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Dāvina grāmatas un
pilsētas pamatzināšanu rulli

Bērnu reģistrācija 1. klasē sāksies martā
22. janvārī Jelgavas pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā deputāti atbalstīja lēmuma projektu, kas paredz grozījumus bērnu
reģistrācijai izglītības uzsākšanai 2019./2020. mācību gada 1. klasē
Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs. Līdz ar iespējamām izmaiņām
Jelgavas pilsētas skolu tīklā, ko nosaka valsts īstenotā izglītības
politika un izmaiņas Vispārējās izglītības likumā, reģistrācija sāksies mēnesi vēlāk – 2019. gada 1. martā.
Veicot reģistrāciju elektroniski, bērna likumiskais pārstāvis izglītības
iestādei pa e-pastu nosūta iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu
un laika zīmogu, pievienojot bērna dzimšanas apliecības kopiju. Izglītības iestāde vienas dienas laikā elektroniski informē bērna vecākus
par sūtītā iesnieguma saņemšanu.
Lēmuma projekts Jelgavas pilsētas domē
tiks skatīts šodien, 31. janvārī.

Izsludināta jaunā pagalmu
labiekārtošanas programma
 Ritma Gaidamoviča

«Pilsētas pamatzināšanu ruļļi ir vērtīgs
izziņas avots gan mūsu bērnudārza
audzēkņiem un pedagogiem, gan
arī bērnu vecākiem, kuri reizēm tajos
atklāj interesantus faktus par savu
pilsētu,» stāsta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes «Gaismiņa»
vadītāja Agrita Loca. Viņa atzinīgi
vērtē ilggadējo pilsētas tradīciju izglītības iestādēm dāvināt grāmatas,
atklājot, ka «Gaismiņā» ir tradīcija
organizēt grāmatu nedēļu, audzēkņus
aicinot mainīties ar savām mīļākajām
grāmatām.
Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

vu afišu ar pilsētas svarīgāko
faktu, kas jāzina katram jelgavDraudzīgā aicinājuma
niekam, apkopojumu. Pirmo
dienā, 28. janvārī, pilpilsētas pamatzināšanu rulli
sētas pašvaldība Jelpašvaldība izglītības iestādēm
gavas izglītības iestādāvināja 2012. gadā – tas bija
dēm tradicionāli pakrāsains plakāts ar informāciju
sniedza dāvinājumu
par Jelgavas karogu, ģerboni,
– grāmatas un astoto
logo un saukli. Aizvadīto divu
Jelgavas pamatzināgadu Jelgavas pamatzināšanu
šanu rulli, kas šoreiz
ruļļos bija attēlota informāattēlo nozīmīgākos
cija par pilsētā izmantotajām
pilsētas infrastrukviedajām tehnoloģijām un
tūras objektus un
infrastruktūras attīstību, bet
simboliku – Jelgavas
šogad tajā izcelti nozīmīgākie
pilsētas lielo ģerboni,
pilsētvides objekti, kuri attēloti
pilsētas ģerboni un
360 grādu skatā. Līdzās tādām
karogu.
vēsturiskām celtnēm kā Jelgavas pils, Svētās Trīsvienības
Jelgava ir vienīgā pilsēta baznīcas tornis, Ģederta Eliasa
Latvijā, kura izdod informatī- Jelgavas Vēstures un mākslas

muzejs ietverti arī pēdējos
gados pilsētā atklātie objekti,
piemēram, Pils salas skatu
tornis un Pasta salas slidotava
ar izbūvēto jumtu, kas ir daļa
no šī brīža pilsētas ainavas.
Tāpat izzinošajā plakātā iekļauta informācija par Jelgavas simboliku – pamatzināšanu
rullis iepazīstina ar Jelgavas
pilsētas lielo ģerboni, pilsētas
ģerboni un karogu. Plakāta
apakšējā malā ir kvadrātkods,
kas sniedz iespēju, izmantojot
viedierīces, pieslēgties kameru
tiešraidēm no pilsētas centra.
Tradīciju pilsētas izglītības
iestādēm pasniegt grāmatas
pašvaldība turpina jau 18. reizi. Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm šogad pasniegti

izdevumi «Kāpēc? Dzīvnieki»
un «Kāpēc? Enciklopēdija». Sākumskolām un pamatskolām
pašvaldība dāvināja grāmatas
«Latvijas valsts stāsts», «Mana
pirmā enciklopēdija» un «Mēs
– Latvijas patrioti!», savukārt
vidusskolu bibliotēku plauktus
papildinājušas grāmatas «Latvijas vēsture no vissenākajiem
laikiem līdz mūsdienām» un
«Mans tautastērps».
Jāatgādina, ka Draudzīgā
aicinājuma iniciatīvu Latvijā
1935. gada 28. janvārī iedibināja Kārlis Ulmanis. Kustība
tika atjaunota 1994. gadā,
Draudzīgā aicinājuma dienā
ikvienu rosinot ziedot skolām
grāmatas, mākslas priekšmetus un naudas līdzekļus.

POIC pagājušajā gadā saņēmis 12 976 ziņojumus
 Ritma Gaidamoviča

Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC)
pagājušajā gadā saņēmis 12 976 ziņojumus, kas ir
par 112 mazāk nekā gadu iepriekš, liecina iestādes
apkopotie 2018. gada statistikas dati. Iedzīvotāji
visbiežāk informējuši par problēmām uz ielām un
ietvēm (1254 ziņojumi), luksoforu bojājumiem (961
ziņojums) un dzīvniekiem (906 ziņojumi).
No 12 976 pērn saņemtajiem
ziņojumiem 11 993 ir par Jelgavas pilsētu, bet pārējie – par
Jelgavas un Ozolnieku novadu.
Salīdzinājumam: 2017. gadā
POIC saņēma 13 088 ziņojumus,

2016. gadā – 12 717, 2015. gadā
– 10 650. POIC vadītājs Gints
Reinsons pieļauj, ka pērn saņemto ziņojumu skaits salīdzinājumā
ar 2017. gadu nedaudz sarucis, jo
pilsētā katru gadu tiek uzlabota

un modernizēta infrastruktūra
un daudzas problēmas var fiksēt
attālināti, līdz ar to arī ātrāk
novērst.
Rekordlielu skaitu ziņojumu
– 663 – pērn POIC apstrādājis
pilsētas interaktīvajā kartē www.
karte.pilsetsaimnieciba.lv, un tas
ir lielākais kartē saņemto ziņojumu skaits astoņu gadu laikā,
kopš darbu sāka POIC. «Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
pērn veica būtiskus uzlabojumus,
lai interaktīvo karti varētu ērti
lietot mobilajās ierīcēs. Šobrīd
cilvēks, konstatējot problēmu,

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

to uzreiz var atzīmēt pilsētas
interaktīvajā kartē savā tālrunī,»
stāsta G.Reinsons. Pārējie pieteikumi saņemti no iedzīvotājiem,
inženieriem, sadarbības partneriem, operatīvajiem dienestiem,
monitoringa sistēmām un citiem
avotiem, tostarp pa bezmaksas
tālruni 8787.
Visvairāk ziņojumu – 1254 –
tāpat kā gadu iepriekš (1136) saņemts par dažādām problēmām
uz ielām un ietvēm, piemēram,
iedzīvotāji informējuši par slidenām ietvēm, bedrēm.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» līdz
18. martam izsludinājusi pieteikumu pieņemšanu pašvaldības
līdzfinansētajā daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas
programmā.
Pirmdien uz iedzīvotāju sanāksmi par pašvaldības izsludināto pagalmu labiekārtošanas
programmu bija ieradušies ap
15 daudzdzīvokļu māju pārstāvju – gan tādi, kuri programmā
vēlas iesaistīties pirmo reizi, gan
tādi, kas to plāno darīt atkārtoti.
Iedzīvotāji interesējās, vai ar
pašvaldības līdzfinansējumu iecerētos darbus var veikt vairākos
posmos; kur rast nepieciešamo
summu darbu veikšanai, līdz
tiek saņemts pašvaldības līdzfinansējums, kuru izmaksā darbu
noslēgumā; proporcionāli cik
lielam jābūt dzīvokļu īpašnieku
atbalstam projektam; cik izmaksā bērnu rotaļu laukuma izbūve?
«Ieceres mums ir grandiozas,
taču saprotam, ka vienā gadā
tas nav paveicams. Galvenais ir
sākt. Gribam izbūvēt lietusūdens
kanalizācijas sistēmu, sakārtot
iebrauktuvi uz pagalmu, ko
dalām ar blakus māju, izveidot
auto stāvlaukumu, jo šobrīd
pagalmā vietas ir tikai septiņām

automašīnām, turklāt tās dalām
ar kaimiņmāju, taču mūsējā vien
ir 55 dzīvokļi. Tāpat gribam
izbūvēt atkritumu konteineru
laukumu, kurā varētu novietot
arī konteinerus šķirotajiem atkritumiem, kādu šobrīd mums
nav. Svarīgi būtu arī atrast vietu
bērnu rotaļu laukumam,» stāsta
Raiņa ielas 26 mājas vecākais
Janeks Drozdeks, atzīstot, ka
no šīm iecerēm aktuālākā ir auto
stāvlaukums. Viņš norāda, ka
šobrīd notiek mājas iedzīvotāju
aptauja. Ja dzīvokļu īpašnieku
vairākums būs par pārmaiņām,
paužot arī gatavību iesaistīties
ar savu finansējumu, tiks izstrādāts projekts, lai to iesniegtu
un pretendētu uz pašvaldības
līdzfinansējumu. Mājas vecākais,
atsaucoties uz tikšanās laikā
dzirdēto, atzina, ka, visticamāk,
darbi tiks dalīti posmos, jo paredzamas lielas izmaksas, kuras
iedzīvotāji uzreiz nevar atļauties.
Savukārt Pasta ielas 33. nams
kopā ar kaimiņmājām pirms
diviem gadiem jau piedalījās
pašvaldības pagalmu labiekārtošanas programmā, starp namiem
izbūvējot bērnu rotaļu laukumu.
«Šobrīd iedzīvotāji sūkstās, ka
mūsu pagalms ir tumšs un diennakts tumšajā laikā pa to nav
patīkami un droši pārvietoties.
Tāpēc apsveram iespēju piesaistīt pašvaldības finansējumu, lai
atrisinātu šo problēmu,» stāsta
Pasta ielas 33 mājas vecākā Olga
Sokolova. Turpinājums 3.lpp.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 1. februārī laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005507 vai 63005556.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un tālruņa numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Tūrisma pakalpojumu jomā uzņēmējiem
Jelgavā vēl ir daudz darāmā»
TŪRISMA INFORMĀCIJAS
PIEPRASĪJUMU SKAITS
2018. GADĀ PĒC IZCELSMES
VALSTĪM, TOP 10

