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Tipogrāfija plāno investēt
5 miljonus un dubultot ražošanu

kas Jelgavas Sv.Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
notiks 20. decembrī pulksten 19.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!
23. decembra darbdiena Jelgavas
pašvaldības iestādēs pārcelta uz
sestdienu, 21. decembri
 Ritma Gaidamoviča

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības
nolikumu, lai racionāli
izmantotu darba laiku decembrī, Jelgavas
pašvaldība izdevusi rīkojumu pašvaldības
iestādēs un pašvaldības
administrācijā pārcelt
pirmdienas, 23. decembra, darbdienu uz sestdienu, 21. decembri.
Būtiski uzsvērt, ka svētku laikā tiks mainīts arī
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzeja, Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja,
Jelgavas pilsētas bibliotēkas un to filiāļu,
kā arī Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas
torņa darba laiks.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle

Otrdien, 10. decembrī,
svinīgā pasākumā topošās «Jelgavas tipogrāfijas» ražošanas ēkas
pamatos tika iemūrēta
kapsula ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm.
Līdz ar jaunas ražošanas ēkas uzbūvēšanu
uzņēmums plāno kāpināt ražošanas apjomus,
tagadējo piecu miljonu
vietā gadā saražojot jau
10 miljonus grāmatu.
Līdzās jau esošajai ražotnei top
apmēram tikpat liela ēka, kurā atradīsies administratīvais bloks un
iespiešanas cehs, bet, reorganizējot
ražošanas procesu uzņēmumā,
esošajās telpās tiks izveidots pēcapstrādes cehs. «Doma par nepieciešamību paplašināties mums radās
jau pirms diviem trim gadiem, jo,
pirmkārt, esošajās telpās kļuvis
par šauru, otrkārt, ir jādomā, kā
gribam strādāt 21. gadsimtā. Mēs
to vēlamies darīt daudz jaudīgāk,
dubultojot saražotās produkcijas apjomu, izmantojot jaunas

iekārtas un tehnoloģijas,» liekot
kapsulā vēstījumu un citas šo laiku
raksturojošas lietas, piemēram,
monētas, pildspalvu, skrūves un
bukletu par uzņēmumu, norādīja
SIA «Jelgavas tipogrāfija» valdes
priekšsēdētājs Māris Matrevics.
Šobrīd pieprasījums pēc tipogrāfijā saražotās produkcijas ir
lielāks nekā esošo ražošanas ēku
kapacitāte – 2018. gadā Jelgavas
tipogrāfija saražoja piecus miljonus grāmatu. «Grāmatu izdošanai
ir sezonāls raksturs. Gada pirmā
puse parasti ir mierīgāka, bet
otrajā pusē pieprasījums aug –
tas ir saistīts ar mācību grāmatu
izdošanu, starptautisko grāmatu
izstāžu norises kalendāru un arī
Ziemassvētkiem. Bet mēs šobrīd
fiziski nevaram saražot tik daudz,
cik būtu pieprasījums,» stāsta uzņēmuma valdes loceklis Juris Sīlis.
Jaunā ražošanas ēka būs 5200
kvadrātmetru platībā un tiks
savienota ar jau esošo tipogrāfijas
administrācijas un ražošanas
ēku, kas ir 5000 kvadrātmetrus
liela. Ēku būvē SIA «Bildberg» no
Ozolnieku novada, un būvdarbus
plānots pabeigt nākamā gada
rudenī. «Šis ir aptuveni trīs gadu

investīciju plāns, kas paredz ne
vien jaunas ražošanas ēkas uzbūvēšanu, bet arī jaunu iekārtu
un tehnoloģiju ieviešanu. Netiek
domāts par kādu ekskluzīvu iekārtu iegādi, bet vairāk par ražošanas
procesa modernizāciju – jaunākās
paaudzes iespiedmašīnu iegādi un
digitālajām tehnoloģijām,» skaidro J.Sīlis, atklājot, ka ražošanas
attīstīšanā ieguldītās investīcijas
trīs gadu laikā varētu sasniegt
piecus miljonus eiro. Tāpat uzņēmums līdz ar ražošanas apjoma
dubultošanu plāno izveidot jaunas
darba vietas – pērn tipogrāfijā bija
143 darbinieki, bet trīs gadu laikā
strādājošo skaits varētu pieaugt
par 40–50 cilvēkiem.
Lielāko daļu produkcijas tipogrāfija eksportē, un galvenais
eksporta tirgus tai ir ES. Jelgavā
iespiestās grāmatas tiek eksportētas uz tādām valstīm kā Vācija,
Francija, Islande, Somija, Norvēģija, Zviedrija un citām. «Patiesībā
līdz šim mums ir pietrūcis drosmes
meklēt sadarbības partnerus
tālāk par ES robežām, lai gan,
piemēram, ASV varētu būt ļoti
interesants tirgus un pie mums
pat ir viesojušies divi amerikāņi,

kuri Jelgavā iespieda testa eksemplārus. Pēc manām aplēsēm,
mums nogādāt savu produkciju
ar autotransportu līdz Spānijai
vai Portugālei izmaksu ziņā ir
apmēram tikpat, cik aizvest to līdz
ostai un nosūtīt uz ASV,» norāda
J.Sīlis. Viņš arī atklāj, ka sadarbībā
ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru ticies ar Apvienoto Arābu Emirātu pārstāvjiem, tomēr,
lai arī cik ieinteresēti viņi būtu
un cik pozitīvi izteiktos par uzņēmuma prezentāciju, šajā valstī
nav spēcīgu grāmatu lasīšanas
tradīciju, un tā nevarētu kļūt par
nozīmīgu eksporta tirgu. «Tas,
ko mēs varam piedāvāt eksporta
tirgū, ir kvalitāte un 53 dažādi
sējumu veidi, kā arī specifiski un
interesanti sējumu risinājumi,»
tā J.Sīlis.
Jāpiebilst, ka tipogrāfija pirmo
ēku Langervaldes ielā uzbūvēja
2005. gadā – tur tika ierīkots
pēcapstrādes cehs, kamēr loksnes
tobrīd tika drukātas uzņēmuma
telpās Raiņa ielā. Dažu gadu laikā
uzņēmums uz Langervaldes ielu
pārcēlās pavisam, uzbūvējot arī
drukas cehu, administratīvo bloku
un noliktavu.

Jelgavu sasniegusi gripas epidēmija
 Ritma Gaidamoviča

Saslimstība ar gripu Jelgavā šobrīd ir sasniegusi
epidēmijas slieksni – pēc aktuālajiem Slimību
profilakses un kontroles centra (SPKC) gripas un
elpceļu infekciju monitoringa datiem, Jelgavā
reģistrēti 265,5 saslimšanas gadījumi uz 100 000
iedzīvotāju. No 11. decembra gripas epidēmijas
sākums izsludināts arī Latvijā. Lai izvairītos no plašākas gripas izplatības, Jelgavas pilsētas slimnīcā
ir noteikta karantīna.

«Jelgavā pagājušajā nedēļā
strauji audzis ar gripu saslimušo
skaits. Pēc monitoringa datiem,
šajā gripas sezonā ir hospitalizēti
17 gripas slimnieki, no kuriem 11
ārstniecības iestādē nogādāti tieši
pagājušajā nedēļā, vienam cilvēkam konstatēta gripas izraisīta
pneimonija. Tādējādi ievērojami
audzis intensīvais rādītājs, un
šobrīd Jelgavā tas ir 265,5 sasli-

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

mušie uz 100 000 iedzīvotāju. Tas
nozīmē, ka pilsētā vairāk nekā divas reizes ir pārsniegts epidēmijas
slieksnis, jo saslimšanas gadījumu
skaits ir lielāks par 100 uz 100 000
iedzīvotāju,» stāsta SPKC Zemgales reģionālās nodaļas vecākā
epidemioloģe Olga Kovaļauska,
norādot, ka visvairāk slimo bērni
vecumā no pieciem līdz 14 gadiem.

Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē norāda: pamatojoties uz rīkojumu, 20. un 27.
decembrī pašvaldības iestādes un
administrācija strādās no pulksten
8 līdz 17, pusdienas pārtraukums
no pulksten 12 līdz 13, bet 21. un
30. decembrī – no pulksten 8 līdz
14.30, pusdienas pārtraukums no
pulksten 12 līdz 12.30.
Šīs izmaiņas attiecas uz Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrāciju, Jelgavas Izglītības pārvaldi,
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi,
Jelgavas Sporta servisa centru,
Bāriņtiesu, pašvaldības iestādi
«Pilsētsaimniecība», Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centru, Sabiedrības integrācijas
pārvaldi, kā arī uz Jelgavas pilsētas
bibliotēkas un to filiāļu, Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja, Ā.Alunāna memoriālā muzeja, Jelgavas Pašvaldības policijas,
Pašvaldības operatīvās informāci-

jas centra un Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra administrāciju.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes šīs
izmaiņas neskars, tās 23. decembrī
strādās.
Svētku laikā mainīts Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
darba laiks. 24. un 25. decembrī
tornis būs slēgts, taču apmeklētāji
tiks gaidīti Otrajos Ziemassvētkos,
26. decembrī. Šajā dienā skatu
laukums un izstāžu zāle būs
atvērta no pulksten 11 līdz 21,
bet ekspozīcijas – no pulksten 11
līdz 18. 31. decembrī un 1. janvārī
tornis būs slēgts, bet pārējās gada
nogales dienās tas strādās pēc
ierastā ziemas darba laika. Sīkāku
informāciju var iegūt mājaslapā
www.visit.jelgava.lv.
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs un Ā.Alunāna
memoriālais muzejs būs slēgts
23., 24., 25., 26., 30., 31. decembrī
un 1. janvārī, bet 27., 28. un 29.
decembrī strādās no pulksten 10
līdz 17. Šajā laikā varēs arī uzkāpt
«Academia Petrina» skatu tornī.
Jelgavas pilsētas bibliotēka un
tās filiāles 23. decembrī nestrādās, jo pārceļ šo darbdienu uz 21.
decembri, kurā noteikts saīsinātais
darba laiks – Jelgavas pilsētas
bibliotēka strādās līdz pulksten
17, bet tās filiāles – līdz pulksten
16. Saīsinātā darba diena pilsētas
bibliotēkās ir noteikta arī 30.
decembrī – Jelgavas pilsētas bibliotēka būs atvērta līdz pulksten
17, bet Pārlielupes bibliotēka un
bērnu bibliotēka «Zinītis» – līdz
pulksten 16, savukārt Miezītes
bibliotēka pirmdienās ir slēgta.
Tāpat visas bibliotēkas nestrādās
svētku dienās – 24., 25., 26., 31.
decembrī un 1. janvārī. Jelgavas
pilsētas bibliotēka apmeklētājiem
būs slēgta arī 27. decembrī, jo
katra mēneša pēdējā piektdiena
ir Spodrības diena.

PATEICAMIES PAR ATBALSTU VALSTS
SVĒTKU UGUŅOŠANAI!
18. novembrī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai Jelgavā tradicionāli tiek organizēta svētku uguņošana, kuras norisei
līdzekļus ziedo uzņēmēji un iedzīvotāji. Izsakām pateicību par atbalstu
valsts svētku uguņošanai.
2019. gada 18. novembra uguņošanu atbalstījuši uzņēmumi un privātpersonas: SIA «Jelgavas tipogrāfija», Kristīne Brigmane-Briģe, SIA «Dagans»,
Ilga Antuža, SIA «Merco Links», SIA «K.O. Partneri», Alvis Začs, SIA «Jelgavas
Lija», SIA «Berling», SarmīteTipuka, SIA «3C», SIA «ZemgaleV», SIA «Dokata»,
SIA «Evopipes», SIA «Fortum Jelgava», SIA «Mītavas Elektra», SIA «Velis A»,
SIA «Āne EP», SIA «Media Jelgava», SIA «Mītava», SIA «Karameļu darbnīca»,
SIA «Alejas projekti», SIA «Alis B», SIA «Kanclers», SIA «Coffee grand», SIA
«URBIX2», SIA «Zemgales veselības centrs», SIA «Būvkore», SIA «LFSconcept», Ivars Jakovels, Edvīns Bērziņš, SIA «Jelgavas tirgus».
Kopējā ziedotā summa par svētku salūtu, kas pārskaitīta SIA «Petarde
Ltd», – 7500 eiro.
Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška
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5. decembrī Sabiedrības integrācijas pārvaldē tika godināti
20 Jelgavas Gada brīvprātīgie, kurus par viņu veikumu bija
izvirzījuši iedzīvotāji. Šī tradīcija mūsu pilsētā aizsākās pirms
gadiem 15. «Ir patiešām liels prieks gadu no gada teikt paldies
cilvēkiem, kuri gatavi nesavtīgi palīdzēt citiem,» pasākumā
atzina Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža.
Savukārt Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne
uzsvēra: «Ir tikai likumsakarīgi, ka Brīvprātīgo diena tiek svinēta
adventes laikā, kad katrs gaida brīnumu, taču ir cilvēki, kuri
kaut pa mazam brīnumam gatavi paveikt ne tikai īpašajā gaidīšanas laikā, bet visa gada garumā. Tie esat jūs, kuri ar savām
zināšanām un prasmēm palīdzat līdzcilvēkiem, pretī neprasot
neko, bet visi kopā padarot mūsu ikdienu gaišāku.»
Kopumā šogad Jelgavas pašvaldības Pateicības rakstu saņēma
20 brīvprātīgā darba veicēju. «Jelgavas Vēstnesis» uzrunāja
dažus no viņiem, iepazīstinot ar cilvēkiem, kuri mācās, strādā,
audzina bērnus, bet vienlaikus ir gatavi darīt vairāk.

