divi
labākie rezultāti. Katra vingrotāja
izpildīja klasisko programmu jeb četrus
vingrojumus: ar bumbu, ar vāli, ar
apli un ar lenti. Anna visu vingrojumu
kopvērtējumā izcīnīja 14. vietu starp
45 meitenēm no 18 valstīm. Tas bija
labākais Latvijas vingrotāju rezultāts.
Foto: publicitātes

Par Lūša piemiņas
kausu cīnīsies 16. maijā
16. maijā Zemgales Olimpiskā
centra Jāņa Lūša stadionā plānotas
starptautiskas sacensības «Olimpiskā
čempiona Jāņa Lūša piemiņas
kausa izcīņa šķēpa mešanā». Tās tiks
organizētas, ievērojot epidemioloģiskās
drošības protokolu un bez skatītāju
klātbūtnes. Plānots, ka sacensībās startēs
U-18 vecuma grupas, junioru jeb U-20
vecuma grupas un elites grupas sportisti,
kuri ir iekļauti Latvijas izlašu sastāvā,
kā arī ārvalstu sportisti. Sacensības
ir iekļautas starptautisko sacensību
kalendārā, un tajās sportistiem ir iespēja
izpildīt olimpisko spēļu normatīvu.
Plašāka informācija par sacensībām tiks
publicēta mājaslapā www.jelgava.lv.

«Biolars/Jelgava»
sezonu noslēdz 4. vietā
Foto: Latvijas Volejbola federācija

Vīriešu volejbola komanda «Biolars/
Jelgava» šosezon Latvijas čempionātu
noslēdz 4. vietā. Jelgavas komandai bija
iespēja cīnīties par bronzas medaļām,
tomēr sērijā līdz divām uzvarām abās
spēlēs tika atzīts «DU/Ezerzeme»
pārākums. Pirmajā spēlē daugavpilieši
izcīnīja uzvaru ar 2:3 Jelgavā, savukārt
otrajā spēlē mājās jutās komfortablāk
un pretiniekiem lielas cerības neatstāja –
uzvara ar 3:0. Līdz ar to «DU/Ezerzeme»
izcīnīja bronzas godalgas, bet «Biolars/
Jelgava» sezonu noslēdza 4. vietā.

Jelgavas sporta klubs
rīkos Latvijā pirmās
karatē e-sacensības
Jelgavas karatē klubs «Vitus» no 20. līdz
27. maijam rīkos 1. atklāto e-čempionātu
karatē. Karatē e-sacensībās sportisti
sacentīsies tikai kata disciplīnā. Tas ir
karatē vingrinājumu komplekss, ko
sportists izpilda viens pats. Sacensībās
var piedalīties sportisti līdz 16 gadu
vecumam. Detalizētāka informācija
par sacensībām – kluba «Vitus» lapā
«Facebook».
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Pilsētas torņu «balsis» – Jelgavas baznīcu zvani
Emīls Rotgalvis

Kaut arī zvana loma mūsdienu pilsētā ir citādāka nekā
pirms pāris gadsimtiem,
joprojām Jelgavā var dzirdēt
visdažādāko zvanu skaņas.
Visbiežāk tie saklausāmi,
sitot noteiktām stundām un
svētdienu rītos, kad zvani
aicina uz dievkalpojumu,
taču reizē tie uztur arī senas
tradīcijas un vēsturi.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja krājuma glabātājs Aldis Barševskis stāsta, ka agrāk
zvanu funkcija bija vēstīt ne vien par
laiku un dievkalpojumu sākumu,
bet arī par ugunsgrēkiem un kara
uzbrukumiem. Jelgavas dievnamos
zvani skanējuši vienmēr – tie radīti
gan Latvijā, gan ārvalstīs, un vēstures lappusēs var lasīt arī par mūsu
pilsētā 17. gadsimtā lietiem zvaniem.
Tie tapuši ne vien Iecavas, Līvbērzes,
Sesavas un Tērvetes baznīcai, bet arī
Svētās Trīsvienības baznīcas tornim.
Atsevišķām Jelgavas baznīcām līdz
pat mūsdienām izdevies nosargāt gadsimtiem senus zvanus, kuru skaņas
dzirdamas ik dienu, bet dažu torņu
dziesmas skandina mehāniski zvani.