 Jānis Kovaļevskis

LIETUVA

«Tūrisma jomā mums joprojām ir virkne izaicinājumu,
domājot ne tikai par pilsētas viesiem, bet arī par jelgavniekiem. Organizējot tematiskās ekskursijas, mūsu gidi
konstatē, ka daudzi jelgavnieki nav bijuši pat pilī, kas
ir lielākā pils Baltijā un atpazīstamākais mūsu pilsētas
zīmols. Aizvadītajā gadā Jelgavas Tūrisma informācijas
centra apkalpoto tūristu skaits palielinājās par septiņiem procentiem – kopumā klātienē, pa tālruni un ar
elektronisko resursu starpniecību tika apkalpoti 17 799
pieprasījumi. Visaktīvākā tūristu interese par Jelgavu
bija augustā, kad apkalpoti 2249 pieprasījumi, bet
vismazākā – janvārī (809 pieprasījumi). Tradicionāli Jelgavu visbiežāk apmeklējuši viesi no Lietuvas, Krievijas,
Igaunijas un Vācijas,» stāsta Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra vadītāja Anda Iljina.
Vislielākais pārsteigums aizvadītajā tūrisma sezonā bija jaunā
Pils salas skatu torņa popularitāte
– kopš atklāšanas jūnija beigās to
apmeklējuši jau vairāk nekā 53
tūkstoši cilvēku. Tāpat pieprasīti
bija izbraucieni ar kuģīšiem,
Karameļu darbnīca ar savu atraktīvo piedāvājumu un tādi
tradicionāli objekti kā Jelgavas
pils, Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis un Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs.
Kā vērtējat aizvadīto tūrisma sezonu, un kādi ir
būtiskākie secinājumi par
to, ko sagaida pilsētas viesi, ņemot vērā, ka Latvijas
mērogā Jelgavai jākonkurē
ar tādiem tūristu vidū
populāriem galamērķiem, kas
ir salīdzinoši tuvu Rīgai, kā
Jūrmala, Sigulda un Bauska?
Mēs esam sasnieguši zināmu
atpazīstamību, un cilvēki labprāt
brauc uz Jelgavu. Joprojām saglabājas tendence, ka Jelgava vairāk
ir kā pasākumu galamērķis un
lielākais cilvēku pieplūdums ir
Ledus skulptūru festivālā, Smilšu
skulptūru festivālā, kā arī uz
Pilsētas svētkiem. 2018. gadā vēl
jāatzīmē grupas «Prāta vētra»
koncerts, kas pulcēja 28 tūkstošus
klausītāju.
Ikdienā uz Jelgavu vairāk brauc
individuālie ceļotāji un ģimenes ar
bērniem. Tā ir mērķauditorija, uz
kuru būtu jāstrādā uzņēmējiem,
jo tūrisma pakalpojumu piedāvājums ikdienā šobrīd nav pietiekams, lai mēs varētu domāt par
būtisku tūristu skaita pieaugumu.
Piemēram, ja tūristi pie mums
ierodas pirmdienā, teju neviens
pakalpojums nav pieejams – atvērts ir tikai Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis.
Cik kvalitatīvs ir Jelgavas
piedāvājums tūrisma jomā?
Kā šobrīd pietrūkst?
Kopumā Jelgavas piedāvājums
ir plašs, tomēr vairums pakalpojumu pieejami tikai grupām, iepriekš
tos rezervējot. Individuālajiem ceļotājiem, kuri pēdējos gados veido
lielāko daļu no pilsētas viesiem,
virkne pakalpojumu, piemēram,
tematiskās ekskursijas, ražotņu
un vēsturiskā dzelzceļa depo
apmeklējums, nav pieejami.
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Lai paplašinātu mūsu piedāvājumu, esam izstrādājuši audiogidu, un interesenti bez maksas
latviešu, angļu un krievu valodā
mājaslapā visit.jelgava.lv var noklausīties 24 dažādus stāstus
par nozīmīgām pilsētas vietām.
Plašākai auditorijai šo pakalpojumu prezentēsim Starptautiskā
ledus skulptūru festivāla laikā, bet
ikviens ir aicināts noklausīties šos
stāstus mūsu mājaslapā.
Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai mēs kā tūrisma centrs nevaram paplašināt pilsētā pieejamo
tūrisma pakalpojumu klāstu – ar
to būtu jānodarbojas uzņēmējiem,
tomēr uzņēmēju aktivitāte šajā
ziņā nav liela. Pilsētā joprojām nav
nevienas sabiedriskās ēdināšanas
vietas, kurā varētu nobaudīt kla- «Lai paplašinātu mūsu piedāvājumu, esam izstrādājuši audiogidu, un interesenti bez maksisko Latvijas virtuvi. Pilnvērtīgi sas latviešu, angļu un krievu valodā mājaslapā visit.jelgava.lv var noklausīties 24 dažādus
netiek izmantota arī pilsētas infra- stāstus par nozīmīgām pilsētas vietām,» runājot par šīs sezonas aktualitātēm tūrisma jomā,
Foto: Ivars Veiliņš
struktūra, piemēram, Jāņa Čak- uzsver Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina.
stes bulvārī izbūvētās strūklaku šobrīd ļoti pieprasītas ir tās izbraucienos ar tūristu kuģīšiem. ūdens sporta veidu centrs ar visu
platformas sākotnēji bija iecerētas aktivitātes, kas piedāvā piedzīvo- Pasta salā ir izveidoti brīvpieejas nepieciešamo infrastruktūru. Arī
kā vieta nelieliem tirdzniecības jumu un iespēju līdzdarboties. Arī sporta laukumi, un piedāvājam Loka maģistrāles rekonstrukcijas
paviljoniem. Šogad mēģināsim šīs mūsu pils no tūristu piesaistes arī dažādus velomaršrutus, tomēr projektā, iebraucot pilsētā no A8
platformas atdzīvināt, uzņēmē- viedokļa joprojām ir neapgūts šķērslis šī pakalpojuma attīstībai šosejas, iecerēts izbūvēt tūrisma
jiem piedāvājot tur sniegt savus resurss. Skaidrs, ka LLU tūrisms ir tas, ka pilsētā nav nevienas informācijas stendu. Vēlamies izpakalpojumus.
nav prioritāte, velonomas.
veidot norādes zīmes un kartes pie
Esam uzsākuši
Pils salas skatu torņa
bet uzņēmēji
visiem nozīmīgākajiem tūrisma
sarunas arī par
un palienes pļavu
gan varētu, teik2018. gadā tika pārspēts objektiem, lai viesiem atvieglotu
iespēju pilsētā apmeklētāju skaits kopš sim, nomāt pils Latviju apmeklējušo tūristu iespēju orientēties pilsētā.
piedāvāt elek2018. gada 28. jūnija
telpas, lai tur rekords – mūsu valstī esot
trovelosipēdu
Vecpilsētā šobrīd tiek pārpiedāvātu savus viesojušies vairāk nekā trīs
Jūnijs – 3000
nomu.
pakalpojumus, miljoni tūristu. Vai to izjutām būvēta ēka Vecpilsētas ielā
14 un K.Barona ielā 50, bet
aktīvajā tūrisma arī mēs?
Kurās jomās Jūlijs – 17 610
sezonā pilnvērĀrvalstu tūristu skaits ik gadu Vecpilsētas ielas 2. nama reuzņēmējiem
tīgi izmantojot aug, tomēr Jelgavas gadījumā mēs konstrukciju plānots uzsākt
b ū t u v ē r t s Augusts – 12 177
Jelgavas pils nevaram runāt par lielu kāpumu. šogad. Šīs ēkas pēc rekonspadomāt par
potenciālu. Ie- 2018. gadā kopumā tika apkalpoti trukcijas apsaimniekos Jeljauniem pa- Septembris – 8219
spēju ir daudz, 17 799 ārvalstu tūristu pieprasī- gavas reģionālais Tūrisma
kalpojumiem
tādēļ topošos jumi, un tas ir par septiņiem pro- centrs – ar ko plānojat pārOktobris – 7554
un piedāvājuu n e s o š o s centiem vairāk nekā 2017. gadā. steigt jelgavniekus un pilsētas
ma dažādoša- Novembris – 4511
uzņēmējus ai- Lielākoties tūristi pie mums vie- viesus vecpilsētā?
nu tūristiem?
Pēc šo projektu realizācijas
c i n u p l a š ā k sojas caurbraucot – gan tādēļ, ka
Darbalauks Decembris – 1925*
piedāvāt savus atrodamies tuvu Rīgai, gan tādēļ, lielākais ieguvums būs tas, ka šīs
šajā ziņā ir plašs,
pakalpojumus ka pilsētā un tuvākajā apkārtnē ēkas tiks atjaunotas, respektējot
un Karameļu * apmeklētāju drošības dēļ skatu pilsētas viesiem. ir ļoti ierobežotas nakšņošanas pilsētas vēsturisko arhitektūru,
darbnīcas pie- tornis decembrī tika slēgts
No savas puses iespējas. Lai pilnvērtīgi iekļautos jo tās tiks restaurētas, saglabāAvots: JTIC
mērs apliecina,
sniegsim visu ceļotāju ikdienas apritē, jāiegulda jot autentiskos būvelementus.
ka ar atbilstošu
nepieciešamo arī tūrisma infrastruktūras attīs- Piemēram, Vecpilsētas ielā 14,
pieeju dažu gadu laikā no maza atbalstu, lai tūristus informētu tībā. Šobrīd tūristi arvien biežāk kur vēsturiski bijusi tā saucamā
virtuves mājražotāja var kļūt par par to, kādas iespējas pieejamas.
pieprasa ne tikai atraktīvus tūris- iebraucamā sēta jeb viesu nams,
eksportspējīgu uzņēmumu, kas
ma objektus, bet arī kvalitatīvu tiks atjaunots autentiskais pagadā uzņem līdz pat 30 tūkstošiem
Kāds ir Jelgavas piedāvā- ēdināšanas servisu, kemperu un galms, kurā saglabājies pat tā laipilsētas viesu. Salīdzinoši labs jums aktīvās atpūtas cienī- treileru parkus, aprīkotas pik- ka bruģis. Sarežģītākais šo namu
piedāvājums ir atpūtai uz ūdens, tājiem, un kā pietrūkst šajā nika vietas un iespēju sazināties atjaunošanā ir panākt balansu
un starp kuģīšiem pat veidojas ziņā?
starp vēsturisko vērtību saglabāsvešvalodās.
konkurence, bet citās jomās tūrisJau minēju, ka samērā plašs
Jaunu tūrisma objektu pašval- šanu un mūsdienu ērtībām, jo,
ma pakalpojumu ziņā konkurence piedāvājums ir atpūtai uz ūdens – dība šobrīd veido Pils salā – tur lai šīs ēkas pilnvērtīgi izmantotu,
ir salīdzinoši neliela. Ņemot vērā, ir izveidota peldvieta Lielupes pro- skatu torni un iespēju Lielupes pa- tās jāaprīko ar komunikācijām un
ka vislielāko pilsētas apmeklētāju menādē, ir iespēja iznomāt SUP lienes pļavās vērot savvaļas zirgus iekšējais plānojums jāpielāgo gan
plūsmu veido ģimenes ar bērniem, dēļus, ūdens velosipēdus, doties papildinās jauna dabas taka un tur paredzēto restaurācijas darb-
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nīcu, gan amatu sētas vajadzībām.
Tūrisma jomā strādājošajiem
uzņēmējiem šajās ēkās būs iespēja
nomāt telpas un piedāvāt savus
pakalpojumus.
Vai esat izvirzījuši konkrētus mērķus un prioritātes
2019. gada tūrisma sezonai?
Mūsu prioritāte ir celt tūrisma pakalpojumu kvalitāti, tādēļ
strādāsim ar uzņēmējiem, lai
pārliecinātu viņus, ka visiem pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem
ikdienā, nevis tikai ar iepriekšēju
rezervāciju, jo tas veido Jelgavas
reputāciju tūrisma jomā. Katra
atsauksme sociālajos tīklos vai
tādā vietnē kā tripadvisor.com var
būtiski ietekmēt lēmumu braukt
vai nebraukt uz Jelgavu, tādēļ arī
rūpīgi sekojam līdzi informācijai
mūsu mājaslapā visit.jelgava.lv,
lai tā būtu aktuāla un pilsētas viesi
iegūtu precīzas ziņas.
Daudz darba ieguldām arī informācijas kampaņās sociālajos tīklos,
reklamējot pilsētā notiekošos
pasākumus un tūrisma piedāvājumu. Šogad aktīvi popularizēsim
arī audiogida pakalpojumu, kas
pilsētas nozīmīgākās vietas ļauj
iepazīt individuāli. Tāpat kā iepriekš sociālajos tīklos piedāvāsim
piedalīties dažādos konkursos,
iepazīstinot ar mūsu pilsētu kā
tūrisma galamērķi. Šajā ziņā
mums izveidojusies laba sadarbība
ar tūrisma jomā strādājošajiem
uzņēmējiem, kuri piedāvā balvas
dažādiem konkursiem.

APKALPOTO TŪRISMA INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU SKAITS 2018. GADĀ
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Izsludināta jaunā
pagalmu labiekārtošanas
programma
No 1.lpp.

Iedzīvotāju sanāksmē vairākkārt izskanēja jautājums, kur
dabūt naudu darbu veikšanai,
līdz tiek saņemts pašvaldības
līdzfinansējums, jo noteikumi
paredz, ka līdzfinansējums
mājas pārstāvja kontā tiek
ieskaitīts tikai pēc darbu pabeigšanas – tas netiek izmaksāts avansā. Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Jurijs
Strods skaidroja, ka iedzīvotāji, kas līdz šim piedalījušies
programmā, izmantojuši divus
variantus: mājas uzkrājumu, ja
tāds ir, vai ņēmuši aizdevumu.
Tāpat interesentiem tika sniegta atbilde par to, cik lielam
jābūt mājas iedzīvotāju atbalstam, – iecere jāatbalsta vairāk
nekā 50 procentiem dzīvokļu
īpašnieku, turklāt, ja vairākas
mājas iesniedz vienu projektu,
šis nosacījums jāizpilda katrai
no iesaistītajām mājām. Izskanēja arī jautājums, ko darīt
situācijā, ja zemes, uz kuras
atrodas daudzdzīvokļu māja,
īpašnieks nepiekrīt pagalma
labiekārtošanai, un J.Strods
atbildēja, ka tādā gadījumā
projekts nav realizējams, jo bez
īpašnieka piekrišanas uz zemes
neko nedrīkst darīt.
«Iespējams, daļu iedzīvotāju
iesaistīties kavē nepieciešamais dokumentu apjoms, taču
līdz šim līdzfinansējumu saņēmusi ne viena māja vien – tas
apliecina, ka viss ir izdarāms.
Tikai sākot darīt, var apjaust,
ka tas nemaz nav tik sarežģīti. Galvenais ir ar kaimiņiem
vienoties par darāmajiem
darbiem un iesaistīties. Gribu
uzsvērt, ka viss iecerētais nav
jāpaveic vienā gadā un darbus

var sadalīt pa posmiem – sākt
ar mazākiem, lai izprastu
procedūru, un vēlāk turpināt
ar jaunām idejām. Svarīgi ir
kādam no iedzīvotājiem uzņemties iniciatīvu,» uzsvēra
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs.
Šobrīd jau izsludināta 2019.
gada pašvaldības līdzfinansētā
daudzdzīvokļu namu pagalmu
labiekārtošanas programma,
un pieteikumi tiek gaidīti
līdz 18. marta pulksten 19.
Plānotais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs šogad ir
100 000 eiro, un tā saņemšanas nosacījumi ir tādi paši kā
pērn. Ar tiem var iepazīties
«Pilsētsaimniecības» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.
lv, sadaļā «Infrastruktūra»,
apakšsadaļā «Pašvaldības
līdzfinansējums iekšpagalmu labiekārtošanai», zvanot
pa tālruni 63084470, sūtot
jautājumus pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai ierodoties
klātienē «Pilsētsaimniecībā»
pirmdienās no pulksten 18
līdz 19, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63084470.
J.Strods uzsver: ja nepieciešamos dokumentus neizdosies nokārtot un pieteikumu iesniegt līdz 18. martam,
plānots, ka programmai tiks
izsludināts vēl vismaz viens
papildu pieteikšanās termiņš.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka pērn pašvaldības
piešķirtais finansējums pagalmu labiekārtošanas programmai bija 100 000 eiro un apgūti
tika 42 350,84 eiro, realizējot
astoņus projektus.