«Ir muļķīgi
neizmantot iespējas»
Mareks Ūdris ir topošais programmēšanas tehniķis, kurš
šobrīd mācās Jelgavas tehnikuma 4. kursā; Dagnija
Ramina Zorge Jelgavas Amatu
vidusskolā mācās par frizieri,
un viņus vieno brīvprātīgais
darbs – abi ir Jelgavas brīvprātīgie jaunieši, kuri darbojas Sabiedrības integrācijas
pārvaldē.
Brīvprātīgajā darbā jaunieši iesaistījušies nejauši pirms pāris gadiem, un abi
atzīst, ka tas patiesi aizrāvis, turklāt viņi
apjautuši, ka būtu muļķīgi šādu iespēju
neizmantot. Lai arī tie ir papildu pienākumi, ko viņi veic bez atlīdzības, Mareks un
Dagnija saka: nevar zināt, kurš rezultātā
ir lielāks ieguvējs. «Jā, mēs brīvprātīgi
iesaistāmies pilsētas lielāko pasākumu
organizēšanā, darām lietas, par kurām
mums nemaksā, un tas daudziem jauniešiem varbūt nav saprotams, taču arī
mēs paši no tā ļoti daudz iegūstam – tās
ir jaunas prasmes, jauni kontakti, kas jau
tagad noder,» spriež Mareks.
Viņam visvairāk patīk organizēt dažādus sporta pasākumus, un, ja vēl ir
iespēja tajos pildīt tiesneša pienākumus,
tad tas esot viņa ampluā. «Jau divus
gadus iesaistos Sabiedrības integrācijas
pārvaldes rīkotajā Pludmales festiņā, kur
guvu pirmās iemaņas tiesneša darbā. Tas
ir foršs pasākums pilsētniekiem un jauna
pieredze man – tātad abpusēji izdevīgi,»
atzīst Mareks. Tieši Pludmales festiņā

viņš nodibinājis kontaktus ar biedrību
«Remoss», kas rīko dažādas piedzīvojumu sacīkstes, un tagad jau reizi pa reizei
arī «Remosa» organizētajos pasākumos
Mareks pilda tiesneša pienākumus. Viņš
spriež, ka arī savai nākotnes profesijai
brīvprātīgajā darbā nostiprinājis iemaņas:
«Man vairākkārt ir bijusi iespēja mācīties
un papildināt zināšanas, piemēram,
plakātu maketēšanā, un arī tas ir ieguvums.» Mareks ne tikai mācās un strādā
kā brīvprātīgais, bet arī dien Zemessardzē
un mācās autoskolā. Viņš saka: jo vairāk
dari, jo vairāk ir iespēju.
Viņam piekrīt Dagnija, atzīstot, ka vienmēr ir bijusi aktīva. «Traki varbūt skan,
bet tikai tagad esmu sapratusi, cik patiesībā daudz jauniem cilvēkiem ir iespēju, un
šobrīd man šķiet, ka diezin vai visu savu
dzīvi saistīšu ar frizieres darbu. Nē, nē,
mācības nepārtraukšu un friziera diplomu
iegūšu, jo profesija vienmēr noder, bet tajā
pašā laikā es, strādājot kā brīvprātīgā,
esmu sapratusi, cik ļoti mani aizrauj dažādu pasākumu rīkošana, komunicēšana
ar cilvēkiem. Protams, šobrīd mēs vairāk
paveicam blakusdarbus, bet arī tie paver
priekškaru un ļauj apjaust, cik ļoti mani
tas saista,» saka Dagnija, visus jauniešus
aicinot izmantot šo iespēju, lai paplašinātu
savu redzesloku. «Neslēpšu – kad mani
kursabiedri uzzināja, ka strādāju kā
brīvprātīgā, no daudziem manīju skepsi:
kāpēc? Kam man tas vajadzīgs? Bet tagad,
no manis vairāk uzzinot, ko tas īsti nozīmē
un ko var iegūt, attieksme ir mainījusies,»
novērojusi Dagnija.

BRĪVPRĀTĪGIE

Ceturtdiena, 2019. gada 12. decembris

«Mīlu visas savas ģimenes»
«Mūsdienu sabiedrībā cilvēkiem, it īpaši bērniem,
trūkst uzmanības. Es to
ļoti izjūtu savā darbā, tāpēc, kad vien man ir tāda
iespēja, cenšos palīdzēt
katram, kurš to lūdz, – ar
atbalstu, mīļu vārdu, praktisku padomu vai rīcību. Un
nevajag nemaz tik daudz –
dažkārt pietiek vien cilvēkā
ieklausīties,» saka Svetlana
Serebrjakova. Viņa līdztekus interešu izglītības skolotājas darbam «Jundā»,
kur vada divus pulciņus
bērniem ar īpašām vajadzībām, ģimeņu asistentes
amatam Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldē un savai privātajai nodarbei – šūšanai
– vienmēr atrod laiku, lai
atbalstītu ģimenes, kurās
aug bērns ar īpašām vajadzībām.
«Es pat nezinu, kā viņas mani
atrod, jo tās nav tikai ģimenes, ar
kurām ikdienā satiekos «Jundā» vai
saistībā ar darbu Sociālo lietu pārvaldē. Dažreiz situācijas ir patiesi neiedomājamas. Piemēram, reiz kādam
bērniņam šuvu lāča tērpu. Mamma
ar dēliņu atnāca saņemt pasūtījumu,
un sākās mūsu draudzība. Izrādījās,
ka mazajam ir runas problēmas,
bet viņš ir ļoti zinātkārs, un, kamēr
mammai noformēju pasūtījumu,
sāku runāt ar mazo: «Vai zini, kas
tas par dzīvnieku? Kā lāči staigā?»
Pat nepamanījām, kā mūsu saruna
pārtapa rotaļā. Mamma nespēja
noticēt, ka dēls tik aktīvi iesaistās,
bija neizpratnē, kāpēc bērnudārzā
tas neizdodas, – puika jau sāka man
atbildēt. Pēc laika satikāmies uz ielas, un mazais man teica: «Es tagad
varu pateikt lā-cī-tis.» Tas ir tāds
gandarījums! Vēl kāds atgadījums:

pie manis uz šūšanas darbnīcu atnāk
meitene un saka, ka viņai vajag tērpu
ar puķītēm. Sāku jautāt, kādu vēlas,
bet viņa atteica, ka nemaz nezina, jo
tāpat to nekad nevilks, viņa vienkārši
grib iemācīties pati uzšūt puķītes.
Soli pa solim saruna, un beigās
bērns nāca pie manis katru dienu,
lai mācītos uzšūt puķītes… Redziet,
cik ļoti bērniem trūkst uzmanības?!
Šobrīd vecāki visbiežāk ir aizņemti
un neatvēl bērniem tik daudz laika,
cik viņiem nepieciešams. Ir jau viegli:
dators, telefons, un liec mani mierā…
Bet bērns grib darboties, ar bērnu
ir jārunā, viņš jāuzklausa,» atzīst
Svetlana.
Svetlana uzskata, ka tas ir viņas
aicinājums – būt noderīgai un palīdzēt citiem. «Es mīlu visas savas
ģimenes,» saka viņa. Un ģimeņu,
kurām, neskaitot laiku, viņa ir gatava palīdzēt, nav maz – vairāk nekā
20. «Jāsaprot, ka ģimenēs, kurās
aug bērniņš ar īpašām vajadzībām,
vecāku darba laiks ir 24 stundas
diennaktī septiņas dienas nedēļā.
Viņiem ir ļoti grūti – pirmām kārtām jau morāli –, tāpēc šāds atbalsts

ir ļoti nepieciešams. Pats lielākais
drauds ir izdegšana, taču nereti to
var novērst ar vienkāršu ieklausīšanos vai izpalīdzēšanu mājas solī. Mēs
tiekamies vakaros, brīvdienās, un es
to neuzskatu ne par savu darbu, ne
pienākumu, kas noteikti jāpaveic,
bet gan par aicinājumu, jo šo gadu
laikā mēs esam kļuvuši par labiem
draugiem.»
Svetlanai šis gads esot patiesi brīnišķīgs, jo piedzīvoti daudzi nozīmīgi
brīži – Skolotāju dienā viņa saņēmusi
atzinību kā viena no pilsētas labākajām skolotājām, decembra sākumā
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā viņai
pasniegts Atzinības raksts konkursā
«Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam», bet 5. decembrī viņa sveikta kā mūsu pilsētas brīvprātīgā darba
veicēja. «Un šogad ir vēl kāds patiesi
brīnišķīgs notikums – pasaulē nāca
mans pirmais mazdēliņš Jēkabs,»
piebilst Svetlana. Viņa, kā pati saka,
dara tikai to, ko vēlas viņas sirds,
un arī ikvienam pilsētniekam novēl:
«Dariet savu darbu ar mīlestību, jo
tā mēs visi kopā varam šo pasauli
padarīt siltāku un gaišāku!»

«Nevis materiālās vērtības,
bet kopā būšana ir dāvana»
«Iespēja palīdzēt kādam,
kuram ir slikti, nevis ar
naudaszīmi, bet ar cilvēcisku siltumu – tas ir tik
forši!» saka Oksana Tarasova. Viņa kopā ar savām
trim kolēģēm sevi sauc par
iedvesmas brīvprātīgajām,
darbojoties biedrībā «Caritas».

Oksana biedrībai pievienojās
pirms četriem gadiem, un tas noticis
nejauši. «Viss sākās ar to, ka Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē apmeklēju
nodarbības «Bērna emocionālā audzināšana». Meitiņai bija astoņi mēneši, un es vēlējos lietderīgi izmantot
bērna kopšanas atvaļinājumu. Pēc
tam bija piedāvājums iesaistīties
brīvprātīgo kursos, kur lielāks uzsvars bija uz jauniešu jautājumiem.
Arī tas man bija aktuāli, jo vecākajai
meitai tobrīd bija 14 gadi, bet vīra
dēlam – deviņi. Brīvprātīgais darbs
man sākās ar vienkāršu vēlmi izglītoties un izzināt bērnu audzināšanas
jautājumus, un, kad man piedāvāja
iesaistīties biedrībā, īsti nespēju saprast savu lomu tajā. Pēc dabas esmu
diezgan impulsīva, tāpēc apzinājos,
ka diezin vai spēšu būt brīvprātīgais
asistents vai darīt citus praktiskus
un ikdienā nepieciešamus palīdzības
Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Ivars Veiliņš
darbus. Un tad es sāku domāt, ar
ko es varu būt noderīga. Man galva
«Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
vienmēr pilna idejām, vienmēr esmu
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs, Jelgava, LV – 3001
kustībā, man patīk komunicēt, orgaGalvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv www.jelgavasvestnesis.lv
nizēt, risināt… Tā mana «loma» pie
«Zemgales INFO» birojs tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
manis atnāca pati, un nu jau četrus
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»
gadus mūsu komandā esmu pasā© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
kumu organizētāja,» stāsta Oksana.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

Oksana Tarasova – otrā
no labās

Iedvesmas brīvprātīgās Jelgavā
gadu no gada atbalsta bērnus no
sociālā riska ģimenēm. Viņas sadarbojas ar Sociālo lietu pārvaldi, lai
palīdzība nonāktu pie tām ģimenēm,
kurām tā visvairāk nepieciešama.
Kā saka Oksana, viņu mērķis nav
ģimenēm sagādāt materiālas dāvanas: «Mūsuprāt, lielākā dāvana
ir ģimenes kopā pavadītais laiks,
tāpēc arī mūsu brīvprātīgais darbs
ir kopīgu pasākumu rīkošana, nometņu organizēšana, lai bērniem
no sociālā riska ģimenēm parādītu,
cik daudz var sniegt vienkārša kopā
būšana. Katru gadu novembra beigās vai decembra sākumā tiekamies
noslēguma pasākumā, lai kopā atcerētos gada laikā paveikto. Un tie ir
īsti ģimeņu svētki – vienmēr tajos
piedalāmies arī mēs, brīvprātīgās,

ar savām ģimenēm, un maniem
bērniem šķiet pašsaprotami, ka
viņi ir klāt šajos pasākumos. Es ļoti
ceru, ka tas viņiem palīdzēs kļūt par
vēl labākiem cilvēkiem. Ja kāds no
maniem bērniem savu nākotni izvēlēsies saistīt ar brīvprātīgo darbu,
būšu priecīga.»
Oksana ir mamma, sieva, «Latvijas dzelzceļa» darbiniece, vēl arī studente, kas gatavojas iegūt bakalaura
grādu, un, protams, brīvprātīgā. Kā
tam visam atrast laiku? «Es vienkārši daru to, kas man patīk, un tad jau
arī laiks atrodas. Pats svarīgākais,
kāpēc esmu brīvprātīgā, ir patiesās
emocijas, ko saņemu. Šo darbu var
darīt tikai ar sirdi, jo bieži vien,
lai citiem sagādātu prieku, mēs to
veicam ne tikai par brīvu, bet arī
ieguldot savus līdzekļus.»