Sargā vēstures vērtības
Senākie arvien izmantotie zvani
Jelgavā sastopami Jelgavas Svētās
Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Svētās
Vienības draudzes mācītājs Ralfs
Kokins stāsta, ka Jāņa baznīcas
tornī dzirdams kādreizējās Svētās
Vienības baznīcas zvans: «Kad baznīca tika iznīcināta, draudze savas
mājas rada pie mums – tolaik nabadzīgajā baznīcā pie pilsētas Annas
vārtiem –, un mantojām no drupām
izvilkto zvanu, kas skan arī mūsdienās. Ar zvanu ieskandinām dievkalpojumus, ceremonijas un piedalāmies
arī Latvijas akcijās – nesenākā bija par
godu valsts starptautiskās atzīšanas
simtgadei, ko pavadīja baznīcu zvani.
Zvana zvanīšana ir roku darbs, un
noteikti ne tas vieglākais, jo jāpieliek
spēks, lai tas vispār ieskanētos, jāuztur ritms, nepieļaujot pārsitienus.»
Savukārt Annas baznīcā zvanu
ikdienā zvana dievnama brīvprātīgie
kalpotāji. Tas dzirdams pirms un pēc
dievkalpojumiem, bērēs, kristībās,
laulībās, kā arī īpašos notikumos,
piemēram, Jelgavas pilsētas svētkos.
Draudzē informē, ka torņa zvans
Jelgavā skan kopš 1956. gada, kad
atklāts atjaunotais baznīcas tornis.
Tajā uzstādīts tolaik slēgtās Ādažu
baznīcas zvans, kas drīz sagaidīs savu
simtgadi – tas izliets 1925. gadā. Ar
laiku Ādažu luterāņi atguva savu dievnamu, un, atdarot par agrāk izrādīto
labestību, Annas baznīcas draudze
palīdzēja viņiem sagādāt jaunu zvanu.

Zvans nozīmē atbildību
Jelgavas centrā vairums iedzīvotāju
būs dzirdējuši Jelgavas Bezvainīgās
Jaunavas Marijas Romas katoļu
katedrāles zvanus, kuri skan gan
dievkalpojumu, ceremoniju un procesiju laikā, gan vēstot laiku ikdienā.
«Kopš 2013. gada zvanus skandina
elektronisks mehānisms, bet pirms
tam to darījām paši. Ik svētdienu 15
minūtes pirms dievkalpojuma skan
zvani, bet brīdi vēlāk, kad atlikušas
piecas minūtes līdz sākumam, skan
mazāks zvaniņš – to, šķiet, daudzi

nemaz nav pamanījuši. Savukārt
ikdienā zvani skaita stundas un to
ceturkšņus,» atklāj prāvests Arnis
Vizbelis. Katedrāles tornī ir četri zvani
– divi jaunie Polijā izgatavotie un divi
agrākie, kas saglabāti kā relikvijas.
Jaunos zvanus rotā uzraksti «Svētais
Jāzep, lūdz Dievu par mums», «Tavā
patvērumā steidzamies, Bezvainīgā
Jaunava Marija», izgatavošanas
gads un tobrīd kalpojošā bīskapa un
pāvesta vārds.

Jelgavas Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo katedrāle

Katram laikam
savs skanējums
Pilsētas centrā bieži dzirdami arī
Jelgavas Svētā Simeona un Svētās
Annas pareizticīgo katedrāles zvani,
kuru skaņu grūti sajaukt ar kādu
citu. Katedrāles priesteris Aleksandrs
Razdaibeda skaidro, ka baznīcas zvani
pareizticīgo kristieti pavada visu dzīvi,
tie vairo ticības prieku un baznīcas
kalendāra gaitā maina skanējumu.
Savs skanējums ir arī pareizticīgo
gavēņa laikam. Par zvanu skaņām
atbild katedrāles zvaniķe Jeļena Ņikiforova, kura zvaniķa prasmi pusgadu
apguvusi dzimtās Baltkrievijas pilsētā
Minskā – tieši tur izgatavoti katedrālē
dzirdamie bronzas, alvas un vara
zvani. Zināšanas J.Ņikiforova nodod
tālāk, apmācot draudzes bērnus, kuri
apgūst ne vien zvaniķa darba praktisko pusi, bet arī tā reliģisko nozīmi,
kas balstīta baznīcas dziedājumu un
tekstu izpratnē.
Ievērojot tradīcijas, zvani skan arī
Jelgavas Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcā. Zvans
tur ir ne vien baznīcas tornī, bet neliels
arī pie saimniecības ēkas, kas trīsreiz
dienā par godu 12 apustuļiem skan
12 reizes, aicinot pie draudzes galda.