E-karti varēs iegādāties
un papildināt arī autoostā
 Ilze Knusle

Veicinot bezskaidras
naudas norēķinus
pilsētas autobusos
un paplašinot iedzīvotāju iespējas iegādāties un papildināt
SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP)
e-karti, no 1. februāra to varēs izdarīt arī
Jelgavas autoostā.
«Jelgavas autoostā ir daudz
cilvēku, kuri izmanto sabiedrisko transportu un kuriem
e-kartes iegāde un papildināšana varētu būt aktuāla, tāpēc
Rīgas Starptautiskajai autoostai, kas Jelgavas autoostā
nodrošina biļešu tirdzniecību
reģionālajos starppilsētu un
reģionālajos vietējos maršrutos, piedāvājām ieviest arī šādu
pakalpojumu,» skaidro JAP
valdes loceklis Gints Burks.
E-karti varēs iegādāties un
papildināt autoostas darba
laikā: darbdienās no pulksten
4.45 līdz 22 un brīvdienās no
pulksten 5.30 līdz 22. Norēķināties varēs gan ar skaidru
naudu, gan ar bankas karti,
bet jāņem vērā, ka maksājumi
ar karti iespējami tikai pie pirmā kases lodziņa katru dienu
līdz pulksten 16.30.
Tāpat kā līdz šim e-karti
varēs iegādāties un papildināt
arī SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP)
norēķinu punktos. «Taču,

analizējot
pieprasījumu pēc
e-kartēm
tajos, nolēmām
šo pakalpojumu
vairs nepiedāvāt
visnerentablākajā
punktā – JNĪP administratīvajā ēkā Pulkveža Brieža
ielā 26. Tas nozīmē, ka tur
no 1. februāra e-kartes vairs
nevarēs ne iegādāties, ne papildināt,» informē G.Burks.
Taču e-kartes joprojām būs
pieejamas JNĪP norēķinu punktā veikalā «Rimi» Satiksmes
ielā 35, tirdzniecības centrā
«Vivo centrs» Katoļu ielā 18,
tirdzniecības centrā «Pilsētas
pasāža» Driksas ielā 4, tirdzniecības centrā «Valdeka»
Rīgas ielā 11, veikalā «Mego»
Pasta ielā 51/6 un veikalā
«Supernetto» Pērnavas ielā
4. Juridiskas personas e-karti
var iegādāties JAP administrācijas ēkā Meiju ceļā 62.
Kartes iegādes cena ir 2,50
eiro, un tā ir vairākkārt papildināma. Karti vienā reizē
var papildināt par 10, 20, 40
vai 60 braucieniem, un tie
jāizmanto sešu mēnešu laikā
no iegādes brīža.
Jāatgādina, ka e-kartes tika
ieviestas 2016. gada 1. oktobrī.
JAP lēš, ka šobrīd aktīvas ir ap
4500 karšu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Balkonam nokrīt
margas

Īsi

Foto: no
JNĪP
arhīva

 Anastasija Miteniece

Šonedēļ vienā no pilsētas daudzdzīvokļu namiem kādam balkonam
nokrita margas – pēc
notikuma SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP), kas ir
šī nama pārvaldniece,
norobežoja bīstamo
teritoriju un informēja
dzīvokļa iemītniekus
par aizliegumu izmantot balkonu.
«Situācija ar balkoniem 60.–70.
gados celtajās mājās jeb hruščovkās ir kritiska – tie jau sen ir
nolietojušies, konstrukcijas nav
drošas,» stāsta JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis, skaidrojot: to
pierādīja arī situācija, kas šonedēļ
piedzīvota JNĪP pārvaldītajā
daudzdzīvokļu namā. Proti, no
balkona atdalījušās margas, bet
balkona plātne palikusi neskarta.
Par laimi, šajā negadījumā neviens
necieta. «Šādā situācijā mums kā
pārvaldniekam nekavējoties jānorobežo bīstamā zona un dzīvokļa
īpašnieks jāinformē par balkona
konstrukcijas bīstamību. To arī izdarījām,» skaidro J.Vidžis, papildinot: apsekojot objektu, konstatēts,
ka margas ir sarūsējušas. «Pirms
trīs gadiem jau uzrunājām dzīvokļu īpašniekus šajā mājā, piedāvājot
veikt balkonu konstrukciju izvērtēšanu. Proti, lai speciālists izpēta
un piedāvā risinājumus – balkons
jādemontē vai konstrukcijas vēl
ir atjaunojamas. Tomēr dzīvokļu
īpašnieki nebija apmierināti ar pakalpojuma izmaksām un atteicās
no tā,» skaidro J.Vidžis, uzsverot:
šobrīd gan pieņemts lēmums
piesaistīt speciālistu, kurš izvērtēs
arī citu dzīvokļu balkona konstrukciju stāvokli šajā un blakus
namā, kā arī piedāvās iespējamos
risinājumus.
J.Vidžis norāda, ka jautājums
par balkonu stāvokli 60. gados
celtajās mājās ir aktuāls jau vairāku gadu garumā, tomēr dzīvokļu

īpašnieki nelabprāt iesaistās tā
risināšanā. «Šis nav pirmais gadījums, kad nolūst balkona daļa,
– tā noticis arī iepriekš. Tomēr
bieži vien dzīvokļu īpašnieki nav
ieinteresēti situācijas izvērtēšanai piesaistīt speciālistu, jo tās ir
papildu izmaksas, kā arī ne visi
vēlas ieguldīt kopīpašuma atjaunošanā,» tā J.Vidžis. Viņš akcentē,
ka nama pārvaldnieka pienākums
ir analizēt situāciju un piedāvāt
risinājumu, bet lēmums jāpieņem
tikai un vienīgi dzīvokļu īpašniekiem, jo balkoni ir kopīpašums
tāpat kā, piemēram, kāpņu telpa,
jumts vai lifts. Tāpēc, ja iedzīvotāji
ilgstoši nereaģē uz pārvaldnieka
piedāvātajiem problēmas risinājumiem un kādā no mājām vēlāk
notiek negadījums, atbildīgi par
to ir konkrētās mājas dzīvokļu
īpašnieki.
Jāpiebilst, ka ne vien balkoni,
bet arī lodžijas ir kopīpašums. «Ar
lodžijām situācija gan nav tik kri-

tiska, jo tās lielākoties ir nedaudz
vēlāk celtiem namiem. Taču arī
šis jautājums jārisina, jo vairumā
gadījumu lodžijām ir norūsējuši
metāla elementi un nolietojušās
konstrukcijas,» tā J.Vidžis.
«Taču pilsētā ir arī pozitīvi
piemēri, teiksim, daudzdzīvokļu
nams Raiņa ielā 3, kur pirms
aptuveni desmit gadiem veikta
renovācija, – tad darbu izmaksās
iekļāvām arī balkonu atjaunošanu. Bet, piemēram, vienā no Katoļu ielas namiem tika pieņemts
lēmums balkonus demontēt,»
skaidro J.Vidžis, papildinot, ka
svarīgākais katrā konkrētajā situācijā ir atbildēt uz jautājumiem:
vai balkonu var atjaunot; cik tas
maksās un vai balkons vispār ir
vajadzīgs?
J.Vidžis uzsver, ka saistībā
ar notikušo dzīvokļu īpašnieku
sapulcēs vēlreiz tiks aktualizēts
jautājums par balkonu un lodžiju
stāvokli daudzdzīvokļu mājās.

POIC pagājušajā gadā
saņēmis 12 976 ziņojumus
No 1.lpp.

«Taču vērojama arī kāda pozitīva tendence – par vairāk nekā
100 sarucis to ziņojumu skaits,
kas saistīti ar ielu apgaismojumu:
2017. gadā saņēmām 658 šādus
ziņojumus, pērn – 545. Tas apliecina, ka pašvaldības ieguldītās un
projektos piesaistītās investīcijas
pilsētas apgaismojuma modernizācijai attaisnojas. Nomainot ielu
apgaismojumu pret LED lampām
un modernizējot sistēmu, dažādas
problēmas var fiksēt attālināti.
Tāpat jaunā infrastruktūra labāk
kalpo,» stāsta POIC vadītājs.
Otra aktualitāte pērn bija problēmas ar luksoforiem – 2018. gadā
saņemts 961 ziņojums, taču tas ir
mazāk nekā gadu iepriekš, kad
saņemti 1029 šādi ziņojumi. Galvenokārt iedzīvotāji informējuši par
luksoforu darbības traucējumiem
– nedarbojas luksofors, tas strādā
mirgojošā režīmā, nedarbojas
zaļās gaismas izsaukšanas poga
gājējiem, luksofora gaismas slikti
redzamas saulē. «Pērn salīdzinoši
bieži pilsētā bija elektrības atslēgumi, un ierasts, ka autovadītāji
operatīvi ziņo, ja kāds luksofors
nedarbojas, taču nereti izrādās, ka

tobrīd visā kvartālā nav elektrības,
bet autovadītājs to nezina. Taču
mēs augstu novērtējam iedzīvotāju
līdzdalību,» tā G.Reinsons.
Trešais lielākais ziņojumu
skaits – 906 – bijis par dzīvniekiem.
«Esam novērojuši, ka arvien biežāk jelgavnieki pie mums vēršas
arī pēc palīdzības, ja pazudis vai
izmucis mājdzīvnieks, lai mēs, saņemot aktuālo informāciju, varētu
viņam par to paziņot. Tādējādi
POIC nereti uzņemas starpnieka
funkciju,» stāsta vadītājs, piebilstot, ka šajā statistikā ieskaitīti
arī gadījumi, kad palīdzību lūguši operatīvie dienesti vai trešās
personas, lai savaldītu agresīvus
dzīvniekus, iedzīvotāji sūdzējušies
par to, ka pagalmā savairojušies
kaķi un apstākļi kļūst antisanitāri,
par klaiņojošiem un meža dzīvniekiem, tostarp stirnām un lapsām,
vai bojā gājušiem dzīvniekiem.
Par problēmām ar ceļa zīmēm
pilsētā aizvadītajā gadā reģistrēts
221 ziņojums (2017. gadā – 187),
tostarp to bojājumi fiksēti videonovērošanas kamerās pilsētā vai par
tiem ziņojusi policija pēc ceļu satiksmes negadījuma. «Šajā statistikā
ietilpst gan sabojātās, gan arī tās
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ceļa zīmes, kuras aizsedz krūmi,
apgrūtinot zīmju redzamību, vai
arī kādu iemeslu dēļ diennakts
tumšajā laikā vairs neatstaro tik
labi,» piebilst POIC vadītājs.
Pagājušā gada statistikā atsevišķi izdalīti arī ziņojumi par
projektiem jeb lielajiem būvobjektiem pilsētā, piemēram, Loka
maģistrāli, Zemgales prospektu
7, Valsts ģimnāziju. «Kad objektā
sāk strādāt būvnieks, tas pāriet
uzņēmēja pārraudzībā, līdz ar to
problēmu novēršana tajā vairs nav
pašvaldības kompetencē. Tādējādi,
saņemot ziņojumu, piemēram, par
to, ka vadstatņos nedeg gaisma vai
salauzta norobežojošā sēta, ziņojam uzņēmējam, kurš šo problēmu
risina,» stāsta G.Reinsons.
Jāpiebilst, ka pērn 369 ziņojumi
(2017. gadā – 582) saņemti par
problēmām hidrotehniskajās būvēs, kas ir kolektori, sūknētavas,
lietusūdens kanalizācija, grāvji,
akas; 393 ziņojumi (2017. gadā
– 360) bijuši par problēmām pilsētas zaļajās zonās; 73 – par afišu
stabiem (2017. gadā – 81); 55 – par
pieturvietām (2017. gadā – 62);
29 – par videonovērošanas kameru
bojājumiem (2017. gadā – 50).