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 12. decembris

Jelgavu sasniegusi
gripas epidēmija

Valsts policija atzīmējusi
101. gadadienu

19 un sestdienās no pulksten
8 līdz 12.
SPKC uzsver, ka vislabākā
aizsardzība pret gripu un gripas Valsts policijas
izraisītām komplikācijām ir ik- 101. gadadienā
gadējā vakcinācija. Ņemot vērā, Zemgales reka imunitāte izveidojas 14 dienu ģiona pārvaldes
laikā pēc vakcinācijas un gripas Jelgavas iecirkņa
izplatība parasti ilgst vairākus priekšniecei Tatmēnešus, vakcinēties pret gripu janai Flanderei
nav par vēlu arī epidēmijas laikā. pasniegts Valsts
J.Vērzemnieks norāda, ka pēdē- policijas augjās nedēļās pilsētas medicīnas stākais apbaliestādēs vakcinēšanās pret gripu vojums – «Gada
kļuvusi arvien pieprasītāka, cilvēks policijā
tāpēc, pirms doties vakcinēties, 2019».
ar medicīnas iestādi ieteicams
sazināties par vakcīnas pieejamību. Jāpiebilst, ka valsts apmaksā
vakcīnu pret gripu bērniem no
sešu līdz 23 mēnešu vecumam
un grūtniecēm, bērniem no 2
līdz 18 gadu vecumam, ja bērns
slimo ar kādu hronisku saslimšanu, 50 procentu apmērā tiek
kompensēta personām vecumā
no 65 gadiem un pieaugušajiem
ar hroniskām saslimšanām, savukārt vakcinācija 25 procentu  Ritma Gaidamoviča
apmērā apmaksāta sievietēm līdz
Atzīmējot Policijas dar70. pēcdzemdību perioda dienai.
binieku dienu, kas ir
Skolu apmeklējums aizvadīta5. decembrī, un Valsts
jā nedēļā bija 74,3 procenti (nepolicijas 101. gadadiedēļu iepriekš – 84,6), bērnudārzu
nu, pagājušajā piektapmeklējums – 76 procenti
dienā par priekšzīmīgu
(nedēļu iepriekš – 73,1).
dienesta pienākumu
Jelgavas pilsētas slimnīcas
izpildi un augstu provirsārste Solveiga Ābola norāda,
fesionalitāti apbalvotas
ka slimnīcā šobrīd sir noteiktaValsts policijas Zemgakarantīna. «Karantīnas laikā
les reģiona pārvaldes
tuvinieki drīkst apmeklēt tikai
Jelgavas iecirkņa amatļoti smagi slimus pacientus,
personas – apbalvojukuriem nepieciešama kopšana
mu saņēma 15 Jelgavas
un atļauju devis ārstējošais
policisti. Bet Jelgavas
ārsts, izsniedzot īpašu caurlaidi.
iecirkņa priekšniecei
Savukārt pārējos gadījumos tiek
Tatjanai Flanderei 5. denodrošināta iespēja pacientam
cembrī Rīgā pasniegts
atstāt sūtījumu, kuru slimnīcas
Valsts policijas augdarbinieki nodos konkrētam
stākais apbalvojums
slimniekam,» stāsta S.Ābola, pie– «Gada cilvēks policijā
bilstot, ka sīkāku informācija par
2019».
sūtījumu nodošanas iespēju var
atrast Jelgavas pilsētas slimnīcas
Sagaidot 101. dzimšanas diemājaslapā www.jpslimnica.lv.
nu, Valsts policija kļūst arvien
modernāka un atvērtāka – noris
Jelgavas pilsētas pašvaldība informē aktīvs darbs pie Valsts policijas
struktūras un darba organizāciJelgavas pilsētas pašvaldība 2020. gada 29. februārī plkst.10 Lielajā ielā 11, 207.
jas maiņas, vienlaikus turpinot
telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 09000050329 Vārpu ielā
ieviest jauno vizuālo identitāti
18, Jelgavā, Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo 2455/2659 domājamo daļu, t.i., dzīvokļu
gan policistu formas tērpos, gan
īpašumu Nr.1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 8, 9 un tiem piekrītošo kopīpašuma 2455/2659 domājamo daļu
transportlīdzekļos. Jāpiebilst, ka
no būvēm (kadastra apzīmējums 09000050329001, 09000050329002) un zemes (kadastra
apzīmējums 09000050329, platība 1078 m2) atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles pirmos divus transportlīdzekļus
sākumcena – 11 200 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 1120 euro, reģistrācijas ar jauno identitāti Jelgavas iecirknis ir saņēmis un viens no tiem jau
maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Persona, kura ir nekustamā īpašuma Vārpu ielā 18, Jelgavā, kopīpašnieks un vēlas izbeigt kop tiek izmantots, patrulējot pilsētā,
īpašuma attiecības ar pašvaldību, izmantojot pirmpirkuma tiesības pirkt pašvaldības īpašumu, bet tehniskās bāzes papildinājumu un jaunos formas tērpus
izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 21. janvāra plkst.14.
Ja noteiktajā laikā izsolei nav pieteikusies neviena persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, tad Jelgavas policisti cer sagaidīt
persona, kurai nav pirmpirkuma tiesību, izsolei var pieteikties no 2020. gada 22. janvāra līdz nākamgad.
«Cilvēki mums uzticas un pa2020. gada 25. februāra plkst.16.
Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis ļaujas, ka mēs savu darbu pildīsim
No 1.lpp.

Būtiski uzsvērt, ka monitoringā tiek iekļauti dati no trīs
pilsētas ģimenes ārstiem, kuru
kopējais apkalpojamo pacientu
skaits sasniedz desmit procentus
no Jelgavas iedzīvotāju skaita,
kā arī pilsētas ārstniecības iestādes. Epidemioloģe norāda, ka
šobrīd pilsētā ir daudz augšējo
elpceļu saslimšanas gadījumu
– 995,7 saslimšanas gadījumi
uz 100 000 cilvēku, kas gan ir
nedaudz mazāk kā nedēļu iepriekš, kad intensīvais rādītājs
bija 1045,5.
Šonedēļ Jelgavas domē tika
sasaukta Jelgavas pilsētas Pret
epidēmijas komisijas sēde, lai
iepazītos ar aktuālajiem datiem
un lemtu par tālāko rīcību. «Epidēmijas slieksnis ir sasniegts, tāpēc aicinām iedzīvotājus ievērot
piesardzības pasākumus. Gripas
periodā jāizvairās no publisku
pasākumu apmeklēšanas, regulāri jāvēdina un jāmitrina telpas,
jo mitrā gaisā gripas vīruss nespēj izdzīvot, pašiem daudz jāuzturas svaigā gaisā un jālieto pilnvērtīgs uzturs. Gripas profilakse
ir ļoti sarežģīta, jo cilvēks jau 24
stundas pirms pirmo simptomu
parādīšanās var inficēt pārējos,»
stāsta Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Veselības aprūpes un
veicināšanas nodaļas vadītājs
Jānis Vērzemnieks. Tāpat saslimušie aicināti būt atbildīgi
pret pārējiem un, izjūtot pirmos
gripas simptomus, nedoties pie
ģimenes ārsta, bet gan pieteikt
ārsta vizīti mājās. Jāpiebilst, ka
no 11. decembra Latvijā ir izsludināta gripas epidēmija un tās
laikā gripas pacientiem par ārsta
vizīti mājās jāmaksā tikai valstī
noteiktā pacienta iemaksa – 2,85
eiro. Ja saslimušais netiek pie
sava ģimenes ārsta, palīdzību var
meklēt ne tikai Jelgavas pilsētas
slimnīcā, bet arī pie dežūrārsta
Jelgavas poliklīnikā, kas pieņem
darbdienās no pulksten 15 līdz

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 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2020. gada 25. janvārī plkst.10 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029033 Laps
kalna ielā 6 – 1, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000050364002002, trīs istabas, kopējā platība 58,7 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma
587/4346 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000050364002,
09000050364003, 09000050364004) un zemes (kadastra numurs 09000050364), mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, t.i., starp nekustamā īpašuma Lapskalna ielā 6,
Jelgavā, kopīpašniekiem. Izsoles sākumcena – 4800 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 480 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 21. janvāra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 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 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Ivars Veiliņš
atbildīgi un profesionāli. Ticu, ka
jūsu – manu kolēģu – paveiktais
darbs ir svarīgs sabiedrībai, un
esmu pārliecināta par jūsu profesionalitāti un darba kvalitāti.
Esmu gandarīta par paveikto,»
uzrunājot kolēģus, atzina Jelgavas
iecirkņa priekšniece T.Flandere,
norādot, ka Valsts policija, tostarp Jelgavas iecirknis, šobrīd ir
pārmaiņu gaidās, jo tiek izvērtēta
Valsts policijas struktūra, darba
process un funkcijas. Tiek domāts
par to, kā policijas darbu padarīt
efektīvāku. «Tieši tāpēc katram
no mums ir pienākums iesaistīties pārmaiņu procesā, mainīt
savu domāšanu, mācīties, attīstīt
savas prasmes, lai tiktu galā ar
jaunajiem izaicinājumiem,» tā
T.Flandere. Viņa atklāj, ka Jelgavas iecirknis nākamajam darba
gadam izvirzījis vairākas prioritātes: apkarot ēnu ekonomiku, cīnīties ar nelegālo akcīzes preču un
narkotiku apriti, kibernoziedzību,
novērst vardarbību ģimenēs un
pret bērniem. «Nākamā gada
būtiskākais izaicinājums – jaunais Administratīvās atbildības
likums. Plānots, ka likums spēkā
stāsies 2020. gada jūlijā, un tas
no katra policista prasīs plašas
zināšanas, spēju domāt analītiski,
ātri reaģēt un pieņemt pareizus
lēmumus, izmantot mūsdienīgus
tiesiskos līdzekļus un tehnoloģijas,» skaidro Jelgavas iecirkņa
priekšniece, uzsverot, ka svarīga ir
katra policijā strādājošā attieksme
pret darbu.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Andris Zellis atzīst:

pilnīgi droši var apgalvot, ka Jelgavas iecirknis ir labākais iecirknis
Zemgalē. «To apliecina fakts, ka
Jelgavas iecirkņa priekšniece
Tatjana Flandere šogad saņēma
gan Jelgavas pilsētas augstāko
apbalvojumu, gan arī atzīta par
Gada cilvēku policijā. Manuprāt,
šie apbalvojumi ir pateicība ne
tikai iecirkņa priekšniecei, bet
ikvienam, kurš kopā ar viņu ikdienā strādā lielajā un saliedētajā
kolektīvā,» tā A.Zellis, papildinot:
«Darba būs daudz mums visiem,
taču jāatceras, ka tikai kopīgiem
spēkiem policiju varam padarīt
labāku un spēcīgāku.»
Svētku reizē par priekšzīmīgu
dienesta pienākumu izpildi, augstu profesionalitāti un uzticību
Valsts policijai piecu un vairāk
gadu garumā tradicionāli apbalvotas Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa amatpersonas – apbalvojumu
saņēma 15 Jelgavas iecirkņa darbinieki. Par atbalsta plecu paldies
teikts arī ilggadējiem sadarbības
partneriem – Jelgavas, Ozolnieku novada un Jelgavas novada
pašvaldības policistiem, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes
Jelgavas daļas komandierim Aleksandram Koržeņevskim, Jelgavas
Izglītības pārvaldes speciālistei
bērnu tiesību aizsardzībā Līvijai
Vilcānei, Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās
struktūrvienības Jelgavas 2. nodaļas vecākajai probācijas speciālistei
Maijai Šmitei un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra
vadītājai Sarmītei Vīksnai.

Slēgs JNĪP norēķinu punktus
 Ilze Knusle

No 1. janvāra tiks slēgti
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) norēķinu punkti,
taču iedzīvotājiem tiks
nodrošinātas iespējas apmaksāt JNĪP un
citus rēķinus, ko līdz
šim varēja izdarīt JNĪP
norēķinu punktos.
Pēdējā darba diena JNĪP norēķinu punktiem būs 31. decembris. Ņemot vērā, ka tā ir
svētku diena, norēķinu punktu
darba laiks būs saīsināts, tāpēc
iedzīvotāji aicināti sekot līdzi
informācijai pie norēķinu punktiem, mājaslapā www.nip.lv vai
pirms došanās uz izvēlēto vietu
piezvanīt un precizēt darba laiku.