Jaunas dziesmas
senākajā tornī
Jelgavas senākajā mūra ēkā – Svētās Trīsvienības baznīcas tornī – skan
pilsētas modernākā zvana melodijas.
Trīsvienības baznīcas torņa zvanus
Jelgavā var dzirdēt piecas reizes dienā
– pulksten 9, 12, 15, 18 un 21. Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra pārstāve
Madara Freija stāsta, ka svētku dienās
dziesmas tiek atskaņotas ik stundu.
«Vizuālas izmaiņas torņa pulkstenis
10 gadu laikā kopš atjaunošanas nav
piedzīvojis, toties vairākkārt papildināts tā repertuārs. Melodijas mainās
ik mēnesi, skanējumā atspoguļojot
gadalaiku, bet svētku dienās atskaņojam šai dienai atbilstošu melodiju.
Aprīlī stundas ieskandina tautasdziesma «Seši mazi bundzinieki», bet maijā
- «Mazs bij' tēva novadiņis». Pilsētas
svētkos un Zinību dienā skan dziesma
«Satiksimies Jelgavā», bet, tornim
iezvanot jauno gadu, skan Edgara Liepiņa «Sveiks, sveiks, jaunais gads»,»
stāsta M.Freija.
Zvans un pulkstenis Svētās Trīsvienības baznīcas tornī ierīkots 17.
gadsimta sākumā, un tas pareizu
laiku vēstījis līdz pat 1915. gadam. Nu,
gadsimtu vēlāk, baznīcas tornis atkal
pilda savu agrāko funkciju. Jāpiebilst,
ka arī tā ciparnīcas tapušas kā atsauce
uz vēsturi – iespējams, daudziem
garāmgājējiem nepamanīts palicis
ciparnīcas četrinieks, kas ar romiešu
cipariem pierakstīts nevis kā «IV»,
bet gan kā «IIII» – tāpat kā to mēdza
pierakstīt 16. un 17. gadsimtā.
Šo un citas detaļas var pamanīt,
dodoties aplūkot Jelgavas vēsturiskos
dievnamus un ieklausoties zvanu
skaņās.

Divreiz dienā, tostarp pirms mācībām, Jelgavas Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo katedrāles
jaunie zvaniķi Iļja (attēlā) un Daņila mēro ceļu uz dievnamu, lai zvanītu katedrāles «balsi». «Jau četrus
gadus apgūstu zvanīšanu, ko man māca vecmāmiņa Jeļena. Sākumā vienkārši bija interesanti, bet tagad
tas ir ikdienas uzdevums, kas man ir ļoti svarīgs, – kalpot savai draudzei,» stāsta Iļja.

Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāle
Jau astoņus
gadus baznīcā zvana ar
elektronisku mehānismu aprīkoti
zvani, kas
īpaši Jelgavas dievnamam izgatavoti Polijā.

Jelgavas Svētās
Annas evaņģēliski
luteriskā baznīca
1944. gada kaujā par Jelgavu baznīca
tika pilnībā sagrauta un atjaunota vien
12 gadus vēlāk. 1956. gada 12. jūlijā
atjaunotais tornis iesvētīts – tā smailē
uzcelts Jelgavas varkaļa Kristapa Neiburga radīts gailis un uzstādīts zvans,
kas tika atvests no tobrīd slēgtās Ādažu baznīcas.

Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski
luteriskā baznīca
Ik svētdienu baznīcas
tornī var dzirdēt kādreizējās lielākās luterāņu
baznīcas – Svētās Vienības baznīcas – zvanu,
kas izglābts no karā iznīcinātā dievnama, par
kuru mūsdienās liecina
vien fotogrāfijas.

Jelgavas
Vissvētākās
Dievmātes
aizmigšanas
pareizticīgo
baznīca

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis

Zvani dzirdami ne tikai baznīcas tornī, bet arī pie draudzes
saimniecības ēkas. Tie trīsreiz
Atjaunotā torņa ciparnīca kalpo kā logs uz pagātni ar 17. gadsimta stilā
dienā aicina pie kopgalda.
pierakstītām stundu atzīmēm un vēstures faktos un leģendās minētu
apzeltītu vieninieku, bet torņa zvans ir daudz skanīgāks nekā tolaik –
Foto: Ivars Veiliņš un
tajā jaunas melodijas dzirdamas ik mēnesi.
no draudžu arhīva
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Aicina pieteikties zelta
un dimanta pārus
Emīls Rotgalvis

Jelgavas pilsētas svētkos,
ko šogad svinēsim no 28.
līdz 30. maijam, ierasti
godinām pilsētas pārus,
kuri laulībā nodzīvojuši
50 un 60 gadus un šogad svin zelta un dimanta
kāzas. Jelgavas stiprās
ģimenes tiks godinātas
arī šogad, un pāri aicināti
pieteikties, līdz 15. maijam
sazinoties ar Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļu.
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Diāna Pavlovska
informē, ka pieteikties aicināti
tie pāri, kas 2021. gadā atzīmē
laulības 50. vai 60. gadadienu.
Pārim jābūt deklarētam Jelgavas
pilsētā, bet laulība var būt no-