 Ņemot vērā augsto iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā
transporta pakalpojumiem maršrutā Tukums–Jelgava, pērn novembrī ieviestais eksperimentālais
reiss no 1. februāra turpinās kursēt
darbdienās. No Tukuma autoostas autobuss izbrauks pulksten
8.10, bet no Jelgavas autoostas
pulksten 11.30 dosies atpakaļ uz
Tukumu. VSIA «Autotransporta direkcija» norāda, ka eksperimentālais
autobusa maršruta reiss sākotnēji
tika ieviests uz laiku līdz 1. februārim,
lai izvērtētu iedzīvotāju pieprasījumu.
Ņemot vērā, ka eksperimenta laikā
pieprasījums bijis augsts, arī pēc 1.
februāra autobuss turpinās kursēt
darbdienās. Jāatgādina, ka iepriekš
autobusa reiss šajā maršrutā tika
nodrošināts tikai pirmdienās un
piektdienās.
 Jelgavas poliklīnikas laboratorijā pieejams jauns maksas
pakalpojums – eksprestests, kas
nosaka saslimšanu ar A un B gripas
vīrusu. «Gripas imūnhromatogrāfiskais eksprestests ir pirmais solis, lai
konstatētu gripas vīrusu,» skaidro
Jelgavas poliklīnikas sabiedrisko
attiecību un mārketinga speciāliste
Anda Alksne, papildinot, ka 15
minūšu laikā ar šī testa palīdzību
iespējams noteikt, vai cilvēkam ir
A un B gripas vīrusa saslimšana vai
tomēr tā ir kāda no augšējo elpceļu
slimībām. Ekspresanalīžu cena ir 5,60
eiro. Tās iespējams veikt Jelgavas
poliklīnikas laboratorijā – poliklīnikas
319. kabinetā. Laboratorija strādā
katru darbdienu no pulksten 7.30
līdz 17. Papildu jautājumu gadījumā
iedzīvotāji var sazināties ar poliklīniku
pa tālruni 63022101.
 Kopš janvāra sākuma gaisa
temperatūra Jelgavā turas zem 0
grādu atzīmes, naktī sasniedzot
pat mīnus 12 grādus, tomēr Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Nakts
patversme klientu pieplūdumu
laikapstākļu dēļ būtiski neizjūt.
«Ja rudenī vidējais klientu skaits
ir līdz 15, tad šobrīd, sala laikā,
pie mums uzturas ap 17 klientu,»
norāda Nakts patversmes sociālā
darbiniece Iveta Kaļinka. Jāatgādina, ka ziemas periodā, no 1. oktobra
līdz 1. martam, Nakts patversmē
klienti var uzturēties no pulksten 18
līdz 8, bet, ja gaisa temperatūra rīta
stundās ir mīnus astoņi grādi, tad
patversmē drīkst palikt arī pa dienu.
Pagaidām šo iespēju izmanto vien
retais. «Janvārī bija divas tik aukstas
dienas, lai klienti varētu palikt Nakts
patversmē arī dienas laikā. Vienā no
tām šo iespēju izmantoja trīs cilvēki,
bet otrā – septiņi,» stāsta I.Kaļinka. Jāpiebilst, ka kopumā Nakts
patversmē pieejamas apmēram 40
gultasvietas.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Gaļinas Rodņikovas (dzimusi 1939. gada 10. janvārī,
mirusi 2019. gada 9. janvārī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos
par rīcību ar Gaļinas Rodņikovas īrētajā
dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem
un mantām. Ja minētajā termiņā Gaļinas
Rodņikovas piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Profesiju sāk apgūt jau pamatskolā
Foto: Ivars Veiliņš un no
Jelgavas tehnikuma arhīva

«Būtiska priekšrocība, iestājoties Jelgavas tehnikumā, bija par dalību pulciņā saņemtais diploms, ko
ņēma vērā vērtēšanas komisija. Tāpat jau biju guvis priekšstatu par pedagogiem, vidi, jo, lai pilnvērtīgi
izprastu konkrēto specialitāti, ar astoņām nodarbībām, protams, ir par maz. Mani ļoti iedvesmoja
skolotājs Kaspars Ļubinskis, kurš prata ieinteresēt par mācībām tehnikumā – šāda personiska attieksme
ir daudz efektīvāka par vienkārši izlasītu informāciju mājaslapā vai bukletā,» vērtē 2. kursa audzēknis
Toms Popakuls. Toms šobrīd apgūst datorsistēmu tehniķa profesiju un ir audzēkņu domes prezidenta
vietnieks. Viņam ir prieks, ka papildus mācībām izglītības iestādē ir iespēja iesaistīties pasākumu
organizēšanā – skaņošanā, gaismošanā, filmēšanā. «Domāju, ka mums, tehnikuma audzēkņiem, ir
nodrošināta laba infrastruktūra un iekārtas, kādas nav katrā skolā,» papildina jaunietis.
 Jana Bahmane

«Vēlamies, lai saikne ar tehnikumu skolēniem veidojas jau
pamatskolā, jo esam pārliecinājušies, ka karjeras izglītības
pasākumi jauniešiem nesniedz
pilnvērtīgu izpratni par profesiju. Mūsu mērķis ir palīdzēt
pamatskolu audzēkņiem,
īpaši 8. un 9. klašu skolēniem,
praksē izprast, kas viņus saista
un, būtiski arī, kas nesaista, lai
mazinātu to audzēkņu skaitu,
kuri pamet mācības 1. kursā,
jo nav izdarījuši pareizo izvēli,»
Jelgavas tehnikuma profesionālās ievirzes interešu pulciņu
nozīmīgumu pamato tehnikuma direktores vietnieks
Uldis Sokolovs. Bezmaksas
pulciņus, kas 6.–9. klašu skolēniem sniedz ieskatu Jelgavas
tehnikuma īstenotajās mācību
programmās, izglītības iestāde organizē kopš 2015./2016.
mācību gada. Pieteikties šī
semestra pulciņiem klātienē
varēs jau 5. februārī.
Jelgavas tehnikuma profesionālie
interešu pulciņi sniedz iespēju apgūt
zināšanas un pamatprasmes astoņās
specialitātēs: mēbeļu galdnieks, automehāniķis, apdares darbu tehniķis,
programmētājs, datorsistēmu tehniķis,
viesmīlības pakalpojumu speciālists, inženierkomunikāciju tehniķis un klientu
apkalpošanas speciālists. «Pieprasītākās
jau vairāku gadu garumā ir informācijas
tehnoloģiju, viesmīlības un automehānikas nozares nodarbības. Piemēram,
2016./2017. mācību gadā aptuveni puse
no visiem pamatskolas skolēniem, kas
apmeklēja mūsu pulciņus, izvēlējās informācijas tehnoloģiju novirzienu. Jāpiebilst,
ka nākamajā mācību gadā tehnikumā
plānojam atvērt jaunu specialitāti – mērniecības tehniķis, ko apgūstot varēs tālāk
studēt LLU, tāpēc plānojam piedāvāt
arī nodarbības šajā specialitātē,» stāsta
U.Sokolovs, papildinot: mācību gadā profesionālos interešu pulciņus tehnikumā
apmeklē ap 80 skolēnu. Lielākoties tie ir
Jelgavas skolu audzēkņi, taču bijuši arī
jaunieši no, piemēram, Aizupes un Iecavas
pamatskolas.

No galda kultūras
līdz datora izjaukšanai

Katrs pulciņš ilgst aptuveni divus
mēnešus – tās ir astoņas pusotru stundu
garas tikšanās reizes, kuru gaitā skolēns,
praktiski darbojoties, gūst ieskatu izvēlē-

«Man bija skaidrs, ka vēlos apgūt profesiju jau pēc 9. klases. Redzēju informāciju par tehnikuma piedāvājumu, un mani uzrunāja tieši viesmīlības pakalpojumu specialitātes pulciņš,
jo māsa mācījās līdzīgā nozarē. Nodarbībās man ļoti patika skolotāju draudzīgā attieksme
un tas, ka mums tika doti daudzi praktiski uzdevumi. Tieši darbošanās pulciņā ļāva jau pamatskolā uzzināt, ko šeit no manis prasīs pedagogi,» stāsta Jelgavas tehnikuma viesmīlības
pakalpojumu specialitātes 2. kursa audzēknis Jānis Dobelis, papildinot: bija vēlme apmeklēt
arī klientu apkalpošanas specialitātes pulciņu, bet, gatavojoties eksāmeniem, tam neatlika
laika. Mācoties tehnikumā, jaunietis sapratis, ka viņu saista gan viesmīlība, gan arī darbs
administrācijā, un savu pirmo darba praksi viņš aizvadīja viesnīcas saimnieciskajā dienestā.

Jelgavas tehnikuma profesionālie interešu
bezmaksas pulciņi 6.–9. klašu skolēniem
Skolēniem ir iespēja gūt ieskatu astoņās specialitātēs:

mēbeļu galdnieks,

datorsistēmu tehniķis,

apdares darbu tehniķis,

viesmīlības pakalpojumu speciālists,

automehāniķis,

inženierkomunikāciju tehniķis,

programmētājs,

klientu apkalpošanas speciālists.

Nodarbības reizi nedēļā no pulksten 15.30 līdz 17
notiks Jelgavas tehnikumā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37.

Pirmā tikšanās un pieteikšanās pulciņiem – 5. februārī pulksten 15.30.
tajā specialitātē. «Katra pulciņa saturu lentīndiena, Lieldienas. Savukārt manas
izstrādā vairāki pedagogi, iekļaujot 3–4 kolēģes rāda, kā veidot galda kartes un
tēmas no sava mācību priekšmeta,» dekorus no mastikas,» ieskatu pulciņa
skaidro U.Sokolovs.
aktivitātēs sniedz tehnikuma skolotāja
Piemēram, informācijas tehnoloģiju Zaiga Miķelsone.
pulciņu dalībnieki apgūst datorgrafiku,
viņiem tiek dota iespēja izjaukt un salikt Katrs otrais vēlas būt IT speciālists
Kaut arī pulciņi paredzēti 6.–9. klašu
datoru, lai gūtu priekšstatu par tā uzbūvi,
izzinātu, kā strādā monitors vai kā vecu skolēniem, dalība tajos netiek atteikta
planšetdatoru pārvērst digitālā fotorāmītī. arī jaunākiem. «Ja bērns izrāda interesi
«Ieskatu programmēšanā bērniem snie- par konkrēto specialitāti, mēs neatsakām
dzam ar «Lego» robotu palīdzību – tas gan – pulciņos esam uzņēmuši arī kaimiņos
attīsta konstruēšanas prasmes, gan arī esošās 4. sākumskolas 5. klases skolēnus.
veicina izpratni par to, kā uzprogrammēt Mūsu pieredze rāda, ka tieši jaunāko klakādu konkrētu funkciju, ko robots izpildīs. šu skolēni ir ieinteresētāki un atvērtāki,
Es, piemēram, uzdodu uzprogrammēt savukārt 8. un 9. klašu audzēkņi, kuriem
funkciju, kas liek robotam kustēties pa mācības tehnikumā būtu aktuālākas, veiapli vai atrast izeju no labirinta. Katram do vien aptuveni 20 procentus no pulciņu
ļauju izvēlēties robota konstrukciju, un dalībniekiem. Taču nevar noliegt, ka vecāko klašu jaunieši
pēc tam mēs kopā
«Vecāko klašu jaunieši pie
pie mums nāk jau
analizējam, kāds variants bijis veiksmīmums nāk ar konkrētāku mērķi, ar konkrētāku mērķi, savukārt 6. un
gāks, jo arī no konstrukcijas ir atkarīga savukārt 6. un 7. klašu skolēniem 7. klašu skolēniem
funkcijas izpildes
pulciņi ir iespēja izmēģināt sevi tā ir iespēja izmēģināt sevi dažādās
kvalitāte,» skaidro
dažādās specialitātēs.»
specialitātēs,» stāsta
Jelgavas tehnikuJelgavas tehnikuma
ma skolotājs Uldis
Grunde-Zeiferts. Viņš atzīst, ka sākumā direktores vietnieks, skaidrojot: ja pulbērniem programmēšana šķiet sarežģīta, ciņam piesakās tikai viens interesents,
bet pēc pirmajiem veiksmīgajiem eksperi- pedagogi strādā ar viņu individuāli, bet,
ja dalībnieku ir vairāk par pieņemto
mentiem tā aizrauj.
Savukārt viesmīlības pakalpojumu maksimumu – 12 bērniem vienā pulciņā
specialitātes nodarbībās dalībnieki ap- –, tiek veidotas divas grupas.
«Informācijas tehnoloģiju jomā tehgūst galda kultūru un paši eksperimentē
ar dažādiem galda klājumiem. «Stāstu nikumā var apgūt programmēšanas
bērniem par viesmīlību, ļauju katram, un datorsistēmu tehniķa specialitāti,
izvēloties sev tīkamos sīrupus, pagata- un kā Uzņemšanas komisijas vadītājs
vot kādu atspirdzinošu dzērienu. Tāpat varu apgalvot: katrs otrais skolēns, kurš
pulciņa dalībnieki mācās locīt salvetes iesniedz dokumentus tehnikumā, vēlas
un klāt galdu atbilstoši mūsu ierosinā- strādāt informācijas tehnoloģiju jomā,
tajai tematikai, ko cenšamies pielāgot un tas mums ļauj rīkot konkursu. Jomas
konkrētajā mēnesī aktuālajiem svētkiem, popularitāti apliecina arī interese par
piemēram, pavasara semestrī iekrīt Va- šiem pulciņiem – pēdējos gados katram

Tehnisko pulciņu dalībnieki netiek laisti pie virpām un darba mašīnām,
bet, apmeklējot nodarbības, viņiem ir iespēja izjust reālu darba vidi.
Varbūt kādam uzreiz kļūst skaidrs, ka nepatīk iekārtu radītais troksnis
vai kādi citi apstākļi, un arī tas ir ieguvums, jo tā jaunieti var atturēt no
nepareizas izvēles par turpmāko izglītību.
organizējam divas skolēnu grupas,»
skaidro U.Sokolovs. Ir arī skolēni, kuri
nodarbības apmeklē vairākus semestrus –
vai nu padziļinot zināšanas kādā konkrētā
jomā, vai izmēģinot dažādas. «Ir bērni,
kas pie manis nāk jau trešo reizi, un tad
es viņiem piemeklēju citus uzdevumus,
kaut arī tāpat katru semestri cenšamies
ieviest izmaiņas aktivitātēs. Tie, kas pulciņu apmeklē vairākus gadus, kļūst par
maniem palīgiem nodarbībās,» nosaka
U.Grunde-Zeiferts.