Līdz šim Jelgavā darbojās pieci JNĪP norēķinu punkti, bet, kā
norāda uzņēmuma tehniskais
direktors Oļegs Kukuts, izmaksas to uzturēšanai aug, turklāt
aizvien vairāk klientu izvēlas
rēķinu saņemt un apmaksāt
elektroniski. Jāuzsver, ka no
nākamā gada tiks slēgta arī kase
JNĪP administratīvajā ēkā.
Turpmāk JNĪP rēķinu apmaksu varēs veikt veikalu tīkla
«Maxima» kasēs visā Latvijā,
(komisijas maksa – 50 centi par
vienu maksājumu), «Latvijas
pasta» nodaļās (komisijas maksa ir 2 procenti no maksājuma
summas, bet ne mazāk kā 3,50
eiro; šobrīd ir iesāktas pārrunas
par komisijas maksas samazināšanu JNĪP klientiem) un bankās
(komisijas maksa ir atkarīga
no katrā bankā noteiktā pakal-

pojumu cenrāža), izmantojot
skaidras vai bezskaidras naudas
norēķinus, savukārt internetbankā vai JNĪP informatīvajā
sistēmā rēķinu var apmaksāt,
izmantojot tikai bezskaidras
naudas norēķinus.
Jāpiebilst, ka JNĪP norēķinu
punktos bija iespējams papildināt
arī Jelgavas pilsētas sabiedriskā
transporta abonementa biļešu
e-karti. Turpmāk abonementa
biļeti iegādāties un papildināt varēs trīs pasta nodaļās Jelgavā – 5.
pasta nodaļā tirdzniecības centrā
«RAF centrs» Rīgas ielā 48, 2.
pasta nodaļā Garozas ielā 22, kā
arī pasta centrā «Jelgava» Katoļu
ielā 2b – un Jelgavas autoostā.
Tāpat Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta e-kartes braucienu
skaitu iespējams papildināt mobilajā lietotnē «Mobilly».
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Īsi
Decembrī, pieaugot pasta sūtījumu
apjomam, VAS «Latvijas pasts»
palielinājusi to pasta nodaļu skaitu,
kurās darbojas bezmaksas sūtījumu
izsniegšanai paredzētas ātrās kases.
Tādas decembrī darbosies arī pasta
centrā «Jelgava» Katoļu ielā 2B.
Tāpat Katoļu ielas pasta centram un
7. pasta nodaļai Satiksmes ielā 59A
šomēnes pagarināts darba laiks.
Ātrā kase Katoļu ielas pasta centrā
darbojas katru darbdienu no pulksten
15 līdz 19, nodrošinot ātrāku sūtījumu
izsniegšanu. Plānots, ka ātrās kases visā
Latvijā strādās līdz gada beigām, bet
nepieciešamības gadījumā to darbības
termiņš un skaits tiks palielināts. Ātrajā
kasē var saņemt ierakstītas vēstules,
kā arī sīkpakas un pakas, kam nav
nepieciešama muitas nodokļa un pēcmaksas iekasēšana. Tāpat piecām pasta
nodaļām Latvijā, tostarp divām Jelgavā,
decembrī pagarināts darba laiks. Pasta
centrs «Jelgava» šomēnes par divām
stundām ilgāk strādā sestdienās – no
pulksten 9 līdz 15 –, savukārt Jelgavas
7. pasta nodaļa decembra trešdienās
strādā no pulksten 8 līdz 19.
 Jau piekto gadu pasniegtas Zaļās
izcilības balvas – pateicība uzņēmumiem un pašvaldībām par iesaisti
vides jautājumu risināšanā. Šogad
paldies par veiksmīgu sadarbību
teikts arī diviem Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas inspektoriem.
Zaļās izcilības balvas pasniegšanas pasākumā 5. decembrī vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Juris
Pūce un Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga
apbalvoja 16 uzņēmumus un trīs pašvaldības, nominantus vērtējot piecās
kategorijās. Šogad pirmo reizi pasniegta arī speciālbalva «Zaļais paldies», un
to par veiksmīgu sadarbību vairāku
gadu garumā saņēma divi Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas Pilsētas
iecirkņu grupas vecākie inspektori –
Sigita Vološina un Uldis Beikmanis.
«Inspektoriem pateicība pasniegta par
aktīvu iesaistīšanos vides aizsardzības
jautājumu risināšanā Jelgavā, atbalstu
sarežģītās situācijās, atsaucību un
ieinteresētību pārkāpumu novēršanā,»
informē Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Reksce.
 9. decembrī svinīgo zvērestu par
uzticību Latvijas Republikai deva
trīs jelgavnieki, kuri Latvijas pilsonību iegūst naturalizācijas kārtībā.

Svinīgo solījumu Latvijas valstij Jelgavas
domē deva Rima Kuzmenko, Vadims
Kurčanovs un Aleksandrs Meļeško. Personām, kuras uzņem Latvijas pilsonībā
naturalizācijas kārtībā, zvērests par uzticību Latvijas Republikai jādod svinīgā
ceremonijā. Solījums tiek dots pēc tam,
kad pretendenti jau ir nokārtojuši visus
nepieciešamos eksāmenus pilsonības
saņemšanai.

Asins donoru
pieņemšana
svētku laikā
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» informē, ka
svētku laikā tiks mainīts
Asins sagatavošanas
nodaļas darba laiks.
Donorus Jelgavas pilsētas slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļā
pieņems pirmdien, 23. decembrī,
no pulksten 8 līdz 10.30, pirmdien,
30. decembrī, no pulksten 8 līdz
10.30 un ceturtdien, 2. janvārī, no
pulksten 9 līdz 12.
24., 25., 26., 31. decembrī un
1. janvārī Asins sagatavošanas
nodaļa nestrādās.
Sīkāku informāciju var saņemt
pa tālruni 63030133.
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Topošajā Zemgales Restaurācijas
centrā būvdarbi tuvojas noslēgumam
 Ilze Knusle

Jelgavnieks Ojārs
Ansons, kurš bērnībā ar ģimeni
dzīvoja Vecpilsētas
ielā 14, atminējās,
ka tolaik otrā stāva
logu līmenī bijuši
paštaisīti karodziņu
turētāji. Būvnieki,
veicot fasādes atjaunošanas darbus, konstatēja, ka vairāki karodziņu turētāji saglabājušies, un
zem logiem, kur to trūka, meistars izgatavoja jaunus – maksimāli autentiskus.
Uz valsts svētkiem ēka bija izgreznota
ar Latvijas karodziņiem.

Līdz gada beigām jāpabeidz būvdarbi topošajā
Zemgales Restaurācijas
centrā – ēkā Vecpilsētas
ielā 14 un Krišjāņa Barona
ielā 50. «Ēkas ir atjaunotas,
remontdarbi telpās tikpat
kā noslēgušies, arī pagalma
labiekārtošana pabeigta.
Atlikuši vēl pāris darbu, ko
noteiktajā laikā paveiksim,»
atzīst SIA «RERE meistari»
būvdarbu vadītājs Jānis
Rozenbergs.
Šis objekts ir vēsturisks –
dendrohronoloģiskā izpēte liecina,
ka ēka Vecpilsētas ielā celta ap 1800.
gadu –, tāpēc nama restaurācija ir
pamatīgs, smalks un sarežģīts darbs.
Pārbūves un restaurācijas procesā
nereti rodas neparedzētas situācijas,
kuru atrisināšana prasa papildu līdzekļus. J.Rozenbergs stāsta, ka šajā
ēkā visvairāk neplānotu darbu radās
saistībā ar jumta izbūvi, jo atmosfēras
ietekmē tā spāru sijas daudzās vietās
bija neatgriezeniski bojātas un tās
vajadzēja aizvietot ar jaunām detaļām.
Papildu darbi radās arī tāpēc, ka zem
ēkas tika uziets vēsturiski izveidots
pagrabs, ko nolēma saglabāt.
Lai ēka būtu pēc iespējas autentiska, jāievēro tam laikam pietuvinātas
tehnoloģijas un jāizmanto vecie būv
materiāli. «Šajā objektā izmantoti
senie ķieģeļi – ne tikai Barona ielas
ēkas sienām, bet arī Vecpilsētas ielas
nama grīdām. Tāpat gan griestos, gan
sienās, gan grīdās maksimāli saglabāti
senie kokmateriāli. Arī pagalma bruģis ir veidots no bruģakmeņiem, kas
inženierkomunikāciju izbūves laikā
tika atrakti šajā pašā pagalmā,» stāsta
būvdarbu vadītājs, uzsverot: tā kā
ēka būs tūrisma objekts, īpaši domāts
par to, kā eksponēt vēstures liecības,
tostarp vēsturiskās būvniecības metodes. Visinteresantākās šajā ziņā
būs telpas, kas paredzētas veikalam,
– tajās ir savdabīgi griesti un grīdas.
Restaurācijas centrs tiek veidots,
pašvaldībai realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu
projektu Nr.5.5.1.0./17/I/002 «Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma

Foto: Ivars Veiliņš
saglabāšana un attīstība kultūras
tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai
Zemgales reģionā». Jelgavas pašvaldība projektu īsteno kopā ar četriem
partneriem – Bauskas novada un
Dobeles novada pašvaldību, Jelgavas
Svēto Sīmeana un Annas pareizticīgo
draudzi un Jelgavas Romas katoļu
draudzi. Projekta kopējās plānotās
izmaksas ir 7 269 515,13 eiro, tostarp
Jelgavas pašvaldības finansējums ir
3 153 133,56 eiro.
Būvdarbi objektā sākās 2018. gada
maijā un līdz šā gada nogalei noslēgsies. Kā norāda J.Rozenbergs,
šobrīd tiek montēts apgaismojums un
ventilācijas sistēma, bet vēl atlikuši
atsevišķi iekšdarbi, kas saistīti ar telpu apdari un galvenokārt attiecas uz
vēsturisko akcentu saglabāšanu. Kad
būvdarbi noslēgsies, turpināsies darbs
pie telpu aprīkošanas, restaurācijas
darbnīcu K.Baronā ielā 50 aprīkojuma iegādes, ekspozīciju izveides ēkā
Vecpilsētas ielā 14, kas kopumā ilgs
aptuveni pusotru gadu. Plānots, ka
objekts sabiedrībai būs pieejams 2021.
gada otrajā pusē.

Barona ielā 50 atradīsies restaurācijas darbnīcas darbam ar tekstilu;
metāla priekšmetiem un arheoloģiskajiem atradumiem; keramiku, stiklu
un porcelānu. Telpu iekšdarbi gandrīz noslēgušies – atlicis ieklāt linoleju,
uzlikt kājlīstes un telpas iztīrīt. Šim namam atjaunota autentiskā āra galerija otrajā stāvā, kā arī apmēram 1930. gadā izgatavots logs ar slēģiem.
Īpaša telpa solās būt 4x3
metrus lielais pagrabs, kas
būvdarbu laikā nejauši uziets
zem teju 30 centimetru bieza
kultūrslāņa. Eksperti lēš, ka
pagrabs ar betona grīdu varētu būt celts ap 1920. gadu.
Tas atrodas patrepē, lai vidēja
auguma cilvēks tajā varētu
nostāties. Ņemot vērā, ka
Jelgavā ir augsts gruntsūdeņu līmenis, pagrabā veikti
hidroizolācijas pasākumi.
Šajā nelielajā telpā iecerēts
eksponēt ēkas restaurācijas
laikā pagalmā atrastās lietas.

Veikalam paredzētajās telpās būs ļoti interesanti griesti. «Ēkas īpašnieks savulaik pie griestu baļķiem piesita
dēļus un pie tiem piestiprināja niedres, ko pārklāja
vēl ar apmetumu. Lai parādītu šo procesu, pie veikala
telpas griestiem vienā vietā niedru gali tiks eksponēti,»
stāsta SIA «RERE meistari» būvdarbu vadītājs Jānis
Rozenbergs. Tāpat būs atsegts senais griestu apmetums, kas nostiprināts ar speciālu metāla sietu. Vēl pie
griestiem redzami skaliņi, kas arī ir viens no apdares
veidiem, kāds izmantots šajā ēkā.

Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona
ielā 50 top Zemgales Restaurācijas
centrs. Būvdarbi objektā noslēgsies
šogad, bet līdz 2021. gadam turpināsies telpu aprīkošana un iekārtošana.
Objekts būs sabiedrisks, tādēļ tas pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem
– lielākā daļa pagalma ir bruģēta, bet
ir arī celiņš no blietētas smilts, tāpat,
lai nodrošinātu vides pieejamību, ēkā
ierīkots lifts. Restaurētās ēkas no blakus
īpašuma atdalīs koka žogs.