slēgta arī citur. Zelta un dimanta
pāriem godināšanai jāpiesakās
klātienē Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļā Svētes ielā 22, iepriekš
piesakot apmeklējumu pa tālruni
63080522. Dzimtsarakstu nodaļā
jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte)
un laulības apliecība, un to var
izdarīt arī viens no laulātajiem.
Mūsu pilsētas stiprās ģimenes
ierasti tiek godinātas Jelgavas pilsētas svētku laikā īpaši organizētā
pieņemšanā pie Jelgavas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa. Šogad pieņemšana notiks saskaņā ar
spēkā esošajiem ierobežojumiem,
un pāri, kuri būs pieteikušies,
tiks informēti par godināšanas
pasākuma norisi. Šī būs jau otrā
reize, kad tiks sveikti arī dimanta
pāri jeb jelgavnieki, kuri laulībā
nodzīvojuši 60 gadus.

Jelgavā ienāks ielu māksla
Emīls Rotgalvis

21. maijs Loka maģistrāles
un Aviācijas ielas krustojumā būs laiks un vieta
jaunām mākslas izpausmēm – tur notiks ielu
mākslas festivāls «Grafiti.
Izlaušanās», kura laikā
deviņi mākslinieki radīs
individuālus darbus, kas
tiks savienoti mākslas
darbu ansamblī, informē
pašvaldības iestādē «Kultūra».
Grafiti festivāla aizsākumi
Jelgavā meklējami 2003. gadā,
bet pēdējoreiz ielu mākslas tradīcija mūsu pilsētā tika atdzīvināta
2018. gadā, kad uz betona sienas
Loka maģistrāles un Aviācijas
ielas krustojumā, interpretējot
tēmu «Brīvības stāsti», tika radīts vairāk nekā 60 metru garš
mākslas darbs. To veidoja deviņi
mākslinieki no četrām valstīm.
Iestādē «Kultūra» skaidro, ka
šogad maijā plānotais festivāls būs
kā 2018. gada mākslas izpausmju

turpinājums, deviņiem pašmāju
grafiti māksliniekiem veidojot
8x1,9 metrus lielus mākslas darbus, kurus festivāla mākslinieciskais vadītājs Dainis Rudens
apvienos vienā grafiti. Festivāla
darbi būs radošas interpretācijas
par tēmu «Izlaušanās», parādot izlaušanos no ierastā, laika
un telpas vai vispārpieņemtām
normām. Veidojot darbus kopīgā
vizuālajā vadmotīvā, mākslinieki
izmantos noteiktus krāsu toņus –
baltu, rozā, violetu, zilu un melnu.
Festivāls notiks 21. maijā, ievērojot epidemioloģiskās drošības
prasības. Pēc darbu pabeigšanas
vērtēšanas komisija noteiks konkursa laureātus. Aicinot iesaistīties
sabiedrību, tiks noskaidrota arī
skatītāju simpātija – balsojums
norisināsies no 24. līdz 28. maijam
internetā, pašvaldības iestādes
«Kultūra» lapā vietnē «Facebook».
Turpat pieejama papildu informācija par festivālu, kā arī 11. marta
raidījums «Kultūrtāle» par ielu
mākslas vietu kultūras jomas attīstībā Jelgavā un intervija ar festivāla
māksliniecisko vadītāju D.Rudeni.

Jaunieši var saņemt pašvaldības
atbalstu ideju realizēšanai
Emīls Rotgalvis

Līdz 23. aprīlim Jelgavas
jaunieši aicināti iesniegt
projektu pieteikumus konkursā «Jaunieši var!», lai
pretendētu uz finansiālu atbalstu līdz 350 eiro
sava projekta realizācijai.
Konkurss Jelgavas pilsētā
norisinās jau sesto gadu,
un šoreiz tā kopējais finansējums ir 4200 eiro.
Sabiedrības integrācijas pārvaldē
informē, ka konkursa mērķis ir
veicināt Jelgavas jauniešu iesaisti
pilsētas attīstībā, ar finansiālu
atbalstu sekmējot viņu brīvā laika
lietderīgu pavadīšanu. Uz finansiālu atbalstu var pretendēt projekti,
kas paredz organizēt neformālās
mācīšanās aktivitātes un pasākumus; jauniešu saliedētības un
līdzdalības pasākumus; jauniešu
iesaisti brīvprātīgajā darbā; fiziskās
aktivitātes, kas neprasa iepriekšēju
sagatavotību attiecīgajā sporta vei-

dā (atklātos treniņus, amatierturnīrus, sporta aprīkojuma iegādi);
radošās pašizpausmes (radošās
darbnīcas, teātra nodarbības, izstāžu veidošanu, kultūras un mākslas
aktivitātes); sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes vai izglītojošas
aktivitātes par dabas aizsardzību
un citiem vides jautājumiem.
Konkursa projekta pieteikums
jauniešu iniciatīvu grupai – vismaz
diviem jauniešiem vecumā no 13
līdz 25 gadiem – līdz 23. aprīļa
pulksten 14.30 jāiesniedz Jelgavas
pilsētas pašvaldības Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Skolotāju
ielā 8 vai jānosūta pa e-pastu
linda.vovere@dome.jelgava.lv.
Konkursa nolikums, pieteikuma
forma un pasākuma tāme pieejama mājaslapā www.jelgava.lv,
sadaļā «Pilsēta», «Jauniešiem».
Jautājumu gadījumā lūgums
sazināties ar Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu
speciālisti Lindu Voveri pa e-pastu
linda.vovere@dome.jelgava.lv vai
tālruni 29433212.