Mācību vidi iepazīst neformāli

«Protams, astoņas nodarbības nesniedz
plašas priekšzināšanas konkrētajā jomā,
taču būtiskākais skolēna ieguvums, apmeklējot pulciņus, ir motivācija izzināt
specialitāti, interese un piederības izjūta
mūsu izglītības iestādei,» vērtē direktores
vietnieks. Arī uzrunātie Jelgavas tehnikuma audzēkņi, kuri iepriekš apmeklējuši
profesionālās ievirzes pulciņus, atklāj, ka,
iestājoties tehnikumā, jau bijis priekšstats
par to, ko no viņiem sagaida, tāpat nav
bijusi sveša izglītības iestādes vide.
«Kokapstrādes nodarbībās iesaistījos
9. klasē – to, ka vēlos apgūt galdnieka
profesiju, zināju jau no agras bērnības,
jo gan mans tētis, gan vectēvs strādā
šajā nozarē un, būdams mazs, mēdzu
braukt viņiem līdzi uz darbu. Šobrīd jau
esmu savā pirmajā darba praksē uzņēmumā «Nakts mēbeles» un uzskatu, ka
tehnikumā iegūtās zināšanas man ļauj
labi pildīt uzticētos pienākumus,» vērtē
izglītības programmas «Mēbeļu galdniecība» 2. kursa students Nauris Lejnieks.
Viņš atklāj: uzsākot mācības tehnikumā,

visvairāk novērtējis faktu, ka tās notiek
viņam zināmā vidē.
«Nodarbības notiek pie vairākiem skolotājiem, vairākās telpās, tādēļ, pateicoties
tam, ka biju apmeklējis pulciņu, man nebija sveša iestāde un mācību process. Man
patika, ka pulciņā varējām attīstīt loģisko
domāšanu, jo tika doti uzdevumi, kuros
liela nozīme bija paša izpratnei,» stāsta
2. kursa audzēknis Mareks Mateša, kurš
programmēšanas nodarbības apmeklēja
gan 8., gan 9. klasē, bet šobrīd jau tehnikumā apgūst programmēšanas tehniķa
specialitāti. Viņa motivācija, apmeklējot
profesionālās ievirzes pulciņu, bija izprast,
vai izvēlētā nozare patiesi saista. «Esmu
apmierināts ar mācību procesu un sapratis, ka mani vairāk interesē grafiskais
dizains – brīvajā laikā apstrādāju attēlus,
veidoju banerus,» tā viņš.

Pulciņu dalībniekiem
vieglāk iestāties tehnikumā

«Varētu teikt, ka šobrīd mēs strādājam
perspektīvā – tā kā vairums pulciņu dalībnieku ir jaunāko klašu skolēni, varam
sagaidīt, ka nākamajā un aiznākamajā
mācību gadā daļa no viņiem kļūs par
mūsu audzēkņiem. Pēdējos mācību gados
katrā specialitātē vismaz viens divi skolēni, iesniedzot dokumentus, uzrāda arī
mūsu pulciņu dalībnieka apliecinājumu,
kas ir priekšroka situācijā, ja, izvērtējot
skolēnu vidējo vērtējumu, mums ir iespēja rīkot konkursu,» uzsver U.Sokolovs.
Tāpat viņš skaidro, ka semestrī trīs četri
skolēni pulciņu pamet jau pēc pāris apmeklējumiem – dažs saprot, ka konkrētā
specialitāte viņu tomēr nesaista.
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Izcīna 12. vietu

Andris Grīnfelds junioru pasaules
čempionāta
superenduro
trešajā posmā
Spānijas galvaspilsētā Madridē izcīnīja
12. vietu 22 sportistu konkurencē. Viņš
atzīst: bija jūtams, ka pēdējās nedēļās
pirms starta bijis mazāk treniņu uz
motocikla. «Līdz ceturtajam posmam
aizvadīšu treniņnometni Spānijā. Ticu,
ka nākamajā posmā tas man ļaus uzrādīt labāku sniegumu,» spriež sportists.
Ceturtais jeb pirmspēdējais posms notiks 9. februārī Ungārijas galvaspilsētā
Budapeštā. Šobrīd A.Grīnfelds junioru
pasaules čempionāta superenduro kopvērtējumā ierindojas 13. vietā.

Gūst pleca traumu

Jelgavas kluba «Milons» cīkstonis Alberts Jurčenko guvis pleca traumu un
nevarēja piedalīties Latvijas čempionātā
brīvajā cīņā pieaugušajiem, kas 26.
janvārī notika Jelgavas sporta hallē. «Albertam februārī tiks veikta operācija un
būs nepieciešams apmēram pusgadu
ilgs rehabilitācijas posms. Tas nozīmē,
ka ne Eiropas U-23 čempionātā martā,
ne Eiropas čempionātā pieaugušajiem
aprīlī viņš, visticamāk, nestartēs. Līdz ar
to Albertam nebūs arī iespēju cīnīties
par ceļazīmi uz Eiropas spēlēm, tāpat
ir šaubas, vai viņš varēs piedalīties pasaules čempionātā pieaugušajiem, kas
notiks septembrī un būs pirmais atlases
turnīrs dalībai Tokijas olimpiskajās spēlēs
2020. gadā,» norāda kluba vadītājs
Vladimirs Smirnovs.
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SPORTS
Ziemas čempionātā –
dalībnieku rekords

LLU peldbaseinā aizvadīts Jelgavas 2019. gada
atklātais ziemas čempionāts peldēšanā garajās
distancēs, kas pulcēja
rekordlielu dalībnieku
skaitu – 150 peldētājus. Pieci Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi
(JSPS) – Jana Dobrjanska, Andris Skuja,
Nikola Elpe, Roberts Lejnieks un Veronika Gorškova – izcīnīja čempiona titulu,
turklāt Veronikai izdevās uzvarēt divās
disciplīnās. JSPS direktore Zelma Ozoliņa
uzteic arī Robertu Freimani (attēlā), kurš
1500 metros brīvajā stilā izcīnīja 2. vietu
ar rezultātu 17:28,60 minūtes. Parasti
šajā disciplīnā spēcīgākie ir un goda pjedestālu aizņem Rīgas peldētāji.

Gūst divas uzvaras

BK «Jelgava/LLU» aizvadījis divas Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas spēles. 22.
janvārī komanda izbraukumā tikās ar BK
«Ķekava», ko pārspēja ar rezultātu 94:72.
Rezultatīvākais BK «Jelgava/LLU» sastāvā
ar 20 punktiem bija Andris Justovičs, 19
punktus guva Kalvis Krūmiņš, 14 punktus
– Armands Seņkāns. Savukārt 29. janvārī
Jelgavas sporta hallē bija spēle pret OC
«Limbaži», kas noslēdzās ar jelgavnieku
uzvaru – 81:61. Rezultatīvākais ar 20
punktiem mūsu komandā bija Uldis
Feldmanis, 19 punktus guva A.Justovičs,
16 punkti – Jānim Bērziņam. Nākamo
Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas spēli
BK «Jelgava/LLU» aizvadīs 1. februārī
pulksten 20, Jelgavas sporta hallē uzņemot komandu no Bauskas – «Bauskas
BJSS/SC Mēmele».

Sporto kopā ar izlasi

29. janvārī Jelgavas 4. vidusskolas vispārējā un mūzikas
novirziena 7.
klasēm sporta
stundu vadīja
Latvijas telpu futbola izlases spēlētāji,
treneri un futbola talismans Vilks. Skolas
sporta skolotāja Dace Dombrovska-Baškirova stāsta, ka šiem skolēniem tā bija
jauna pieredze, bet klasēm, kas iesaistījušās projektā «Sporto visa klase» sporta
stundas jau ir vadījuši Latvijas sportisti,
piemēram, basketboliste Gunta Baško,
vieglatlēte Iveta Radēviča, regbija kluba
«Mītava» spēlētāji. Viņa piebilst, ka tas
stundas padara interesantākas un varbūt kādu iedvesmo sportot.

Hokejisti gatavojas izšķirošajiem
notikumiem Latvijas čempionātā
 Ilze Knusle

Lai pastiprinātu komandu
pirms gaidāmajiem izšķirošajiem notikumiem Latvijas
čempionātā, HK «Zemgale/
LLU» pievienojušies trīs jauni
spēlētāji, kuri jau sevi labi
apliecinājuši laukumā, savukārt komandas treneris
Valērijs Kuļibaba pirmoreiz
savā karjerā nozīmēts par
Latvijas izlases treneri pārbaudes turnīrā. Kopā ar viņu
tajā piedalīsies arī septiņi HK
«Zemgale/LLU» spēlētāji.
Janvārī HK «Zemgale/LLU» pievienojās trīs hokejisti – 1997. gadā
dzimušais aizsargs Daņils Dolguškins
no Krievijas, kurš ir komandā otrais
leģionārs, 1987. gadā dzimušais Jelgavas hokeja audzēknis uzbrucējs Ēriks
Ozollapa, kurš pie mums pārnāca no
Norvēģijas 2. līgas kluba «Tonsberg
Viking», un 1997. gadā dzimušais
uzbrucējs Ēriks Žohovs, kurš sezonu
iesāka HK «Kurbads» rindās.

Gūst četrus vārtus

Visspilgtāk no debitantiem atzīmējies Ē.Žohovs, kurš aizvadītās trīs spēlēs ir izdarījis
desmit metienus, guvis
četrus vārtus (trīs no
tiem – spēlē pret HS
«Rīga») un izdarījis vienu rezultatīvu piespēli. Tāpat
viņš nopelnījis divas soda minūtes.
D.Dolguškins aizvadītās sešās spēlēs
izdarījis 19 metienus
pa pretinieku vārtiem
un atdevis trīs rezultatīvas
piespēles, kā arī nopelnījis četras
soda minūtes. Savukārt Ē.Ozollapa
trīs spēlēs izdarījis četrus metienus un
vienreiz rezultatīvi piespēlējis, kā arī
saņēmis divas soda minūtes.
«Mums ir izveidojusies ļoti laba
komanda, un spēlētāji palīdz iejusties
jaunpienācējiem. Manuprāt, lēmums
par papildspēku piesaisti sevi pilnībā
attaisnojis. Ērika Žohova iespējas es jau
zināju, pirms viņš pievienojās mums,
un ar viņa darbu esmu apmierināts, bet
Daņils Dolguškins un Ēriks Ozollapa
šobrīd nav labākajā fiziskajā formā
– domāju, ka līdz izslēgšanas spēlēm
viņi to būs sasnieguši un laukumā spēs
demonstrēt savu labāko sniegumu,»
vērtē komandas treneris.
Jāpiebilst, ka HK «Zemgale/LLU» regulārajā čempionātā atlikušas septiņas
spēles – pēdējā būs 2. martā.

HK «Zemgale/LLU» galvenais treneris V.Kuļibaba uzsver, ka komanda
meklēja pastiprinājumu, jo tuvojas
Latvijas čempionāta izslēgšanas spēles.
Tajās iekļūs četras labākās komandas
pēc regulārā čempionāta, un, ņemot
vērā situāciju turnīra tabulā, ir skaidrs,
ka Jelgavas komanda būs starp tām.
Tā kā HK «Zemgale/LLU» mērķis arī Izsauc uz izlasi
Nākamnedēļ čempionātā ir pārtraušogad ir izcīnīt medaļas, tiek strādāts,
lai uz izslēgšanas spēlēm spēlētāji būtu kums, jo Latvijas izlase piedalīsies
pārbaudes turnīrā Dienvidkorejā
optimālā formā.

Foto: Ruslans Antropovs

Latvijas hokeja čempionātā tuvojas izslēgšanas spēļu posms, un Jelgavas komanda
tam gatavojas, pastiprinot sastāvu. No
visiem HK «Zemgale/LLU» jaunpienācējiem sevi visspilgtāk ir pieteicis uzbrucējs
Ēriks Žohovs, kurš aizvadītās trīs spēlēs
ir guvis četrus vārtus un izdarījis vienu
rezultatīvu piespēli.
«Korea Ice Hockey Challenge», kas
tiek rīkots, lai atzīmētu vienu gadu
kopš Phjončhanā aizvadītajām olimpiskajām spēlēm. Mūsu izlase turnīrā,
kas notiks no 6. līdz 8. februārim,
spēkosies ar Japānu, Kazahstānu un
dienvidkorejiešiem.
Izlasi šajā turnīrā vadīs V.Kuļibaba,
jo izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs Rīgā varēs ierasties tikai 5. februārī, bet komanda uz turnīru dosies jau
4. februārī. Šī būs pirmā reize, kad

V.Kuļibaba trenēs Latvijas izlasi, – līdz
šim viņš strādājis ar Latvijas klubu
izlasi un jaunatnes izlasi. «Darbs ar
valstsvienību ir izaicinājums ikvienam
– kā spēlētājiem, tā treneriem. Paldies
Latvijas Hokeja federācijai, ka uzticēja
vadīt izlasi šajā turnīrā. Man tas ir ne
tikai liels gods, bet arī liela atbildība,»
viņš norāda, cerot, ka šī būs interesanta un ļoti noderīga pieredze. Kopā
ar treneri uz Dienvidkoreju dosies arī
vairāki HK «Zemgale/LLU» hokejisti,

kuri vietu izlasē izcīnījuši ar savu sniegumu Latvijas čempionātā, – Rihards
Cimermanis, Ričards Bernhards,
Ē.Žohovs, Artūrs Homjakovs, Vladislavs Adeļsons, Juliāns Misjus un
Kristaps Jākobsons.
Jāpiebilst, ka ne treneris, ne izlases
spēlētāji nevarēs klubam palīdzēt 9.
februāra spēlē pret HK «Lido», bet
V.Kuļibaba ir pārliecināts, ka pieredzējušie hokejisti un otrs treneris Igors Ļebedevs lieliski tiks galā arī bez viņiem.