Vecpilsētas ielas nama pirmajā stāvā telpu grīdu segumā lielākoties izmantoti ķieģeļi, kas izkārtoti dažādos
rakstos. Liela daļa ķieģeļu palika pāri pēc šīs pašas ēkas
demontāžas darbiem, bet pārējie aizgūti no citiem
vēsturiskiem namiem Jelgavas apkārtnē. «Katrs ķieģelis
bija jānotīra – tas ir roku darbs. Lai vieglāk varētu dabūt
nost kaļķa javu, ķieģeļi tika mērcēti ūdenī,» stāsta SIA
«RERE meistari» būvdarbu vadītājs Jānis Rozenbergs,
piebilstot, ka pēc tam spraugas starp ķieģeļiem grīdā
aizpildītas ar kaļķa javu. Ķieģeļu grīdas apstrādātas ar
vasku, lai veidotos aizsargkārta un grīdu kopšana būtu
vieglāka un ērtāka. Daļa grīdās izmantoto ķieģeļu ir tā
saucamie klostera ķieģeļi – tāds nosaukums dots tāpēc, ka pirms vairāk nekā simts gadiem šādus ķieģeļus
izgatavoja ar rokām, tie bija lielāki nekā tagad ražotie,
un tos tolaik izmantoja baznīcu grīdām. Uz vienas no
grīdām projicēta ēkas siena, kurā starp koka statņiem
ir ķieģeļu mūrējums – fahverks jeb pildrežģis.

Visgreznākais mājas dzīvoklis atradās otrā stāva stūrī. Uzietās
liecības vēsta, ka tajā bija ļoti greznas un dārgas tapetes, kā
arī lepna krāsns. Turklāt dzīvoklis bijis saulains un ar skatu
uz Jēkaba kanālu. Jāpiebilst, ka lielākajā daļā ēkas griesti ir
balti, jo izmantota vēsturiskā sastāva kaļķa krāsa. Savukārt,
lai pilnvērtīgāk varētu izlietot ēkā esošos kokmateriālus,
kopā ar arhitektu Ēriku Cērpiņu grīdām izstrādāti dažādi dēļu
raksti, kuros var izmantot vēsturisko dēļu īsos gabaliņus, kas
saglabājušies. Seno sienu apmetumu, kurš nostiprināts ar
speciālu sietu, skatam nosegs noņemami koka paneļi – ja radīsies vēlme un
Atsevišķās ēkas telpās bija palikuši tapešu fragmenti,
iespēja apmetumu restaurēt.
kas ir saglabāti. «Zilas tapešu druskas uzgājām arī
žurku midzenī – tādas pašas krāsas tapešu paliekas
Laterbija uz vienas no sienām. Tapešu atliekas atklājām arī
nas, kas
starpstāvu pildījumos – visdrīzāk tās tur bija tāpēc, ka
atradīgriestu izbūvē tika izmantoti dēļi, kas bija aplīmēti ar
sies patapetēm, bet, ļoti iespējams, šie dēļi bija no kādas citas
galmā,
ēkas,» stāsta SIA «RERE meistari» būvdarbu vadītājs
stilistiski
Uz Vecpilsētas ielas Jānis Rozenbergs. Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
pieskanama jumta izvietoti vadītāja Anda Iljina norāda: ņemot vērā, ka viens no
ņotas
trīs putnu būrīši, savu- ēkā esošajiem dzīvokļiem bijis jo sevišķi grezns un ļauj
ēkas
kārt bēniņos ir īpaša ieskatīties interjera modes vēsmās laika gaitā, ir iecere
vēstuvieta, no kuras var ie- veidot ekspozīciju par interjeru, īpaši akcentējot stāstu
riskajai
lūkoties vienā no tiem. par tapetēm.
aurai.
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Vadīs Kanoe federāciju

7. decembrī par Latvijas Kanoe federācijas prezidenti ievēlēta Jelgavas
smaiļošanas trenere Lelde Laure. Viņa
par savu galveno uzdevumu uzskata
strādāt pie sporta veida attīstības –
nostiprināt piramīdu no bērnu un
jauniešu sporta līdz augsta līmeņa
profesionālajam sportam un popularizēt sporta veidu. Kandidātu federācijas
prezidenta amatam izvirza tās juridiskie
biedri – Kanoe federācijā ir 41 juridiskais biedrs –, un tas tiek ievēlēts atklātā
balsošanā, iegūstot vairākumu balsu.
L.Laure bija vienīgā pretendente uz šo
amatu. Prezidentu ievēlē uz četriem
gadiem. Jāpiebilst, ka arī federācijas
valdē ir divi jelgavnieki – airēšanas
kluba «KC» pārstāve Maija Actiņa un
airēšanas tiesnesis Māris Pravains.

Izcīna Novadu kausu

6. un 7.
decembrī
Ventspilī
norisinājās 30.
Novadu
kausa izcīņa peldēšanā.
Jau 29. reizi kausu ieguva Zemgales
komanda, kuras sastāvā startēja tikai
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
peldētāji. Jelgavnieki izcīnīja 15 zelta, 11
sudraba un 9 bronzas medaļas. Arī sacensību augstvērtīgākie rezultāti ir mūsu
peldētājiem – Jevgeņijam Boicovam 100
m brīvajā stilā (rezultāts – 50,49 sekundes)
un Elīzai Lagzdiņai 100 m brasā (rezultāts
– 1:12,56 minūtes).
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SPORTS
Noskaidros izlases sastāvu

14. decembrī Jelgavas sporta hallē
notiks Latvijas un Jelgavas atklātais
čempionāts klasiskajā svaru stieņa
spiešanā guļus. No pulksten 9 līdz
10.30 paredzēta dalībnieku svēršanās,
savukārt pulksten 11 sāksies sacensības.
Latvijas čempioni tiks noskaidroti abu
dzimumu jauniešu, junioru, veterānu,
vīriešu un sieviešu grupā. Pēc sportistu
uzrādītajiem rezultātiem tiks izveidota
Latvijas izlase startiem 2020. gada
Eiropas un pasaules čempionātā, informē Latvijas Pauerliftinga federācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste Inita
Savicka. Paredzēta arī sporta meistaru
sertifikātu izsniegšana, valsts prēmiju
izsniegšana par sasniegumiem sportā
un Latvijas kausa ieguvēju apbalvošana.
Līdzjutējiem ieeja – bez maksas.

Kļūst par čempioni

Jelgavas kluba «Shinri»
sportiste Anna Poņatovska (attēlā) kļuvusi
par Latvijas čempioni
karatē kata disciplīnā
vecumā virs 18 gadiem. Kata ir noteiktu
elementu kompleksa
izpilde. Vēl Jelgavas
sportistiem 7 bronzas
medaļas: Kimam Petrovam («Shinri») kata
vecumā 16+, Sandrai Turkai («Vitus») kata
un kumite 16–17 gadu veco meiteņu
grupā, Evelīnai Veidliņai («Vitus») kata un
kumite 12–13 gadu veco meiteņu grupā,
Igoram Agafonovam («Vitus») kata 14–15
gadu veco zēnu grupā, Mihailam Mišinam
(«Vitus») kumite 12–13 gadu veco zēnu
grupā. Kumite ir cīņa ar pretinieku.
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Vingrotājām – sešas medaļas

Nedēļas nogalē aizvadīts Latvijas čempionāts mākslas vingrošanā pieaugušajiem,
junioriem un grupu vingrojumos, kurā
ar labiem panākumiem startēja Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
un mākslas vingrošanas kluba «Baltic
flower» mākslas vingrotājas. Latvijas
čempiones titulu senioru klasē vingrojumā ar vālītēm izcīnīja Anna Murikova,
kurai arī 3. vieta vingrojumā ar lenti.
Zelta medaļa arī Jelgavas komandai –
Patrīcijai Volkovai, Valērijai Kuzmenko,
Zlatai Karpovičai, Jeļizavetai Belozubai un
Veronikai Strogonovai – grupu vingrojumos junioru klasē. Sudrabu senioru klasē
vingrojumā ar bumbu izcīnīja Karolīna
Mizūne, kurai arī 3. vieta vingrojumā ar
apli, bet junioru klasē 3. vieta P.Volkovai
vingrojumā ar vālītēm.

Jelgavas kausu basketbolā izcīna «Valauto»
 Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies 2019. gada Jelgavas kausa izcīņa basketbolā.
Čempionu titulu un ceļojošo
kausu ieguva «Valauto» puiši,
kas ar rezultātu 92:82 uzvarēja
komandu «NĪP», bet spēlē
par 3. vietu pārāka izrādījās
komanda «Doks», ar 92:73
pārspējot «Alvila dēlus».
Finālspēles pirmā ceturtdaļa noslēdzās
ar rezultātu 32:16, otrā – ar 46:37, un tajās
vadībā bija «Valauto», taču trešajā ceturtdaļā ar viena punkta pārsvaru – 69:68 –
priekšā izvirzījās «NĪP». Pēdējā puslaikā
savu meistarību tomēr apliecināja «Val
auto», spēli noslēdzot ar rezultātu 92:82.
«Tā bija fināla cienīga spēle ar daudzām
skaistām epizodēm un cīņu. Galvenokārt
vadībā bijām mēs, taču trešajā ceturtdaļā
pretinieki jau bija pievilkuši klāt un pat
izvirzījušies vadībā, bet mēs viņus nospiedām,» atzīst «Valauto» spēlētājs Mārtiņš
Kiziks, uzsverot, ka gan viņš, gan pārējie
komandas spēlētāji ar savu sniegumu
turnīrā ir apmierināti, jo uzvarējuši visās
desmit spēlēs. «Valauto» basketbolists,
kurš kļuva par visa turnīra rezultatīvāko
piespēlētāju, Gatis Justovičs pārliecināts,
ka fināla spēle bija interesanta arī skatītājiem, jo tā ritēja kā pa viļņiem, liekot
nedaudz panervozēt. «Basketbols ir izrāviena spēle, un šoreiz tas pierādījās visā

Būs amatieru
sacensības
volejbolā
 Ilze Knusle

22. decembrī Jelgavas sporta
hallē norisināsies tradicionālās volejbola sacensības
amatieriem «Jaungada balvas
izcīņa volejbolā». Komandas
pieteikties var līdz sacensību
sākumam – pulksten 10 – to
norises vietā.
Sacensību mērķis ir veicināt amatieru
līmeņa spēlētāju prasmes un meistarību,
kā arī popularizēt volejbolu un aktīvu
dzīvesveidu kopumā.
Jaungada balvas izcīņa notiks vīriešu
un sieviešu komandām (komanda drīkst
pieteikt astoņus spēlētājus no 15 gadu
vecuma). Šis ir amatieru turnīrs, tādēļ ir
noteikti dalības ierobežojumi spēlētājiem
ar augstāku meistarības līmeni. Proti,
vīriešu konkurencē nevar spēlēt volejbolisti, kuri piedalās «Credit24» Meistarlīgā
2019./2020. gada sezonā, savukārt Nacionālās līgas spēlētāju skaits komandā
nedrīkst būt lielāks par diviem. Sieviešu
konkurencē komanda var pieteikt vienu
Baltijas Volejbola līgas un vienu Latvijas
čempionāta spēlētāju vai ne vairāk kā
divas Latvijas čempionātā spēlējošas
volejbolistes.
Komandām dalība sacensībās ir bez
maksas. Tās organizē Jelgavas Sporta servisa centrs sadarbībā ar sieviešu volejbola
klubu «Jelgava/LLU».

krāšņumā,» tā G.Justovičs, kurš fināla
spēlē sasniedza «triple double» – guva
24 punktus, esot otrais rezultatīvākais
komandā, izcīnīja 12 atlecošās bumbas un
atdeva 10 rezultatīvas piespēles. Runājot
par turnīra līmeni kopumā, M.Kiziks
vērtē, ka zaudējums noteikti ir komandas
«Ķepas», kas kausu ieguva pērn, nepiedalīšanās, taču G.Justovičs pārliecināts, ka
turnīra līmenis kopumā ir izlīdzinājies, jo
uz čempionu titulu varēja pretendēt pat
trīs četras komandas.
Kausa ieguvēju komandas sastāvā
spēlēja Edgars Krūmiņš, Toms Bitītis,
G.Justovičs, Jānis Tiltiņš, Uvis Strogonovs, Kārlis Ozoliņš, Ģirts Hauks,
Toms Ziemelis, Jēkabs Roziņš, M.Kiziks,
Kaspars Plinka, Pēteris Prolis. Finālspēlē
rezultatīvākie bija T.Bitītis (25 punkti),
G.Justovičs (24 punkti) un U.Strogonovs
(17 punkti).
2. vietā šogad palika komanda «NĪP»,
kas pērn ieņēma 3. vietu. Šīs komandas
rindās rezultatīvākie spēlētāji bija Uģis
Kasparāns (25 punkti), kurš demonstrēja
izcilu precizitāti, iemetot septiņus no
astoņiem trīspunktniekiem, Mareks Doroškevics (22 punkti) un Ģirts Pommers
(15 punkti). Jāpiebilst, ka Ģ.Pommeram
arī šogad izdevās nosargāt šī turnīra rezultatīvākā spēlētāja godu, bet visvairāk
atlecošo bumbu izcīnīja Kristaps Nāckalns
no komandas «Rokiji».
Uzvarētājkomanda savā īpašumā ieguva divus kausus – viens no tiem paliks