Maijā sākas ūdens
atpūtas sezona

Foto: no JV arhīva
Emīls Rotgalvis

Maija sākumā Lielupē un
Driksā parādīsies pirmie
atpūtas kuģīši, līdz ar to tiks
atklāta ūdens atpūtas sezona,
informē Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā (JRTC).
Šogad Jelgavā atpūtas braucienos varēs doties ar astoņiem kuģīšiem un laivām,
darbosies arī četri SUP dēļu
un ūdens velosipēdu nomas
punkti.
«Šogad upēs izbraucienus piedāvās
septiņi kuģīši un pagājušās sezonas
jaunums – laiva ar grilu. Jau maija sākumā sezonu plāno atklāt motorjahta
«Carpe Diem», kuģīši «Moana» un
«Dezija» un laiva ar grilu «Migo City».
Savukārt maija vidū pievienosies
kuģīši «Mika», «Džerri» un «Relax»,
stāsta JRTC vadītāja Anda Iljina,
piebilstot, ka divstāvu atpūtas kuģītis
«Relax» ar 12 pasažieru vietām būs šīs
sezonas jaunums. Lielākais atpūtas
kuģis «Mītava», kas var uzņemt 40 pa-

sažieru, sezonu plāno uzsākt vasarā.
Visi kuģīši būs pieejami izbraucieniem
Jelgavas ūdeņos nedēļas nogalēs, bet
atsevišķi pakalpojumu sniedzēji strādās arī darbdienās vai pēc iepriekšēja
pieraksta. Informācija par to darba
laiku un rezervāciju pieejama mājaslapā www.visit.jelgava.lv.
Tāpat būs pieejami ūdens velosipēdi, mazās laivas un airdēļi jeb SUP
dēļi. Maija sākumā izbraucienus ar
ūdens velosipēdiem plāno piedāvāt
«Carpe Diem», «Mika» un «Džerri».
Arī izbraucieni ar airdēļiem būs pieejami jau pašā sezonas sākumā, un
tos nodrošinās «Carpe Diem», bet,
iestājoties siltākam laikam, maija
vidū, izbraucienus ar airdēļiem piedāvās arī «SUPX». Aktīvās atpūtas
peldrīkus piedāvās īrēt punktos Pasta
salā, Lielupes labā krasta pludmalē un
Jelgavas Jahtklubā. A.Iljina informē,
ka arī šogad būs pieejami nakts laivu
braucieni, kad varēs vērot saulrietu
un baudīt izgaismotās strūklakas un
pilsētu.
Jāpiebilst, ka 2020. gada decembrī
grozīti Jelgavas pilsētas pašvaldības

saistošie noteikumi «Par Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā
ietilpstošās Lielupes upes daļas un
Driksas upes izmantošanu». Tie
nosaka, ka kuģošanas līdzeklim, kas
veic pasažieru komercpārvadājumus
upes akvatorijā, jābūt reģistrētam
Kuģu reģistrā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, līdz ar to visu atpūtas kuģīšu darbība ir saskaņota ar
JRTC. Savukārt ūdens velosipēdus,
sērfošanai paredzētos dēļus vai citus
sportam un atpūtai paredzētos peldlīdzekļus atļauts izmantot maršrutā,
kas saskaņots ar JRTC. Par atļauto
maršrutu atpūtnieki tiks informēti
nomas punktos.
Maijā sāksies ne vien ūdens atpūtas
sezona, bet arī peldsezona, kuras
pirmā diena katru gadu ir 15. maijs.
Pēc sagatavošanās darbiem un ūdens
kvalitātes mērījumiem paredzams, ka
peldēties varēs abās Jelgavas pilsētas
oficiālajās pludmalēs – Lielupes labajā
krastā pie gājēju promenādes un Pasta
salas peldvietā. Aktuālā informācija
par peldsezonu būs pieejama pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv.