«Jelgavas roņiem» Latvijas čempionātā – 36 medaļas
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien Liepājas aktīvās
atpūtas parkā «Beberliņi»
notika 15. Latvijas atklātais
ziemas peldēšanas čempionāts, kurā piedalījās arī
kluba «Jelgavas roņi» peldētāji. Mājās pārvestas 36
medaļas. Augstvērtīgāko
rezultātu no mūsu roņiem
uzrādīja Diāna Timermane,
kura čempionātā bija absolūti labākā 25 metros brasā
starp sievietēm, un Mihails
Petrišins, kurš vīriešu konkurencē visātrāk nopeldēja
200 metrus brīvajā stilā.
Čempionātā Liepājā piedalījās 223
dalībnieki no Krievijas, Baltkrievijas
un Igaunijas, tostarp 27 Jelgavas roņi.
«Ūdens temperatūra bija aptuveni
plus 1,4 grādi, un tas ir perfekti ziemas peldēšanai, tāpēc arī labi rezultā-

ti,» komentē «Jelgavas roņu» vadītājs
Aleksandrs Jakovļevs.
25 metru distancē labāko laiku
starp visām dalībniecēm uzrādīja
D.Timermane, distanci pieveicot 19,75
sekundēs, savukārt 200 metrus starp
visu vecuma grupu vīriešiem visātrāk
nopeldēja mūsu M.Petrišins, viņa rezultāts – 2:51 minūte. D.Timermane
atzīst, ka viņas mērķis čempionātā
bija distanci veikt ātrāk par 20 sekundēm. «Agrāk šo distanci nopeldēju
21 sekundē, bet Latvijas čempionātā
rezultātu izdevās uzlabot. Šosezon
daudz trenējos, lai tas izdotos. Tiesa,
mans personīgais rekords ir nepilnas
19 sekundes,» stāsta peldētāja, piebilstot, ka pie uzvarām savā grupā jau ir
pieradusi, bet augstvērtīgāko sacensību rezultātu uzrādīja pirmo reizi.
«Man bija liels līdzjutēju atbalsts.
Kad dzirdu, ka sauc manu vārdu, – tas
palīdz,» tā D.Timermane.
Arī M.Petrišins atzīst, ka čempionātā uzrādītais rezultāts nav viņa

labākais – personīgais rekords šajā
distancē ir 2:30 minūtes –, taču
priecājas par saņemto naudas balvu.
«Es biju mazliet apslimis un taupīju
spēkus arī citām disciplīnām, kurās
izdevās izcīnīt medaļas,» piebilst
M.Petrišins.
Interesanta bijusi cīņa stafetē, kur
rezultātu izšķīra vien sekundes simtdaļas. Mūsu jauniešu komanda – ar
kopējo dalībnieku gadu skaitu līdz 150
gadiem –, kurā startēja Dmitrijs Žigunovs, Viktorija Gedroviča, Aleksandrs
Jakovļevs (juniors) un M.Petrišins,
tikai par 0,41 sekundi zaudēja jūrmalniekiem, izcīnot sudraba medaļas.
Viņu rezultāts 4x25 metru peldējumā
– 56,32 sekundes. Bet otra stafetes
komanda – ar kopējo dalībnieku gadu
skaitu virs 150 gadiem –, kurā startēja
A.Jakovļevs (seniors), Aleksandrs
Mihaiļenko, D.Timermane un Andrejs
Zamislovs, par 0,69 sekundēm apsteidza baltkrievu komandu, izcīnot zeltu.
Viņu rezultāts – 1:06,34 minūtes.

Diāna
Timermane

Mihails
Petrišins

Foto: Inga Gedroviča

Jelgavnieku rezultāti Latvijas čempionātā

Zelta medaļas: Diāna Timermane, Viktorija Gedroviča, Svetlana Šanceva (2x), Inga
Gedroviča (2x), Lada Vrubļevska (2x), Dmitrijs Žigunovs (3x), Aleksandrs Jakovļevs
(juniors) (3x), Ivans Bergmanis (2x), Viktors Valainis, Mihails Petrišins.
Sudraba medaļas: Tamāra Kuzņecova, Jurijs Kuriševs, Aleksandrs Mihailenko, Viktorija
Gedroviča, Mihails Petrišins (2x), Viktors Bakanovs (2x), Ainārs Gudēvics (2x).
Bronzas medaļas: Nataļja Puzanova, Mihails Petrišins, Aleksandrs Jakovļevs (seniors)
(3x), Viktors Bakanovs.
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Atsākas veselības veicināšanas
bezmaksas nodarbības
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavā atsākušās veselības veicināšanas programmas bezmaksas
aktivitātes. Jelgavnieki
bez vecuma ierobežojuma aicināti piedalīties sporta treniņos un
nūjošanā, bet iedzīvotājiem no 54 gadiem
tiek piedāvātas arī deju
nodarbības. Jaunums
ir māmiņu vingrošana
kopā ar mazuļiem Zemgales Olimpiskā centra
(ZOC) telpās. No 5. februāra bērni, grūtnieces un iedzīvotāji, kas
vecāki par 54 gadiem,
var pieteikties vingrošanas nodarbībām pie
fizioterapeita, bet 5.
februārī iedzīvotāji no
54 gadiem un personas ar invaliditāti varēs
saņemt abonementu
peldbaseina bezmaksas
apmeklējumam.
Rīt, 1. februārī, notiks šogad
pirmā balles deju nodarbība jelgavniekiem vecumā no 54 gadiem, taču uzņemšana joprojām
turpinās. Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes speciāliste un veselības veicināšanas programmas
koordinatore Jelgavā Karolina
Lankovska stāsta, ka deju nodarbības notiek deju studijā «Dejovisi.
lv» Raiņa ielā 28. Otrdienās no
pulksten 19 līdz 20 piedāvājumā ir
veselības dejas, bet piektdienās no
pulksten 18 līdz 19 – balles dejas.
«Plānots, ka šogad tiks uzņemtas
četras grupas balles dejās un
tikpat veselības dejās. Veselības
dejas pirmajai grupai sākās jau
pagājušajā nedēļā, bet piektdien
notiks balles deju pirmās grupas
pirmā nodarbība,» stāsta K.Lankovska, piebilstot, ka iedzīvotāji
vēl var interesēties par brīvajām
vietām pirmajā grupā. Balles
dejās jaunas grupas nodarbības
uzsāks 12. aprīlī, 2. augustā un
11. oktobrī, bet veselības dejās – 2.
aprīlī, 6. augustā un 15. oktobrī.
Lai piedalītos bezmaksas deju
nodarbībās, iedzīvotāji vecumā
no 54 gadiem aicināti pieteikties
pa e-pastu info@dejovisi.lv vai
tālruni 25758333.
Jelgavnieki neatkarīgi no
priekšzināšanām un vecuma
aicināti iesaistīties bezmaksas
nūjošanas nodarbībās. Tās notiek
divas reizes nedēļā – trešdienās no
pulksten 18 līdz 19.30 (sākums
no Pasta salas stāvlaukuma) un
svētdienās no pulksten 10 līdz
11.30 (sākums no Jelgavas 1.

internātpamatskolas-attīstības
centra pagalma). Nodarbības
vada nūjošanas instruktore Zane
Grava. Jāpiebilst, ka iedzīvotājiem, ja pašiem savu nūju nav,
ir iespēja uz treniņa laiku tās
saņemt.
Savukārt 4. februārī atsāksies
bezmaksas treniņi ZOC. Pirmdienās un trešdienās no pulksten
19 līdz 20 notiks augstākas intensitātes treniņi «Kardio/spēks»,
otrdienās no pulksten 19 līdz 20
– zemākas intensitātes treniņš
«Body art», bet ceturtdienās no
pulksten 19 līdz 20 – mierīgas
intensitātes treniņš «Vesela mugura». Treniņus vadīs trenere
Tatjana Gorbatko, un tiem nav
iepriekš jāpiesakās.
Šī gada jaunums – māmiņu un
mazuļu vingrošana iekštelpās.
«Vasaras sezonā māmiņām un
mazuļiem treniņi notika LLU
stadionā, bet mammas izteica
vēlēšanos turpināt vingrot arī
iekštelpās ziemas periodā. Šogad
radām iespēju treniņus nodrošināt ZOC,» stāsta K.Lankovska,
piebilstot, ka nodarbības mammām ar mazuļiem notiek trešdienās no pulksten 14 līdz 15 un tos
vada trenere fizioterapeite Egija
Troščenko. Vingrošanai iepriekš
nav jāpiesakās.
No februāra vidus tiks piedāvāta arī vingrošana grupā iedzīvotājiem vecumā no 54 gadiem,
bērniem no septiņu līdz 12 un
no 13 līdz 17 gadu vecumam
un grūtniecēm. Katrai grupai
paredzētas astoņas nodarbības ar
fizioterapeitu. Nodarbības notiks
Jelgavas poliklīnikā un Zemgales
Veselības centrā. Pieteikties varēs
no 7. februāra, zvanot pa tālruni
63012542 Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes speciālistei Agitai
Dilānei.
Arī šogad iedzīvotājiem, kuri vecāki par 54 gadiem, un personām
ar invaliditāti būs iespēja saņemt
bezmaksas baseina abonementu
desmit apmeklējuma reizēm.
Priekšroka tiks dota jelgavniekiem, kuri iepriekš šajā aktivitātē
nav iesaistījušies. Abonementus
varēs saņemt 5. februārī no pulksten 9 līdz 12 Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 119. kabinetā, kur potenciālā dalībnieka datus pārbaudīs
2017. un 2018. gada peldbaseina
abonementu saņēmēju sarakstā.
Pieejami 100 abonementi, un tie
būs derīgi līdz maijam.
Jāatgādina, ka veselības veicināšanas programmas aktivitātes
Jelgavā tiek īstenotas projekta
«Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā,
1. kārta» gaitā.

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791) aicina darbā

METINĀTĀJUS(-AS)
Piedāvājam:
• bruto stundas likmi 4–8 EUR atkarībā no
prasmēm un iemaņām;
• piemaksas par labiem darba rezultātiem;
• pastāvīgu un stabilu darbu starptautiskā
uzņēmumā – vienā no lielākajiem ražošanas
uzņēmumiem metālapstrādes nozarē Latvijā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• labus darba apstākļus un nepieciešamos
individuālos darba aizsarglīdzekļus;
• ja nepieciešams, nodrošināsim metinātāja
sertifikāta iegūšanu;
• profesionālo pilnveidi un attīstību;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
Prasības:
• iemaņas un pieredze metināšanā;
• izpratne par metālapstrādes procesiem;
• spēja orientēties tehniskajos rasējumos;
• metinātāja sertifikāts tiks uzskatīts par
priekšrocību (nav obligāts).

METĀLAPSTRĀDĀTĀJU
(darbam Dobelē)

Darba pienākumi: veikt dažādus metālapstrādes darbus.
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā –
vienā no lielākajiem ražošanas uzņēmumiem
metālapstrādes nozarē Latvijā;
• bruto stundas likmi 4–7 EUR;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās
garantijas;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās
darba dienas un iespēju pievienoties veselības
apdrošināšanas polisei pēc pārbaudes laika;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• pilnas slodzes darbu.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
vakances@eastmetal.lv. Tālrunis 63781825,
28626844 (kontaktpersona – personāla
vadītāja Dace Rozenlauka).

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris

Informatīvos plakātos
atklāj «Jelgava 94» tēmas
 Jana Bahmane

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas pilsētas bibliotēka īstenojusi projektu
«Pa J.Joņeva romāna
«Jelgava 94» pēdām»,
kura mērķis ir rosināt
jelgavnieku, īpaši jauniešu, interesi par Jāņa
Joņeva romānu «Jelgava 94» un tā saistību ar
pilsētu, bibliotēku, cilvēkiem romānā attēlotajā
laikā – 20. gadsimta 90.
gados – un šobrīd.
Projektā tapuši trīs lielformāta baneri, kas akcentē J.Joņeva
saistību ar bibliotēku, atspoguļo kinolentes «Jelgava 94»
filmēšanas procesu Jelgavā,
kā arī rosina aizdomāties par
pilsētvidi un tās ietekmi uz
cilvēku. Informatīvie plakāti
apskatāmi pilsētas bibliotēkā,
bet turpmāk tos mācību procesa
pilnveidošanai varēs izmantot
arī pilsētas skolas.
«Šie baneri izmantojami kā
papildu materiāls bibliotekārajām stundām, ekskursijām,
tāpat tie var būt noderīgi pedagogiem, runājot par literatūru,
kultūru, Jelgavas un Latvijas
vēsturi, par jauniešu sevis
meklējumiem,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba
Īvāne-Kronberga. Viņa stāsta,
ka, apkopojot materiālus plakātu izveidei, Jelgavas pilsētas
bibliotēkas darbinieki tikās arī
ar grāmatas autoru un J.Joņevs
dalījās ar saviem skolas laika
pierakstiem un citiem mate-

riāliem, kas ilustrē romānā
atspoguļoto laiku. «Projekta
pievienotā vērtība ir Jelgavas
mākslinieces Maijas Meieres
oriģinālzīmējumi, kas vizuāli
paspilgtina romāna «Jelgava
94» un projekta vēstījumu,» tā
B.Īvāne-Kronberga.
Informatīvais baneris «Pa
J.Joņeva romāna «Jelgava 94»
pēdām. Bibliotēka» atklāj romāna saistību ar Jelgavas pilsētas bibliotēku un tās apkārtni.
«Romāna darbība sākas pie
bibliotēkas – vietas izvēle ir īpašs
mākslinieciskais paņēmiens, kā
iedarbināts stāsta mehānisms,
taču vienlaikus tā ir arī pavisam
konkrēta un īpaša vieta gan pašam Jānim Joņevam, kurš sko-

las laikā te pavadīja daļu brīvā
laika, gan arī šodienas jelgavniekiem. Baneri kā palīgmateriālu
plānojam izmantot ekskursijās
pa bibliotēku un tās apkārtni, kā
arī stāstot par Jelgavas vēsturi,»
skaidro bibliotēkas Informācijas
nodaļas vadītāja.
Plakāts «Pa J.Joņeva romāna
«Jelgava 94» pēdām. Filmēšana» tapis sadarbībā ar Jura
Podnieka studiju – tās vadībā
pērn Jelgavā tika filmēta kinolente «Jelgava 94», kuras
pirmizrāde plānota 2019. gada
oktobrī. Šajā plakātā apskatāmas fotogrāfijas no filmēšanas
procesa.
Savukārt baneris «Pa J.Joņeva romāna «Jelgava 94» pēdām.