Foto: Ivars Veiliņš

komandai, bet otrs, lielākais, ir ceļojošais,
un par to atkal būs jācīnās pēc gada. Visas
trīs godalgotās komandas saņēma arī naudas balvu – attiecīgi 300, 200 un 100 eiro.
Turnīra organizatoru pārstāvis Dins
Ušvils atzīst, ka turnīra kvalitāte no
sportiskā viedokļa ir ļoti laba, un viņu

priecē, ka šogad uz čempiona titulu pretendēja pat četras no astoņām turnīrā
spēlējošajām komandām. «Fināla spēle
bija interesanta. Iespējams, iznākums
nav pārsteigums, jo «Valauto» puiši rādīja
stabilu sniegumu pamatturnīrā, taču arī
pretinieki cīnījās līdz galam. Cepuri nost

Volejbolistes iekļūst kausa pusfinālā
 Ilze Knusle

Foto: Ivars Veiliņš

Sieviešu volejbola klubs «Jelgava/LLU» veiksmīgi pārvarējis Latvijas kausa izcīņas
ceturtdaļfināla posmu, divās
spēlēs ar 3:0 pieveicot Murjāņu volejbolistes «MSĢ». Pusfinālā mūsu komandu sagaida
pērnā gada kausa ieguvējas
– SC «Mārupe».
Latvijas kausa ceturtdaļfinālā komandas aizvadīja divas spēles, un tālāk tika
uzvarētājas divu spēļu summā. Savā
ceturtdaļfināla pārī jelgavnieces bija
labākas un iekļuva pusfinālā. «Viegli
nebija, jo katra komanda katrā spēlē var
parādīt atšķirīgu sniegumu. Tā bija arī
ceturtdaļfinālā. Ja pirmajā mačā mājas
zālē uzvara nāca viegli, tad atbildes spēlē
Mārupes komanda izrādīja lielāku pretestību,» stāsta Jelgavas komandas kapteine
Linda Liniņa.
Pusfinālā mūsu volejbolistes tiksies
ar pērnā gada kausa ieguvējām SC
«Mārupe». «Visticamāk, pusfinālā būs
grūtāk nekā ceturtdaļfinālā, tomēr, rūpīgi
gatavojoties un attiecīgi noskaņojoties, arī
pusfināls ir uzvarams,» spriež komandas
kapteine. Kā mūsu stiprās puses viņa min
komandas jaunpienācēju cēlāju Elvitu
Dolotovu, kura spēli padara ātrāku, interesantāku un pretiniekiem neparedzamāku, uzbrucēju Dārtu Lūsi un pieredzējušo
spēlētāju Inesi Jursoni, kura nupat kā
atgriezusies laukumā un aizvadījusi
ar komandu pēdējās divas spēles. Arī

pusfinālā komandām būs divas spēles,
un finālā iekļūs uzvarētājas divu spēļu
summā. Pirmā pusfināla spēle mūsu
komandai notika 11. decembra vakarā,
kad laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau
bija nodots tipogrāfijā, savukārt atbildes
mačs paredzēts 19. decembrī izbraukumā. Latvijas kausa fināls sievietēm notiks
22. decembrī pulksten 15.30 «Daugavas»
sporta namā Rīgā.
Jāuzsver, ka «Jelgava/LLU» volejbolistes aizvadījušas arī pirmo Baltijas
līgas apli, astoņās spēlēs izcīnot sešas
uzvaras, piedzīvojot divus zaudējumus un
ierindojoties ceturtajā vietā no deviņām
komandām. «Pirmajā aplī mums vairāk
bija izbraukuma spēļu, un tajās allaž
bijis grūtāk, bet šosezon mēs centāmies

maksimāli koncentrēties katrai spēlei
un pēc labākās sirdsapziņas izdarīt katra
savu darbu laukumā, un izbraukumu
sēriju aizvadījām ļoti labi. Otrajā aplī
biežāk spēlēsim mājās, kas, no vienas
puses, uzliks lielāku atbildību savu
skatītāju priekšā, bet, no otras puses,
mūs varēs atbalstīt arī paši tuvākie, kas
savukārt dos papildu motivāciju,» spriež
komandas kapteine. Nākamais Baltijas
līgas mačs komandai būs 15. decembrī
izbraukumā pret «TU/«Bigbank»», kas
būs pēdējā līgas spēle šogad. Savukārt
4. un 5. janvārī volejbolistēm būs divas
mājas spēles Jelgavas sporta hallē – 4.
janvārī pulksten 16 pret TK «Kaunas
VDU» un 5. janvārī pulksten 12 pret
Alītas «Prekyba-Parama».

abām komandām,» tā D.Ušvils. Viņš norāda, ka cīņa par Jelgavas kausu basketbolā
noteikti būs arī nākamgad, un cer, ka tajā
iesaistīsies arī gados jaunāki spēlētāji.
Jelgavas kausa izcīņu basketbolā organizēja Jelgavas Sporta servisa centrs
sadarbībā ar BK «Jelgava».

Sporta pasākumi
 13. decembrī pulksten 19 – Latvijas
Basketbola 3. līgas spēle: BK «Jelgava/
BJSS»–BK «Jaunpils» (ZOC).
 14. decembrī pulksten 11 – Jelgavas
un Latvijas atklātais čempionāts klasiskajā
svara stieņa spiešanā guļus (sporta hallē).
 14. decembrī – Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas spēles: pulksten 11 –
«Jelgava»–«Saldus» U-14 grupas zēniem;
pulksten 12.30 – «Jelgava»–«Saldus»
U-15 grupas zēniem; pulksten 14 –
«Jelgava»–«Kuldīga» U-14 grupas zēniem
(sporta hallē).
 15. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas kausa izcīņas galda tenisā 8. kārta
(sporta hallē).
 15. decembrī pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas spēle U-16
meitenēm: «Jelgava»–BS «Rīga/TTP 2»
(sporta hallē).
 15. decembrī pulksten 18 un 21.
decembrī pulksten 15 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā
amatieriem (sporta hallē).
 19. decembrī pulksten 16 un 20.
decembrī pulksten 14 – Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas Ziemassvētku
sacensības un A.Miskārova kausa izcīņa
(LLU baseinā).
 21. decembrī pulksten 10 – Latvijas
maksibasketbola čempionāts K45+
grupā: «Doks Jelgava»–«Ķekava» (sporta
hallē).
 22. decembrī pulksten 10 – Jaungada balvas izcīņa volejbolā 2019 (sporta
hallē).
 27. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas Jaungada
sprints un A.Ozoliņas un J.Mistera kausa
izcīņa (LLU baseinā).
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Topošās sporta zāles sienā
ievietota laika grāmata
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Juris Karlinskis

Jelgavas tehnikuma
sporta zālei aizvadītajā
nedēļā nosvinēti Spāru svētki un vienā no
sienām iemūrēta laika
grāmata – vēstījums
nākamajām paaudzēm.
Kapsula ikdienā būs redzama ikvienam sporta
zāles apmeklētājam.
«Esam gandarīti, jo sporta zāles būvniecība norit pēc plāna,
un vēl lielāks ir prieks, ka jau
nosvinēti Spāru svētki un zāles
sienā iemūrēta laika grāmata ar
vēstījumu nākamajām paaudzēm.
Mēs ļoti ceram, ka 2020. gada
15. maijā mūsu sporta zāle būs
nodota ekspluatācijā un varēsim
svinēt atklāšanas svētkus,» atzīst
Jelgavas tehnikuma direktore
Janīna Rudzīte, stāstot, ka laika
kapsula šoreiz veidota no nerūsējošā metāla grāmatas formā uz
ozolkoka pamatnes, kas simboliski
norāda uz zinībām kā nākotnes
stūrakmeni. Ieteikums nākamajām paaudzēm ir šo laika grāmatu
pirmo reizi atvērt 2069. gadā, kad
Jelgavas tehnikums svinēs simto
jubileju. Jelgavas tehnikums šogad
atzīmēja 50. dzimšanas dienu,
un laika grāmatā ievietots datu
nesējs, kurā elektroniskā formātā
pieejama skolas izdotā grāmata

par tās vēsturi un absolventiem.
Lai sniegtu aizsardzību jauniešiem, tur ielikta arī Izglītības un
zinātnes ministrijas dāvātā zalkša
zīme, kā arī nauda un citas liecības,
kas vēstīs par laiku, kurā tehnikuma sporta zāle celta. Interesanti,
ka kapsula būs redzama katram
sporta zāles apmeklētājam.
J.Rudzīte atklāj, ka sporta zāles celtniecība norit saskaņā ar
grafiku un šobrīd ir izbūvēti ēkas
pamati, nepieciešamās inženierkomunikācijas, uzbūvēta ēka, kurā
atradīsies inventāra noliktavas,
ģērbtuves un dušas, kā arī sāku-

sies sporta zāles metāla karkasa
montāža. Būvei jābūt pabeigtai
līdz nākamā gada 15. maijam.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka jaunā sporta zāle tiek celta
blakus 2015. gadā uzbūvētajām topošo automehāniķu un būvnieku
laboratorijām. Kopējā jaunbūves
platība būs 960 kvadrātmetri,
tostarp tieši sporta zāle būs 642
kvadrātmetrus liela, kas ir divreiz
lielāka par tagadējo sporta zāli
tehnikuma galvenajā ēkā. Tāpat
jaunajā ēkā tiks ierīkotas trīs ģērbtuves, labierīcības un dušas telpas,
kabinets skolotājiem, divas inven-

tāra noliktavas un medpunkts.
Sporta zāle tiek būvēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) atbalstu, īstenojot projektu «Jelgavas tehnikuma sporta
zāles jaunbūve un tai piegulošās
teritorijas labiekārtošana, 2. kārta». Būvdarbus veic SIA «Reaton
LTD», un to izmaksas ir 1 460
408,99 eiro bez PVN. 85 procentus izmaksu sedz ERAF, bet 15
procenti ir valsts budžeta līdzekļi.
Tehnisko projektu izstrādāja un
autoruzraudzību nodrošina SIA
«BM projekts», bet būvuzraudzību
– SIA «BaltLine Globe».

Rezumēs 2019. gada rezultātus sportā
 Ilze Knusle

Pēc nedēļas, 19. decembrī, jau 20. reizi Jelgavā svinīgā pasākumā
«Sporta laureāts 2019»
tiks sveikti aizvadītā
gada labākie pilsētas
sportisti un treneri, kā
arī pasniegtas vairākas
speciālbalvas.

Jelgavas novada pašvaldība (reģ.Nr.90009250582)
izsludina konkursu uz transportlīdzekļa vadītāja amatu.
Galvenie pienākumi:
1. speciālā autotransporta (personām ar
kustību traucējumiem) un deviņpadsmitvietīga
mikroautobusa vadīšana;
2. personu ar kustību traucējumiem nogādāšana līdz transporta līdzeklim;
3. ceļazīmes sagatavošana globālās pozicionēšanas sistēmā «Skybrake».
Prasības:
1. B un D kategorijas autovadītāja apliecība;
2. iegūta profesionālā kategorija (95. kods);
3. labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
4. augsta atbildības izjūta.
Iesniedzamie dokumenti:
1. profesionālās darbības apraksts (CV);
2. izglītību apliecinoša dokumenta kopija.

Pieteikšanās termiņš – 2019. gada 21. decembris.
Mēnešalga – 777 EUR.
Dokumentus lūgums iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldības Personāla nodaļā 208.
kabinetā (2. stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā,
sūtīt pa pastu (Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001)
vai e-pastu personals@jelgavasnovads.lv
ar norādi «Transportlīdzekļa vadītāja amata
konkursam».
Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu
pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos
dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases
otrajai kārtai.
Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie
personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi.

Tev interesē ražošana? Tu orientējies rasējumos? Tev patīk darboties ar metālu?
Iespējams, ka šis ir labākais nozares piedāvājums tieši tev! Zvani 29196595!
SIA «Steel pro» (reģ.Nr.40203155061) ir mūsdienīga vietējā kapitāla metālapstrādes kompānija, kas
nodarbojas ar enerģētikas projektu realizāciju. Šobrīd mūsu draudzīgajā kolektīvā strādā vairāk nekā 70
savas jomas profesionāļu.
Aicinām mūsu komandai pievienoties jomas profesionāļus –

ATSLĒDZNIEKUS(-CES) un METINĀTĀJUS(-AS)
ar pieredzi metālapstrādē.
Ko mēs piedāvājam?
• Interesantu darbu un labu atalgojumu
(6–10 EUR/st. bruto);
• Godīgi samaksātus nodokļus un sociālās
garantijas;
• Nelaimes gadījumu apdrošināšanu (stājoties
darbā) un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• Kompānijas apmaksātu ceļojumu divām

personām, nostrādājot kompānijā divus gadus
nepārtraukti;
• Kompānijas apmaksātas pusdienas, kafiju,
tēju, ūdeni;
• Piemaksu pie ikmēneša algas par 100%
apmeklētību.
Tālrunis 29196595 (Guna).
Adrese: Langervaldes iela 2, Raubēni,
Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3002.