Pilssalas zirgu barā sagaidīti kumeliņi
Emīls Rotgalvis

Pavasaris dabā nozīmē jaunu sākumu, ko piedzīvo arī
savvaļas zirgi Lielupes palienes pļavās, jo pasaulē nāk
kumeliņi. Šogad Jelgavas
savvaļas zirgiem jau piedzimuši seši veselīgi rikšotāji,
un pirmais atskrējis tieši
pavasara saulgriežos.
Pilssalas zirgu uzraugs Einārs
Nordmanis stāsta, ka pirmais kumeliņš atskrējis agrāk nekā pērn
– 20. martā, pavasara saulgriežos
– un ir pirmais no sešiem šogad
piedzimušajiem veselīgajiem zirgiem. Kopumā Lielupes palienes
pļavās šobrīd ganās aptuveni 75
Polijas koniku šķirnes savvaļnieki.
E.Nordmanis uzsver, ka 70–80 zirgi
palienes pļavu teritorijā ir vēlamais
bara lielums, jo tad var izsekot
dzīvnieku ikdienas gaitām un veselībai. Bara apjoms tiek regulēts,
gan nomainoties zirgu paaudzēm
dabisku procesu rezultātā, gan tiem
rodot jaunas mājas. E.Nordmanis
skaidro, ka pēdējos gados savvaļas
zirgu pieradināšana kļūst arvien
biežāka, jo koniki tiek uzskatīti par
apķērīgiem, draudzīgiem un viegli
uzturamiem zirgiem.

Foto: no E.Nordmaņa
personīgā arhīva
Zirgu uzraugs piebilst, ka pavasaris
savvaļas dzīvniekiem ir aktīvs laiks,
kad dzimst mazie kumeliņi un sevi
vēlas pierādīt arī jaunie un spēcīgie
ērzeļi. Ziemu zirgi pārlaiduši mierīgi:
«Koniki ir radniecīgi jakutu zirgiem,
kuri bez problēmām dzīvo pat mīnus
60 grādos, līdz ar to arī Pilssalas zirgus laikapstākļi būtiski neietekmē.
Galvenais ir iespēja baroties, svaigs
gaiss un brīvība.»
Zirgi dzīvo grupās jeb harēmos, un
Pilssalā tādi ir pieci. Dzīvnieki brīvi
pārvietojas pa palienes pļavu teritoriju, tomēr šobrīd tie izvietojas tuvāk
pilsētai, prom no Pilssalas ziemeļu

gala, kur sākuši ligzdot pļavu putni.
Jāpiebilst, ka līdz 30. jūnijam, lai
netraucētu putniem, Pilssalas dabas
taka uz ziemeļiem no skatu torņa
apmeklētājiem ir slēgta. Klātienē
satiekot zirgus, kuri nereti sastopami arī pie ieejas Pilssalā, jāatceras,
ka dzīvniekus nevajag traucēt un
tos ieteicams vērot no vismaz 50
metru attāluma. Tāpat zirgus aizliegts barot, jo tie labi iztiek gan ar
savvaļā atrodamo barību, gan tiem
sagādāto sienu. Nepiemērota pārtika dzīvniekiem var kaitēt, turklāt tie
ļoti ātri pierod pie kārumiem, kļūst
uzmācīgi un pat agresīvi.
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Atzīmējot Pasaules veselības dienu,
ar muzikālu sveicienu šodien Jelgavā sveikti mediķi un ārstniecības iestāžu darbinieki.
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4. maija svētkos būsim kopā izjūtās
Emīls Rotgalvis

4. maijā tiks atzīmēta jau
31. gadadiena kopš Latvijai nozīmīgā brīža 1990.
gadā, kad tika pieņemta
deklarācija «Par Latvijas
Republikas neatkarības
atjaunošanu». Brīvības
svētkus arī šogad aizvadīsim tikai tuvāko lokā,
taču izjūtās būsim visi
kopā. Lai radītu svētku
gaisotni un dienu pavadītu aktīvi, jelgavnieki
mudināti iesaistīties gan
pašvaldības iestāžu rīkotajās aktivitātēs, gan
valsts mēroga akcijā.

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS
Notikumiem pirms 31 gada
UNIVERSITĀTE:
uzmanību pievērsa visa pasaule,
@LATVIJASLAUKSAIMNIECIBAS un ieskatu tajos varēs gūt ĢederUNIVERSITATE
ta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja mājaslapā www.
jvmm.lv. «4. maija notikumus
apkopojām jau pagājušajā gadā,
tādēļ šoreiz piedāvāsim citādāku
atskatu vēsturē – svētkos mūsu
mājaslapā būs lasāma vēstures
doktora Ginta Putiķa publikācija
par ģeopolitisko situāciju Eiropā
dienā, kad tika atjaunota Latvijas
LLU Jelgavā augstāko izglītību ieguvušie
neatkarība,» stāsta muzeja direkuzrāda visaugstāko nodarbinātības līmeni
tores vietniece Marija Kaupere,
starp lielākajām universitātēm.
piebilstot: «Tas būs ieskats, kādā
pasaules valstu vidē Latvija ienāca
1990. gadā, kādas bija tālaika cerības par valsts nākotni. Atskatu
SOLVITA VANAGA
papildinās arī interaktīva karte.»
Zināšanas par mūsu valsts vēsturi varēs pārbaudīt un papildināt
arī Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra (JRTC) aktivitātē – no 3.
līdz 9. maijam turpināsies par