Citādais skaistums» sniedz
iespēju padziļinātai sarunai par
vidi un tās ietekmi uz mums.
«No vienas puses, tā ir saruna
par 20. gadsimta 90. gadu Jelgavas pilsētvidi un tās sociālo
fonu, bet, no otras, – par to,
kā mainās pilsēta un mēs paši.
Vienlaikus šis plakāts ļauj runāt par alternatīvo kultūru, tās
nozīmi jauna cilvēka pašizziņas
ceļā,» vērtē B.Īvāne-Kronberga.
Šobrīd informatīvie baneri
apskatāmi Jelgavas pilsētas
bibliotēkā.
Projekts «Pa J.Joņeva romāna «Jelgava 94» pēdām»
realizēts ar Zemgales kultūras
programmas 2018 finansiālu
atbalstu.

Jelgavu popularizēs izstādē «Balttour 2019»
 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 1. februārī, izstāžu centrā «Ķīpsala»
Rīgā sāksies lielākā
starptautiskā tūrisma
izstāde Latvijā «Balttour 2019». Vienotajā Zemgales stendā
Jelgavas pilsētas tūrisma piedāvājumu,
aicinot atbraukt un
iepazīt mūsu pilsētu,
prezentēs arī Jelgavas
reģionālais Tūrisma
centrs (JRTC).
JRTC Tūrisma informācijas
nodaļas vadītāja Vita Ziemele
stāsta, ka centrs arī šogad
piedalīsies Zemgales kopīgajā
stendā, kas šajā reizē būs divreiz lielāks nekā pērn, un tajā
tiks pārstāvētas 22 reģiona

pašvaldības, tostarp Jelgava.
«Tieši pēc nedēļas Jelgavā notiks 21. Starptautiskais ledus
skulptūru festivāls, uz kuru
aicināsim arī izstādes apmeklētājus. Tas ir īstais laiks, lai atbrauktu, iepazītu mūsu pilsētu
un baudītu svētku atmosfēru.
Jāpiebilst, ka apmeklētājiem,
piedaloties konkursos, būs
iespēja laimēt ielūgumus uz
festivālu,» stāsta V.Ziemele.
Stendā darbosies arī Jelgavas muzeju pārstāvji – teatralizētus uzvedumus būs sarūpējis
Ādolfa Alunāna memoriālais
muzejs, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijas darbinieki demonstrēs
dzelzceļa minimodeli un piedāvās iesaistīties kādā aktivitātē, savukārt Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa
pārstāvji aicinās uz atvērtajām

ekskursijām tornī, radošo nodarbību ciklu «Radītprieks» un
popularizēs torņa īpašo kāzu
piedāvājumu. Izceļot vēsturi,
ekrānā stendā tiks demonstrēta arī JRTC veidotā Latvijas
simtgadei veltītā izstāde «Jelgava toreiz un tagad», atklājot,
kā Jelgavā izskatījās aptuveni
pirms 100 gadiem un kā izskatās mūsdienās. Tāpat izstādes
apmeklētāji varēs piedalīties
viktorīnās, nofotografēties pie
fotosienas «Mēs esam Jelgava»
un degustācijās nobaudīt mūspusē ražoto produkciju.
Gatavojoties starptautiskajām tūrisma izstādēm un jaunajai sezonai, JRTC izstrādājis
arī vairākus jaunus tūrisma
materiālus – bukletu «Jelgava 2019», tūrisma ceļvedi
«Jelgava, Jelgavas novads un
Ozolnieku novads», velomar-

šrutu kartes «Jelgava, Jelgavas
novads, Ozolnieku novads» un
Jelgavas tūrisma karti.
V.Ziemele atklāj, ka Zemgales stenda pašvaldībām paredzēta arī kāda kopīga aktivitāte – Talismanu parāde. Tajā
vienosies ap 15 dalībnieku –
lielās lelles, novadu muižkungi
un muižkundzes. Mūsu pilsētu
Talismanu parādē pārstāvēs
Jelgavas alnītis.
Jāpiebilst, ka aizvadītās nedēļas nogalē JRTC speciālisti
Jelgavu prezentēja starptautiskajā tūrisma izstādē Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, bet
nākamās nedēļas nogalē – no
8. līdz 10. februārim – JRTC
ar savu stendu piedalīsies
starptautiskā tūrisma izstādē
Tallinā. Tūrisma izstādēs kaimiņvalstīs JRTC piedalās jau
vairākus gadus.

Var pieteikties skolēnu daiļlasītāju konkursam
 Jana Bahmane

Sagaidot Starptautisko dzimtās valodas dienu,
ko pasaulē atzīmē 21. februārī, Jelgavas izglītības
iestāžu skolēni un pirmsskolas vecuma bērni, kuru
dzimtā valoda nav latviešu, aicināti piedalīties daiļlasītāju konkursā «Riti raiti, valodiņa!». Konkurss
Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās Skolotāju
ielā 8 notiks 20. un 21. februārī, bet tam pieteikties
var līdz 13. februārim.
Konkursa mērķis ir attīstīt
un pilnveidot pirmsskolas un
skolas vecuma bērnu dzimtās
un latviešu valodas runas kultūru, rosinot konkursa dalībniekus iedziļināties literatūras
daiļdarba tekstā, izprast to un
censties pēc iespējas skaidrāk

un precīzāk nodot to klausītājiem.
Daiļlasītāju konkursā var
piedalīties Jelgavas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņi no piecu gadu vecuma, kā arī 1.–12. klašu skolēni.
Bērniem un jauniešiem jāsaga-

tavo divi priekšnesumi – viens
latviešu valodā, otrs savā dzimtajā valodā, izvēloties dzejoli,
prozas vai dramaturģijas darba
fragmentu, kas pauž dzimtenes
mīlestību, cieņu pret valodu,
dabas skaistumu, darba tikumu. Sabiedrības integrācijas
pārvaldē norāda, ka šis ir trešais gads, kad konkursantiem
līdztekus dzejas vai prozas darbu deklamēšanai būs vēl viens
uzdevums – nezināma teksta
lasīšana auditorijas priekšā.
Tā mērķis ir veicināt bērnu un
jauniešu lasītprasmi.
«Riti raiti, valodiņa!» notiks
divas dienas – 20. un 21. februārī –, un dalībnieki tiks vērtēti

sešās vecuma grupās: 5–7 gadus
veci bērni; 1.–2. klašu skolēni;
3.–4. klašu skolēni; 5.–6. klašu
skolēni; 7.–9. klašu skolēni;
10.–12. klašu skolēni.
Pieteikties konkursam var
līdz 13. februārim, nosūtot
pieteikuma anketu pa e-pastu
evika.kaufelde@dome.jelgava.
lv. Sīkāka informācija par nosacījumiem dalībai konkursā atrodama nolikumā, kas publicēts
Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājaslapā sip.jelgava.lv.
Konkursu «Riti raiti, valodiņa!» organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā
ar Jelgavas Izglītības pārvaldi
un pilsētas bibliotēku.

Ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris

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

VECĀKO SPECIĀLISTU(-I)
VESELĪBAS VEICINĀŠANAS JAUTĀJUMOS
(uz noteiktu laiku).

Prasības:
• augstākā izglītība medicīnas vai veselības zinātņu jomā;
• zināšanas veselības veicināšanas jautājumos;
• C līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• spēja strādāt komandā.
Galvenie pienākumi:
• plānot, organizēt veselības veicināšanas pasākumus
Jelgavas pilsētā;
• uzturēt gūžas un endoprotezēšanas elektronisko rindu;
• konsultēt veselības aprūpes pieejamības un veselības veicināšanas jautājumos;
• pildīt Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatora darba pienākumus u.c.
Plānotais atalgojums – 792 EUR (bruto).
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv līdz 22. februārim.
Tālrunis informācijai – 63007491.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks
aicināti uz pārrunām.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

PSIHOLOGU(-ĢI)

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
SIA «Alejas projekti» (reģ.Nr.43603025529) ir viens no
vadošajiem ainavu būvniecības uzņēmumiem Latvijā ar 18
gadu pieredzi. Veicam apstādījumu ierīkošanas, bruģēšanas,
labiekārtošanas darbus, lai veidotu skaistu un sakoptu vidi.
Galvenokārt strādājam nozarē ievērojamos sabiedriskos un
publiskos objektos. Uzņēmums sadarbojas ar Latvijā lielākajiem
būvuzņēmumiem un realizē Latvijas vadošo ainavu arhitektu
projektus.

SIA «Alejas projekti»
aicina pievienoties savai komandai:
• PROJEKTU VADĪTĀJU AINAVU BŪVNIECĪBĀ;
• AINAVU BŪVNIECĪBAS PROJEKTU
VADĪTĀJA PALĪGU(-DZI);
• AINAVU BŪVNIECĪBAS TĀMĒTĀJU/INŽENIERI;
• BRUĢĒŠANAS DARBU VADĪTĀJU;
• APZAĻUMOŠANAS DARBU VADĪTĀJU.
Piedāvājam:
• labus darba apstākļus, dinamisku darbu profesionālā
komandā;
• darbu stabilā un augošā uzņēmumā Jelgavā un objektos;
• izaugsmes iespējas;
• regulāru samaksu atbilstoši padarītā darba apjomam
(no 1100 EUR (bruto)).
Darba apraksts un prasības konkrētam amatam
apskatāmas mūsu mājaslapā www.alejasprojekti.lv.
CV un motivācijas vēstuli ar amata norādi lūgums
sūtīt līdz 20. februārim pa e-pastu
birojs@alejasprojekti.lv.
Jelgavas tehnikums 2018./2019.
mācību gadā 6.–9. klases
skolēniem piedāvā apmeklēt bezmaksas
profesionālos interešu pulciņus.
Nodarbības notiks
Jelgavas tehnikumā vienu reizi nedēļā no
plkst.15.30. līdz 17
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā varēs
05.02.2019. Jelgavas tehnikumā.

Pirmā tikšanās – 05.02.2019. plkst. 15.30
Jelgavas tehnikumā.
Nodarbību laikā varēs apgūt pamatprasmes
un zināšanas izvēlētajā profesijā:
• mēbeļu galdnieks,
• automehāniķis,
• apdares darbu tehniķis,
• programmētājs,
• datorsistēmu tehniķis,
• viesmīlības pakalpojumu speciālists,
• inženierkomunikāciju tehniķis,
• klientu apkalpošanas speciālists.
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte
2019. gada 1. aprīlī Jelgavā,
Lielajā ielā 2, Pilī, 191. telpā,
rīko atkārtotu atklātu izsoli
ar augšupejošu soli, izsolot nekustamo
īpašumu ar kadastra numuru 5470 504
0038, kas sastāv no divām būvēm – būves
(dzirnavu ēka) ar kadastra apzīmējumu
5470 004 0038 005, būves kopējā platība – 463,5 m², adrese – «Vējdzirnavas»,
Platones pagasts, Jelgavas novads, un
būves (sūkņa māja) ar kadastra apzīmējumu 5470 004 0038 001, būves kopējā
platība – 25,8 m², adrese – «Dzirnavas»,
Platones pagasts, Jelgavas novads.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 6000,00 EUR (seši tūkstoši
eiro 00 centi).
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē,
jāpārskaita nodrošinājuma maksa 10%
apmērā no objekta izsoles sākumcenas
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
(vienotais reģ.Nr.90000041898) kontā:
Valsts kase, LV76TREL9160031000000.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
VAS «Valsts nekustamie īpašumi» tīmekļa vietnē www.vni.lv/lat/sludinajumi/
pardod un LLU tīmekļa vietnē www.
llu.lv, sadaļā «Par mums», apakšsadaļā
«Izsoles».
Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta nākamajā dienā pēc sludinājuma publikācijas
oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Dalībniekiem izsolei jāreģistrējas, darba
dienās no plkst.9 līdz 12 un no 13 līdz
16 ierodoties personīgi Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, Lielajā
ielā 2, Pilī, 185. telpā, 1. stāvā, ne vēlāk
kā līdz 2019. gada 25. marta plkst.16.