Izvērtējot 2019. gadu sportā,
tiks pasniegtas balvas astoņās
nominācijās: gada sportistam
olimpiskajos un neolimpiskajos
veidos un gada sportistei olimpiskajos veidos; gada trenerim

olimpiskajos un neolimpiskajos
sporta veidos; gada perspektīvākajam sportistam; gada sporta
skolotājam; gada sporta spēļu
komandai; par ieguldījumu sportā; par augstiem sasniegumiem
sportā. Vēl tiks pasniegtas divas
Sporta servisa centra speciālbalvas un viena Latvijas Olimpiskās
komitejas speciālbalva.
«Šis gads sportisko panākumu ziņā varbūt nav bijis pārāk
bagāts, tomēr Jelgavā šobrīd ir
divi sportisti – 3x3 basketbolists
Edgars Krūmiņš un karatists
Kalvis Kalniņš –, kuri cīnās par
tikšanu uz Tokijas olimpiskajām
spēlēm, un no Jelgavas tik tuvu

pasaules lielākajam vasaras
sporta notikumam sen neviens
sportists nav bijis. Šie pieredzējušie sportisti arī šogad rādījuši
visstabilāko sniegumu, savukārt
jaunajiem, kuri aizvadīja pirmo
gadu citā vecuma grupā – pārgāja no jauniešiem uz junioru grupu vai no junioriem uz pieaugušo
sportu –, gads nebija tas vieglākais un veiksmīgākais. Viņus
šobrīd ir svarīgi vispār noturēt
sportā, jo pārejas vecumā daudzi
nolemj pamest sportu un izvirza
dzīvē citas prioritātes,» aizvadīto
sporta gadu īsumā raksturo
Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis.

Savukārt spilgtākais sporta
notikums Jelgavā bija Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kas
mūsu pilsētā tika rīkota pirmo
reizi. Jelgavas jaunie sportisti
kopvērtējumā ieguva 3. vietu,
izcīnot 16 zelta, 19 sudraba
un 23 bronzas medaļas. Par
panākumiem olimpiādē jauniešiem un viņu treneriem paldies
tika pateikts septembrī īpašā
pasākumā.
Pasākums «Sporta laureāts
2019» notiks 19. decembrī Jelgavas sporta hallē. Ieeja – ar
ielūgumiem. Bet reportāža no
pasākuma tiks publicēta 9. janvāra «Jelgavas Vēstneša» numurā.

Ziemassvētku gadatirgus ZOC pulcēs Paplašinot Meža kapus, radītas
tirgotājus no Latvijas un ārzemēm 1600 jaunas kapavietas
 Emīls Rotgalvis

Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC) 14. un 15.
decembrī norisināsies
Lielais Ziemassvētku
gadatirgus, kurā ražotāji un tirgotāji no
Latvijas un ārvalstīm
piedāvās iegādāties
dažādas Ziemassvētku
dāvanas un rotājumus,
apģērbu, kā arī ēdienu
svētku galdam. Tirgošanās notiks 14. decembrī
no pulksten 11 līdz 18
un 15. decembrī no
pulksten 11 līdz 16.
«ZOC divas dienas kļūs par
nelielu Ziemassvētku pilsētiņu.
Centra lielajā zālē notiks Ziemassvētku gadatirgus. Telpa būs
dekorēta ar svētku rotājumiem,
un abas dienas tur skanēs mūzika.
Ārpusē pie galvenās ieejas būs izvietota izbraukuma kafejnīca, kur
gadatirgus apmeklētāji pie galdiņiem varēs nesteidzīgi nobaudīt
siltu ēdienu un iemalkot kafiju,
savukārt mazos apmeklētājus pie

krāšņās egles sagaidīs Ziemassvētku vecītis. Gadatirgū strādās
arī fotogrāfs, un fotogrāfijas bez
maksas būs iespējams lejupielādēt
mājaslapā www.myexpo.lv,» stāsta
Ziemassvētku gadatirgus organizētāja kompānijas «My Expo»
vadītāja Maira Ādmine.
Kopumā Ziemassvētku gadatirgū piedalīsies vairāk nekā 150
uzņēmumu, no kuriem puse būs
vietējie ražotāji. Pieteikušies arī
tirgotāji no Igaunijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Somijas.
Gadatirgū varēs iegādāties Ziemassvētku un Jaungada dekorus,
rotājumus un lampiņas, rotas ar
latvju zīmēm, rotaļlietas bērniem,
pērļu rotas, ar rokām šūtus suvenīrus, dabīgo kosmētiku, tējas
veselībai un skaistumam, vaska
sveces, apģērbu, apavus, izstrādājumus no lina, rotas no ādas,
Ziemassvētku mūzikas ierakstus
un citas preces.
ZOC Lielo Ziemassvētku gadatirgu «My Expo» rīko pirmo
reizi. «Mēs ceram, ka pasākums
kļūs par tradīciju. Gādāsim par
to, lai tas radītu prieku ikvienam
apmeklētājam,» tā M.Ādmine.

 Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies Meža
kapu teritorijas paplašināšanas 3. kārta,
un tās laikā radītas
aptuveni 1600 jaunas
kapavietas. Apbedījumus šajā Meža kapu
daļā gan sāks veikt
tikai pēc pusotra gada,
jo šobrīd vietas vēl pietiek 2017. gadā paplašinātajā kapu teritorijā.
Meža kapu paplašināšanas
3. kārtā labiekārtota teritorija
aptuveni 1,5 hektāru platībā.
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Liene Klauža stāsta, ka
darbu gaitā izlīdzināta uzbērtā
zemes kārta, izbūvēti grants ceļi,
uzstādīts rokas ūdens pumpis,
divi soliņi, atkritumu urnas,
kā arī teritorija apzaļumota,
iestādot Holandes liepas, hortenzijas un grimoņus. «Tāpat
jau iepriekš kapu teritorijā izbūvētajām akām veikta dekoratīvā
apdare,» piebilst L.Klauža.

Šobrīd teritorijā nodrošinātas
aptuveni 1600 jaunas apbedīšanas vietas. «Pilsētsaimniecības»
Kapsētu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Solvita Vaivode
norāda, ka jaunajā Meža kapu
daļā apbedījumus sāks veidot
tikai pēc pusotra gada. «Pašlaik
Meža kapos apbedījumi tiek
veikti teritorijā, kas labiekārtota
2017. gadā, radot ap 1500 jaunu
kapavietu. Tur šobrīd ir aizņemtas 229 ģimenes kapavietas, bet
brīvas – 360, kas varētu pietikt
aptuveni pusotram gadam. Pēc
mūsu datiem, gadā ir nepieciešamas aptuveni 250 ģimenes
kapavietas,» stāsta S.Vaivode.
Jāpiebilst, ka Meža kapiem
blakus esošā teritorija kapsētu
vēl ļauj paplašināt un šobrīd jau
tiek veikti priekšdarbi – uzbērta
zeme. «Tur būtu vieta aptuveni
1890 ģimenes kapavietām,» stāsta S.Vaivode.
Kapu paplašināšanas 3. kārtas darbus veica SIA «Cascade
mining» par kopējo līgumcenu
60 150,43 eiro, ieskaitot PVN.
Summā iekļauti gan būvdarbi,
gan būvuzraudzība.

Ceturtdiena, 2019. gada 12. decembris
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SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095) –
mūsdienīga ārstniecības iestāde ar plašu ārstniecības
pakalpojumu klāstu un profesionālu komandu –
aicina darbā JURISTU(-I).

Pamata pienākumi:
• pārzināt tiesību un normatīvo prasību sistēmu veselības aprūpes nozarē;
• veikt ienākošo un sagatavoto dokumentu juridisko analīzi;
• sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus
dokumentus, noteikumus, nolikumus, instrukcijas u.c.
juridiska rakstura dokumentus;
• sagatavot un organizēt iestādes iepirkumus saskaņā
ar Latvijas Republikas un Jelgavas poliklīnikas iekšējiem
normatīvajiem aktiem;
• kontrolēt lēmumu, līgumu un citu dokumentu atbilstību
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem;
• rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas
uzturēšanu;
• pildīt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktai kompetencei.
Prasības:
• augstākā juridiskā izglītība;
• trīs gadu pieredze jurista amatā;
• zināšanas publisko iepirkumu jomā;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru («MS Office»);

• valsts valodas un svešvalodu zināšanas;
• prasme izstrādāt nolikumu/līgumu projektus,
gatavot citu dokumentāciju, kas saistīta ar iepirkumu
organizēšanu;
• prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt un
piemērot tiesību normas;
• prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
• precizitāte, augsta atbildības izjūta, iniciatīva, analītiska domāšana.
Piedāvājam:
• darbu draudzīgā profesionāļu komandā;
• atalgojumu no 1390 EUR (bruto);
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
• iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju, apmeklējot
kursus, seminārus, konferences.
Lai pieteiktos vakancei, CV, motivācijas vēstuli un
izglītību apliecinošo dokumentu kopijas lūgums sūtīt pa
e-pastu jp@jp.lv vai iesniegt personīgi Sudrabu Edžus
ielā 10, Jelgavā, 412. kabinetā.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti atlases
nākamajai kārtai.

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

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Laipni aicinām topošos pirmklasniekus un viņu vecākus

uz Atvērto durvju dienu
Jelgavas 5. vidusskolā

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

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

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

Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja
kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• atalgojumu 950–1030 EUR par slodzi;
• veselības apdrošināšanu;
• sociālās garantijas.
Pretendentiem CV lūdzam sūtīt
pa e-pastu olaines1vsk@olaine.lv.
Papildu informācija pieejama pa tālruni 29339751
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

Svētku laikā asins donoru pieņemšana

SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
Asins sagatavošanas nodaļā tiks nodrošināta šādos laikos:
Seko mums:

facebook.com

Kontaktbirža

Tālrunis uzziņām – 63030133.

Aicinām apmeklēt
amatnieku un
mājražotāju tirdziņu
12. decembrī pl. 10 - 15
00

14. janvārī pl. 930

Lūgums atsaukties

Pie mums viesos -

Roberto Meloni

30

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

BEZMA

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

Veselības studija
ģimenes labsajūtai

“Ar viedierīcēm pie galda”

16.janvārī pl. 1600

23. janvārī pl. 1730

SAS!

AK

BEZM

Veselības studija ģimenes labsajūtai
12. februārī plkst. 1600
Kopā ar
Katrīnu Puriņu-Liberti 12. februārī plkst. 1730

Kopā ar Karlīnu Elksni

• 23.12.2019. – no plkst.8 līdz 10.30;
• 30.12.2019. – no plkst.8 līdz 10.30;
• 02.01.2020. – no plkst.9 līdz 12.

20. februārī plkst. 1600
20. februārī plkst. 1730

meitenēm

meitu vecākiem
zēniem

dēlu vecākiem

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

Jelgavas pilsētas dome aicina Vladimira Lubeņeca (dzimis 1964. gada 16.
jūlijā, miris 2019. gada 18. novembrī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
305. kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar Vladimira Lubeņeca īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Vladimira Lubeņeca
piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Viktora Brieža (dzimšanas dati – 16.02.1944., deklarētā dzīvesvieta – Lielā iela 27 – 9, Jelgava) radiniekus.
Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms
par minētās personas radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Meklē darbu
Elektriķis. Izskatīšu visus darba piedāvājumus. T.22163952.