godu Jelgavas svētku mēnesim
rīkotā orientēšanās spēle, valsts
svētku nedēļā to aizvadot ar nosaukumu «Jelgavas personības
– prezidenti». Tā vedīs pa pēdām
Latvijas pirmās brīvvalsts prezidentiem, kuru dzīve saistīta arī
ar Jelgavu. Lai piedalītos aktivitātē, Tūrisma informācijas centrā
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī jāpaņem aktivitātes
darba lapas, kuras aizpildot un
iesniedzot varēs saņemt balvas.
4. maijā aktīvi pavadīt laiku
aicina arī pašvaldības iestāde
«Kultūra» – jelgavnieki svētku
dienā rosināti doties pavasarīgā
pastaigā «Brīvības soļi» pa Pasta
salu. Salas teritorijā būs izvietoti
septiņi punkti, kuros varēs uzzināt par svarīgākajiem notikumiem Latvijas vēsturē, kas lika
pamatu mūsu valsts neatkarībai.
Tā būs iespēja apvienot patīkamu
pastaigu pilsētā ar mūsu valsts
vēstures izzināšanu.
Jelgavnieki var piedalīties ne
vien pilsētas aktivitātēs, bet arī
valsts mēroga akcijā – virtuālajā
gājienā «Uzvelc tautas tērpu par
godu Latvijai», uzturot dzīvu tradīciju par tautas tērpa valkāšanu
valsts godos. Ikviens 4. maijā aicināts uzvilkt tautastērpu un publicēt fotogrāfijas savā «Facebook»
vai «Instagram» kontā ar tēmturi
#tautastērpugājiens2021, vai arī
pielaikot tautastērpu, izmantojot
foto filtru. Pēc tam taps virtuālā
tautas tērpu gājiena Latvijā un pasaulē apkopojums. Tajā piedalīsies
arī Jelgavā pārstāvētā biedrība
«Mans tautastērps», kas jau otro
gadu iesaistās akcijas organizēšanā. Pagājušajā gadā gājienā pie-

8. un 9. maijā –
Stādu dienas Jelgavā
Emīls Rotgalvis
Odi mums nekodīs, pašiem savas šūpoles
dārzā. #mesesamjelgava #zakisredzvisu

MARTINS LEVUŠKĀNS

Lūk, cik forši Jelgavā labiekārtots RAFa
rajons!

Jelgavā 8. un 9. maijā
notiks Latvijas Stādu dienu gadatirgus, kurā no
vietējiem stādu audzētājiem un saimniecībām
varēs iegādāties stādus,
ziedus un noderīgu inventāru sava dārza vai
pagalma izdaiļošanai un
labiekārtošanai. Lai tiktu
ievērotas visas epidemioloģiskās prasības,
šogad tirdzniecība notiks
vairākās zonās Hercoga
Jēkaba laukumā un teritorijā ap Jelgavas kultūras namu.

«Tirdzniecības vietas tiks
izvietotas izretināti vairākās
atsevišķās zonās, katrai nodrošinot savu celiņu, ieeju un izeju.
JELGAVAS PILSĒTAS
JAUNRADES NAMS «JUNDA»: Galvenās tirdzniecības vietas
būs Hercoga Jēkaba laukums,
@JAUNRADESNAMSJUNDA
zaļā zona aiz laukuma, kultūras
nama priekša, kā arī skvērs
aiz kultūras nama. Izvērtējot
tirgotāju pieteikumu skaitu un
plānojot tirdzniecības zonas,
paredzam, ka tirgotājiem varētu tikt atvēlēti arī atsevišķi
Krišjāņa Barona ielas un Pasta
ielas posmi,» skaidro pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras
Parādi savu piederību savai pilsētai zīmē- darba speciāliste Santa Sīle,
jumā un iespējams tieši tavs zīmējums piebilstot, ka Hercoga Jēkaba
laukumā un kultūras nama
tiks eksponēts pilsētvidē.