Līdzjūtība
Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājiens.
(K.Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar kolēģi Ligitu Jātnieci,
no vīra atvadoties.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALLA BIČKOVSKA (1949. g.)
JĀNIS MIHELSONS (1930. g.)
VALENTĪNA VEISA (1943. g.)
ANRIJS VĀVERE (1970. g.)
TATJANA ROGOĻEVA (1951. g.)
Izvadīšana 13.12. plkst.12.45 Meža kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
 12. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku tirdziņš, Zemgales reģiona amatnieku
un mājražotāju kontaktbirža. Ieeja – bez maksas (ZRKAC).
 13. decembrī pulksten 18 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš» deju uzvedums
«Māsa un brālis» (labdarības koncerts). Režisore – A.Leite-Straume. Mākslinieciskā
vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
 13. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku koncerts «Bērnības stāsts». Koncertā
piedalās Ginta Krievkalna un Uģis Roze. Pavadošā grupa: K.Krievkalns, Ē.Upenieks un
Ē.Kiršfelds. Biļešu cena – 10 € (Sv.Annas baznīcā).
 14. decembrī pulksten 12 – nodarbība cikla «Radītprieks» ietvaros «Lampiņu
virtenes darināšana». Nodarbību vada amata meistare Iveta Kokmane. Pieteikties pa
tālruni 63005447, 63005445. Dalības maksa – 19,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 14. decembrī pulksten 14 un 17 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš» deju uzvedums «Māsa un brālis» (labdarības koncerts). Režisore – A.Leite-Straume. Mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
 14. decembrī pulksten 20 – Jelgavas pils Ziemassvētku balle. Ieeja tikai vakartērpos
– kungiem tumšs uzvalks, dāmām garā vakarkleita. Plašāka informācija mājaslapā
www.llu.lv vai pa tālruni 26498504. Ieejas maksa – 40 € (Jelgavas pilī).
 15. decembrī pulksten 10 – pankūku brančs un dāvanu saiņošana sadarbībā ar
restorānu «Tornis». Pieteikties pa tālruni 66912299. Dalības maksa – 35 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 15. decembrī pulksten 12 – D.Kalniņa un K.Vanadziņa Ziemassvētku koncerts
«Torņa ziemas melodija». Pieteikties pa tālruni 63005447, 63005445. Biļešu cena –
27 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 15. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku koncerts «Tā klusā nakts». Koncertā
piedalās E.Rezgale, I.Birģele un «Dižbrāļi». Biļešu cena – 10 € (Sv.Annas baznīcā).
 15. decembrī pulksten 14 – Jelgavas kamerorķestra adventes laika koncerts
«Lai sirdī nāk cerību prieks». Mākslinieciskais vadītājs – A.Meri. 1. daļa: P.Vasks
«Musica adventus», A.Hačaturjans «Adagio» no baleta «Spartaks». 2. daļa:
G.Sviridova muzikālas ilustrācijas A.Puškina novelei «Putenī». Biļešu cena –
3–5 € (kultūras namā).
 17. decembrī pulksten 19 – R.Paula daiļrades sākums muzikālā vīzijā «Leģendas
dzimšana». Piedalās: Dailes teātra aktieris G.Andžāns, dziedātāji K.Prauliņa, E.Rozentāle, I.Sutugova, A.Jēkabsone (Ņujorka), A.Biķernieks, J.Orlovs, J.L.Kalmanis, L.Kupča
u.c. Pianists – A.Livča. Pavadošā grupa – I.Veitners (klarnete, saksofons), A.Grunte
vai V.Veličko (kontrabass), M.Logins (sitamie instrumenti). Režisors – V.Lūriņš. Biļešu
cena – 12–30 € (kultūras namā).
 18. decembrī pulksten 19 – Ozolnieku novada amatierteātra suareja pie Ādolfa
Alunāna iestudējumā «Jāņa Poruka pēdējā nakts» (Aldis Linē). Režisore – Dace Vilne.
Vietu skaits ierobežots. Pieteikties pa tālruni 63021180. Ieeja – bez maksas (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
 18. decembrī pulksten 20 – Japāņu viduslaiku anekdotes jeb Kjogenstāsti. Vietu
rezervēt pa tālruni 26323327. Biļešu cena – 2 € (Jelgavas Studentu teātrī).
 18. decembrī pulksten 12, 15, 18 un 20.30 – filma «Jaungada taksometrs 2». Režisors – M.Martinsons. Galvenajās lomās – L.Reiniks, A.Krasovska, B.Sipeniece-Gavare,
V.Krauze, N.Brikmanis, A.Bulis, Z.Dombrovska, I.Florence-Vīksne, M.Sleja, A.Lieckalniņa
un Kozmens. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 12, 15 un 18 – mākslas filmas «Dvēseļu putenis» papildseansi. Režisors – Dz.Dreibergs. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 20. decembrim – Haralda Smilgas fotoizstāde «Ainavas un ziedi» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē).
 Līdz 30. decembrim – Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes gleznu izstāde «Pērļu
mirdzums gleznās» (Pārlielupes bibliotēkā).

Muzejā uzzied porcelāna ziedi
 Emīls Rotgalvis

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
apskatāma mākslinieces keramiķes Eleonoras Pastares
darbu izstāde «Variācijas.
Porcelāns». Tajā eksponēts
viņas jaunākais veikums,
pārsvarā ziedu formā.
«Porcelāns nav vienkāršs materiāls darbiem, jo tas ir ļoti trausls.
Māksliniece iepriekš ir strādājusi ar
mālu, šamotu un citiem keramikas
materiāliem, bet pēdējā laikā pievērsusies tieši porcelānam. Līdzīgi
kā gatavo porcelāna traukus, tapuši
arī šie darbi, bet vienā notikusi
sadarbība starp Eleonoru Pastari
un stikla meistariem, radot puķes
ar stikla kātiem,» stāsta Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja māksliniece Mārīte Leimane,
piebilstot, ka E.Pastares darbi muzejā
eksponēti pirmoreiz.
Foto: JV

Liela daļa darbu veidoti ziedu formā
vairākās kārtās, daudzi ir krāsoti un
papildināti ar dažādiem sīkiem elementiem, demonstrējot mākslinieces
prasmi strādāt ar porcelānu, veidojot
to dažādās detalizētās formās. «Dabas mainīgums un patstāvīgums ir
nebeidzams iedvesmas avots, tas ir
pamatu pamats radošajam darbam
– brīvam sapņu un radošu domu lidojumam. Un, ja kādu no šiem sapņiem
izdodas materializēt, gribētos tajā arī
dalīties,» tā par savu daiļradi raksta
darbu autore.
Keramiķe E.Pastare dzimusi Daugavpilī, kur daļu savas dzīves mācījusies un strādājusi. Viņa izglītojusies
gan kā mākslas pedagoģe, gan kā
profesionāla māksliniece, iegūstot
profesionālo maģistra grādu Daugavpils Universitātes Mākslas katedrā.
Izstādēs piedalās kopš 1977. gada.
E.Pastares darbi eksponēti gan vietēja
mēroga, gan starptautiskās izstādēs.
E.Pastares porcelāna darbi muzejā
apskatāmi līdz janvāra vidum.
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Gadskārtu krāsas studijas
«Dardedze» lakatu izstādē

Tekstilmāksliniece Ingrīda Ozolniece ir ilggadēja tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» vadītāja.
Viņas vadībā studijas dalībnieces apgūst latvisko amata prasmi, darinot segas, galdautus, spilvenus, kā
arī lakatus.
Foto: JV
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Līdz 7. janvārim Jelgavas
kultūras nama 1. stāva
galerijā skatāma tautas
lietišķās mākslas studijas
«Dardedze» lakatu izstāde
«Svētki». Tajā apkopoti
studijā pēdējā gada laikā darinātie darbi, kas
tematiski veltīti latviešu
gadskārtām.
Studijas vadītāja Ingrīda Ozolniece atklāj, ka «Dardedzes» darbu
izstādes tematiski pārsvarā saistītas
ar dabu, taču šoreiz ieviesta neliela
atkāpe no ierastā: «Nosaukums
«Svētki» pie manis atnāca pēkšņi
aptuveni divas nedēļas pirms pašas
izstādes. Šajā vārdā nav tukšuma, jo
svētkos ir viss gads, visas gadskārtas.
Nosaukums ir īss, bet ietilpīgs – Lieldienas, Jāņi, Miķeļi un gada beigās
Ziemassvētki. Tieši ar Ziemassvētkiem, manuprāt, šī izstāde ļoti labi
der kopā, jo lakats – tas ir kaut kas

silts un patīkams.» Studijas vadītāja
stāsta, ka arī svētku tematika izstādē
noteiktā mērā parādīta caur dabu, jo
gadskārtas saistāmas ar gadalaiku
maiņu. «Darbos ir saskatāma, piemēram, ziema, zaļa pļava, vienam darbam dots nosaukums «Rudzupuķe»,»
skaidro I.Ozolniece.
Tieši lakatiem veltītas izstādes
«Dardedze» rīko ik pa laikam, nereti kopā ar citiem māksliniekiem,
piemēram, keramiķiem vai gleznotājiem. Šajā izstādē gan visa uzmanība veltīta tieši šiem darinājumiem.
Darbi tapuši pēdējā gada laikā, sākot
no pērnā rudens. Tie veidoti dažādās
krāsās un rakstos, katrai no studijas
dalībniecēm izvēloties sev tuvāko
lakata motīvu. «Dardedzes» vadītāja
stāsta, ka darbošanās studijā tās
dalībniecēm ir aizraušanās un atpūta
no ikdienas. «Mums ir, piemēram,
skolotājas, kuras ikdienā atrod laiku,
lai šeit darbotos, un tā viņas atpūšas.
Dalībnieces nedomā, ka tas ir laikietilpīgi, ka nebūs laika. Kad top darbi,
es redzu, kā viņas smaida, priecājas

par krāsām, darbojas ar mīļumu. Un
no tā dvēselīte sāk gavilēt,» skaidro
I.Ozolniece.
Lakatu košās krāsas atklāšanas
pasākumā novērtēja arī Jelgavas pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs
Mintauts Buškevics, uzsverot, ka,
viņaprāt, izstāde ir īpaši piemērota
Ziemassvētku laikam. «Kultūras
nama telpas ir atbilstoša vieta šādai izstādei, jo daudzo pasākumu
apmeklētāji varēs novērtēt studijas
veikumu. Lakati, to košās krāsas –
tas viss liek fantāzijai un sajūtām
plūst. Izstāde noteikti ir jāapmeklē
un jāpopularizē, lai darbus novērtētu
ne tikai kultūras nama apmeklētāji,
bet arī studijas citur Latvijā, kurām
ir interese par to, kas un kā pie
mums top,» tā M.Buškevics.
Studija «Dardedze» dibināta 1963.
gadā, un 1974. gadā tai piešķirts
tautas lietišķās mākslas studijas
nosaukums. Jelgavnieku «Dardedzei» neatkārtojamu krāsu gammu
jau daudzus gadus piešķir studijas
vadītāja I.Ozolniece.

Fotomākslinieka Pētera Korsaka veltījums laikabiedriem
 Emīls Rotgalvis

No 14. decembra līdz 2.
janvārim Jelgavas kultūras
namā skatāma fotomākslinieka un vēsturnieka Pētera
Korsaka jubilejas fotoizstāde «Personības manā dzīves ceļā», kas ir veltījums
vēsturnieka laikabiedriem
un spilgtu vēstures notikumu atainojums. Tā bez
maksas aplūkojama kultūras nama 2. stāva foajē.
«Izstāde stāsta par cilvēkiem, ar
kuriem man bijusi kāda saskare –
satiekoties, sadarbojoties vai kļūstot
par draugiem. Taču reizē šī izstāde
ir arī Latvijas notikumu atainojums.
Piemēram, kā pirmo reizi pēc pusgadsimta Latvijā atgriežas dzejnieks
Andrejs Eglītis, ko es fotografēju pie
lidmašīnas trapa. Vai kā 1992. gadā
dzejniece Elza Ķezbere pirmo un
vienīgo reizi atbrauca, lai satiktos ar
savu vīru Osvaldu Ķezberi, kurš bija
izdzīvojis un atgriezies no padomju

lēģera,» par izstādes saturu stāsta
P.Korsaks. Viņš fotomirklī fiksējis
abu atkalredzēšanos pēc 50 gadiem,
kad dzejniece no Ņujorkas ieradās
Latvijā. Tādu stāstu ir daudz, un izstāde ir kā fotomākslinieka paliekošs
vēstījums.
Izstādē redzamās fotogrāfijas kalpo
kā dokumentāli stāsti par cilvēkiem,
kas ar savu radošo darbu ir labi pazīstami gan Latvijā, gan aiz tās robežām.
Viņu vidū Andrejs Eglītis, Jānis Stradiņš, Gunārs Birkerts, Broņislava
Martuževa, Vaira Vīķe-Freiberga,
Indulis Ranka, Lidija Lasmane-Doroņina, Janīna Kursīte un vēl daudzi
citi Latvijā pazīstami cilvēki.
P.Korsaks ir viens no Latvijas
Fotogrāfijas vēstures muzeja veidotājiem. Ar savu darbību fotomākslā
un fotogrāfijas vēstures pētniecībā
viņš atstājis izcilas un paliekošas
Latvijas kultūrvēstures liecības. Viņš
ir iniciators un līdzautors līdz šim
vienīgajai Latvijas fotomākslai veltītajai grāmatai «Latvijas fotomāksla.
Vēsture un mūsdienas», kas izdota
1985. gadā. Rīgas kinostudijā pēc

P.Korsaka ierosinājuma tapušas divas
dokumentālās filmas par fotogrāfijas
vēsturi – «Putniņa izlidošana» (1979)
un «Spoguļa dziļums» (1980), kuru
režisors ir Aivars Freimanis. Arī par
pašu fotomākslinieku un viņa dzimtu
uzņemta filma «Jel balsi paceliet, kas
dzīvi palikuši».
«Tikko kā iznāca mana grāmata
«Latviešu fotogrāfi – kara liecinieki»
par kara reportieriem Pirmā un Otrā
pasaules kara laikā. Grāmata par
šādu tēmu Latvijā vēl nav bijusi,»
stāsta izstādes autors. P.Korsaks
daudz pētījis dažādus ar fotogrāfiju
saistītus tematus, tostarp mazākās fotokameras «VEF MINOX» vēsturi, un
ticies ar tās izgudrotāju Valteru Capu,
kura portrets arī redzams izstādē.
P.Korsaks ir Kultūras fonda Spīdolas stipendijas pirmais stipendiāts
Latvijā, Valsts kultūrkapitāla fonda
mūža stipendiāts, Gaismas balvas
ieguvējs un Triju Zvaigžņu ordeņa
virsnieks, taču kā viņa visdārgākais
apbalvojums ir un paliek tautas mīlestība, ko viņš ar savu pašaizliedzīgo
mūža darbu godam nopelnījis.