apkaimē Stādu dienas notiks,
lai būtu iespējams ievērot visas
tirdzniecībai noteiktās prasības,
bet jau nākamgad tās, cerams,
atkal varēs norisināties dalībnieku un apmeklētāju ierastajā
vietā – Jelgavas pils parkā.
«Dalībai gadatirgū ļoti aktīvi
piesakās gan lielo, gan mazo stādu, sēklu, ziedu un dārza inventāra tirgotāji, kā arī amatnieki
un pārtikas preču tirgotāji. Stādu dienām pieteikušies lielākie
Jelgavas un tuvējās apkārtnes
kokaudzētāji, dārzniecības un
saimniecības, tāpēc Stādu dienu
apmeklētāji var būt droši, ka
vairums stādu audzētāju, kurus
Jelgavā esam sastapuši iepriekš,
piedalīsies arī šogad. Būs arī dalībnieki no tālākiem reģioniem,
jo, protams, ne vien apmeklētāji,
bet arī tirgotāji ir noilgojušies
pēc iespējas piedalīties gadatirgos,» tā S.Sīle.
Jāuzsver, ka šoreiz Stādu
dienas nepavadīs kultūras programma vai cita veida aktivitātes,
tāpat apmeklētājiem jāatceras,
ka obligāti jāievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības, tostarp distance no citiem,
vienmērīga apmeklētāju plūsma,
kā arī jālieto mutes un deguna
aizsargmaska.
Latvijas Stādu dienas Jelgavā
norisināsies 8. maijā no pulksten
9 līdz 17 un 9. maijā no pulksten
9 līdz 15.

Foto: no JV arhīva

dalījās vairāk nekā četri tūkstoši
tautas tērpu nēsātāju Latvijā un
ārvalstīs. Vairāki no viņiem gatavošanos un došanos gājienā savā
pagalmā, tukšās pilsētas ielās vai
pa lauku celiņiem iemūžināja arī
video. Samontējot ar mobilajiem
tālruņiem uzfilmētos dalībnieku
iesūtītos video kadrus, tapa kopīgs
vēstījums – neskatoties uz tā brīža
apstākļiem, uzvilkt tautas tērpu
un uzmirdzēt par godu Latvijai.

Jāpiebilst, ka 4. maija svētkus
Jelgavā tradicionāli atzīmē arī ar
ziedu nolikšanu pie Latvijas pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa – to iedzīvotāji individuāli
aicināti darīt visas dienas garumā,
ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Ziedus šajā dienā pie
Latvijas pirmā prezidenta pieminekļa noliks arī Jelgavas pilsētas
vadība. 4. maijā pie mājām un
iestādēm jāpaceļ valsts karogs.

Jelgavnieki aicināti veidot
stāstu par pilsētas vēsturi
Emīls Rotgalvis

skatu pilsētas pārmaiņās pēdējās
divās desmitgadēs ikviens var gūt
Jelgava nepārtraukti maiīpašā rakstu sērijā «Jelgava vakar
nās un aug, taču vienlaiun šodien» pašvaldības mājaslakus neaizmirst savu vēspā www.jelgava.lv, kurā stāstos
turi, kurā piedzīvota gan
un fotogrāfijās jau var uzzināt,
izaugsme, gan neatgriezepiemēram, par Jelgavas Svētās
niski postījumi. Ikkatram
Trīsvienības baznīcas torņa,
no mums ir savs stāsts
Svētes palienes pļavu, Sporta ielas
par Jelgavu, kas glabājas
pārvērtībām, par jaunu objektu,
atmiņās, pierakstos, fototostarp bērnudārza «Kāpēcīši»
grāfijās, tāpēc, sagaidot
un vides objekta «Laika rats 100»,
pilsētas svētku mēnesi,
tapšanu.
iedzīvotāji aicināti dalīties
Fotogrāfijas kopā ar informāciatmiņās par Jelgavu.
ju par to autoru, tapšanas vietu,
gadu un datumu, kad fotogrāfija
Ikviens, kurš Jelgavu sauc par uzņemta, kā arī personu, kusavu, mudināts dalīties ar savām, ras arhīvā fotogrāfijas atrodas,
tuvinieku vai
lūgums iesūdraugu atmitīt pa e-pastu
ņām, kas fikmarketings@
sētas fotogrādome.jelgava.
fijās, par Jellv, pievienojot
gavu dažādos
tās e-pasta pielaikaposmos.
likumā vai saTās palīdzēs
glabājot kādā
veidot kopīgu
no koplietošastāstu par pilnas vietnēm
sētas ielām,
un saiti pievieēkām, infranojot e-pasta
struktūru un
vēstulē. Tāpat
pārmaiņām,
jelgavnieki
ko Jelgava
aicināti piepiedzīvojusi,
vienot kādu
atskatoties
īpašu stāstu
vēsturē gan
par fotogrāfišogad, kad
ju tapšanu, ja
atzīmējam
tās uzņemtas
pilsētas 756.
īpašā brīdī vai
gadadienu, gan arī turpmāk. Ie- zīmīgā notikumā.