Meklē darbu
Meklēju auklītes darbu, ir pieredze un
rekomendācijas. Varu izskatīt arī citus
darba piedāvājumus. T.29749238.

Līdzjūtības
Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām birstot,
Uz mūžu zemei tevi atdot, māt!
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar kolēģi Mārīti,
māmiņu smilšu kalniņā pavadot.
Jelgavas 2. internātpamatskolas kolektīvs
Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
(A.Balodis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Mārītei Jevstigņejevai,
mammu mūžībā aizvadot.
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Gaismiņa» kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Mārītei Jevstigņejevai,
māti mūžībā pavadot.
Jelgavas Mākslas skolas kolektīvs
Visdziļākā līdzjūtība Ausmai Rubei,
no mātes uz mūžu atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Skumju brīdī esam kopā ar
Marinu Ņikitinu un Svetlanu Borisovu,
māti mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Skumstam, zaudējot ilggadējo dakteri
Noru Lindi, un izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
IVANS LAZUTKINS (1936. g.)
BROŅISLAVA BONDARE (1931. g.).
Izvadīšana 31.01. plkst.12 Bērzu kapsētā.
MARIJA TULUPOVA (1936. g.).
Izvadīšana 31.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
INTA SĒRMŪKSLE (1933. g.).
Izvadīšana 31.01. plkst.14.45 Bērzu kapsētā.
MELĀNIJA BEIKULE (1920. g.).
Izvadīšana 31.01. plkst.16 Bērzu kapsētā.
MONIKA RĒDERE (1938.g.).
Izvadīšana 01.02. plkst.13 Meža kapsētā.
ŅINA KUNCEVIČA (1938. g.).
Izvadīšana 02.02. plkst.14.45 Bērzu kapsētā.
DZIDRA ĶIĢELE (1924.g.).
Izvadīšana 02.02. plkst.13 no Zanderu
kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu.
AINA SMILGA (1942. g.).
Izvadīšana 02.02. plkst.15
no Baložu kapsētas Sēru nama.
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Pasākumi pilsētā
31. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas bērnu
un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – 1 € (kultūras namā).
31. janvārī pulksten 18 – tematisks tūrisma vakars «Atklāsmes ceļš Camino De
Santiago». Vakara viešņa – ceļotāja Līga Liepa. Dalības maksa – 2 € (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
31. janvārī pulksten 18 – cikla «Cepums ar slavenību» tikšanās ar sporta centra
«CrossFit Riga» dibinātāju Manuelu Jordanu (bistro «Silva» 2. stāvā).
3. februārī pulksten 14 – koncerts: Valdis Atāls «Pieturies pie debesīm». Ieeja
– bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
4. februārī pulksten 18 – Iedvesmas telpa: A.Račs «Labais šodienā un nākotnē,
kā to atpazīt un ieaicināt savā dzīvē». Pieteikties pa tālruni 63082101 29222737 vai
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalības maksa – 2 € (ZRKAC Svētes ielā 33).
5. februārī pulksten 10 – seminārs «Ienākumu aprēķināšana un deklarēšana
fiziskajām personām saimnieciskās darbības veicējiem». Pieteikties pa tālruni
63012155, 63082169 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez
maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
5. februārī pulksten 18 – Gudro vecāku skolas seminārs «Kā pasargāt bērnu
no traumām un pirmā palīdzība». Pieteikties pa tālruni 29222737, 63082101 vai
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
7. februārī pulksten 17.30 – koncerts «Ziemas ceļi». Piedalās JMV dažādu nodaļu
dziedošie audzēkņi un kolektīvi. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
12. februārī pulksten 18 – nodarbība cikla «Radītprieks» ietvaros: «Valentīndienas apsveikuma kartīšu izgatavošana brush lettering stilā». Vada L.Trankale.
Dalības maksa – 20 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
14. februārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: R.Kūnijs «Tikai
bez skandāla!». Situāciju komēdija 2 cēlienos. Ir trīs dienas pirms Ziemassvētkiem.
Kādā Londonas slimnīcā tūlīt jāsākas neirologu konferencei, bet paralēli norit
gatavošanās personāla Ziemassvētku sarīkojumam. Lomās: R.Avots, L.Baumane,
E.Skutele, R.Mediss, R.Balševics, M.Vilnis, N.Samohvala, B.Zaķevica, J.Bandenieks,
A.Jakovelis, E.Majevska un M.Kabaks. Režisore – D.Vilne. Scenogrāfs – I.Pirvics.
Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
14. februārī pulksten 17 – tematiskā pēcpusdiena «Nacionālā apziņa un kultūra
agrāk un tās perspektīvas 21. gadsimtā». Piedalās Dr.habil.art. O.Spārītis un folkloras
kopa «Dimzēns». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
16. februārī pulksten 13 – Lietuvas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai
veltīts pasākums. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
16. februārī pulksten 18 – deju koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās DA
«Daiļrade», TDA «Dancis», «Lielupe», «Rotaļa», «Teiksma», «Vektors», VIP
«Ieviņa». Koncerta mākslinieciskā vadītāja – E.Simsone. Biļešu cena – 3–5 €
(kultūras namā).
17. februārī pulksten 10 – ekskursija Valentīndienas noskaņās: Jelgavas novada
vietas un stāsti kopā ar gidi I.Jurģi. Pieteikties pa tālruni 29916889, 63005447.
17. februārī pulksten 18 – Jelgavas Latviešu biedrības teātra iestudējums «Tautasdziesmas DNS manī». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
19. februārī pulksten 17.30 – Gudro vecāku skolas seminārs «Mazais tirāns –
ko darīt?». Pieteikties pa tālruni 29222737, 63082101 vai e-pastu astra.vanaga@
zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
20. februārī pulksten 16 – pianistes Noras Lūses klavierkoncerts: Friderika
Šopēna skaņdarbu atskaņojums. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
21. februārī pulksten 19 – komēdija «Tāda es esmu» ar Z.Daudziņu galvenajā
lomā. Režisors – J.Rijnieks. Dramaturģe – A.Birbele. Komiski nopietns mēģinājums
celt latviešu sievietes pašapziņu. Piedāvā izrāžu apvienība «Panna». Biļešu cena –
8–10 € (kultūras namā).
22. februārī pulksten 19 – Jefims Šifrins ar programmu «Bez trompetes un
bungām»: viens no populārākajiem Krievijas estrādes māksliniekiem prezentēs
savu jauno programmu, kurā iekļauti spilgtākie un smieklīgākie pagājušās sezonas
numuri. Biļešu cena – 10–30 € (kultūras namā).
23. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju
zālē).
24. februārī pulksten 10 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros:
Jelgavas novada vietas un stāsti kopā ar gidi I.Jurģi. Pieteikties pa tālruni 29916889,
63005447.
24. februārī pulksten 16 – mūzikls «Baltijas Karmena». Producents – V.Prapras.
Karmenas lomā – A.Dribas (Latvija). Izrādē piedalās starptautisku konkursu laureāti: solisti E.Davidovičs (Ukraina), L.Bendaravičus (Lietuva); dejotāji D.Meškauskas
(Lietuva), K.Voropaj (Ukraina), J.Girdvainis (Lietuva) un I.Nazarenko (Baltkrievija);
mūziķi virtuozi vijolniece G.Aniola (Izraēla) un ģitārists A.Sabilo (Lietuva). Biļešu
cena – 10–12 € (kultūras namā).
24. februārī pulksten 17 – japāņu viduslaiku anekdotes «Kjogenstāsti». Melpomenes viesistabas durvis veras pulksten 16.30. Biļešu cena – 3 € (Jelgavas Studentu
teātrī J.Čakstes bulvārī 7).
27. februārī pulksten 18 – Studentu folkfestivāla 30 gadu jubilejas koncerts
«Man ir viena sirds, sauciet, dzirdēs!». Biļešu cena – 2 €. Biļetes varēs iegadāties
pasākuma vakarā (Jelgavas pilī).
28. februārī pulksten 15 – Jelgavas pilsētas skolu jaunatnes deju kolektīvu
skate (kultūras namā).
28. februārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Jelgavas noslēpumi
mūsdienu arheoloģiskajos izrakumos». Vakara viesis – vēsturnieks A.Tomašūns.
Dalības maksa – 2 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
1. martā pulksten 19 – čellu trio «Melo-M» koncerts «Maģiskā radio tūre».
Programmā – K.Auzāna oriģinālmūzika, iepriekš nedzirdētas versijas par grupas
«Radiohead» mūzikas darbiem, grupas «Queen» slavenās dziesmas «Radio Ga Ga»
jauns atskaņojums trim čelliem un sitamajiem instrumentiem u.c. Muzicēs čellisti
K.Auzāns, M.Dobičins un J.Pauls, kā arī sitaminstrumentālists M.Vīte. Biļešu cena
– 10–18 € (kultūras namā).

Izstādes
No 1. līdz 28. februārim – izstāde «Duets»: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
mākslas studijas «Mākslas pasaule» dalībnieki un absolventi ar glezniecības, grafikas, zīmējuma un sietspiedes tehnikas darbiem pauž par dueta izpausmēm dzīvē,
dabā un cilvēkā (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 6. līdz 28. februārim – JPPI «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas dalībnieku
darbu izstāde «Karnevāls». Studijas vadītāji – A.Buškevica un I.Klaperis (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
No 6. līdz 28. februārim – bērnu veidoto kolāžu izstāde «Ziemas stāsts».
Izstāde veltīta 21. Starptautiskajam ledus skulptūru festivālam (kultūras nama 2.
stāva foajē).
No 8. februāra līdz 10. martam – mākslinieču A.Mediņas, A.Laicānes, I.Laizānes un I.Smildziņas darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 3. martam – ceļojošā izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā 2018» (Jelgavas
Mākslas skolā).
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Kino uz ledus skatuves
Foto: no «Kultūras» arhīva

 Jana Bahmane

«Aizvadītajā gadā realizētā iecere Ledus skulptūru festivālu
organizēt trīs norises vietās
guvusi pozitīvas atsauksmes
un atrisinājusi piekļuves jautājumu – festivāla apmeklētāji
varēja ērti pārvietoties pasākuma teritorijā, izvairoties no
lielas drūzmēšanās. Šogad
drošības apsvērumu dēļ esam
atteikušies no Hercoga Jēkaba
laukuma, kas piegul Lielajai
ielai, pa kuru festivāla dienās
ir gana intensīva satiksme. Tā
vietā par trešo festivāla norises teritoriju līdztekus Jāņa
Čakstes bulvārim un Pasta salai izvēlējāmies stāvlaukumu
pie Pasta salas Pilssalas ielā
1,» par 21. Starptautisko ledus skulptūru festivālu stāsta
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics. Novērtēt ledus
tēlnieku veikumu un izbaudīt
festivāla atmosfēru, ko šogad
uzburs kino tematika, varēs
no 8. līdz 10. februārim.
Zīmīgi, ka tēma «Kino» 2014. gadā
caurvija arī Jelgavā notiekošo Smilšu
skulptūru festivālu, kurā augstāko
novērtējumu guva latviešu tēlnieces
Ineses Valteres darbs «Alfrēds Hičkoks». Festivāla organizatori vērtē,
ka, izstrādāta citā materiālā, tematika
iegūs jaunas interpretācijas iespējas.
«Smilšu skulptūras ir monumentālākas,
smagnējākas, taču ledum papildus trim
dimensijām – augstumam, garumam un
platumam – piemīt arī caurspīdīgums,
kas skulptūrai piešķir smalkumu un
trauslumu. Tāpat Smilšu skulptūru
festivālā top 15 konkursa darbi, bet Ledus skulptūru festivālā tēma atklājas 45
individuālās un komandu skulptūrās,»
norāda «Kultūras» Attīstības plānošanas un projektu vadības sektora vadītājs
Ivars Pirvics.
Šogad festivāls Jelgavā pulcēs tēlniekus
no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, ASV un Kanādas, kuri
darbu pie skulptūru izveides uzsāks jau
4. februārī.

Ledus māksla, mūzika
un sacensība

Arī šogad festivāla centrālā norises
vieta, kur atradīsies galvenā skatuve,
būs J.Čakstes bulvāris. «Skatuve tāpat
kā pērn būs pie LLU sporta nama, jo tā
ir platākā bulvāra vieta. Gar upi tiks izvietotas mazās konkursa skulptūras, bet
otrpus bulvārim – tirgotāji. Šoreiz esam
paredzējuši arī atsevišķu bērnu atrakciju
zonu,» par festivāla teritorijas plānojumu
stāsta M.Buškevics.
Ledus skulptūru festivāla atklāšana un
laureātu apbalvošana uz galvenās skatuves notiks 8. februārī pulksten 19.30, un
trīs dienu gaitā uz skatuves J.Čakstes bul-

vārī uzstāsies tādi mākslinieki kā Antra
Stafecka, Miks Dukurs, Anmary, Dainis
Skutelis, grupa «3Live Project», Lauris
Reiniks, Chriss Noah, kā arī Latvijas «X
faktora» 2. sezonas dalībnieki, Ivo Fomins
un grupa «Tautumeitas».
Sestdien un svētdien J.Čakstes bulvārī
gaidāmi ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi – savu meistarību rādīs tēlnieki Kārlis Īle un Donats Mockus.

Slidotavā – ledus šovs

Festivāla maksas zonā šogad būs
vēl viena – ledus – skatuve jeb Pasta
salas slidotava, kur piektdien, sestdien
un svētdien notiks ledus teātra šovs.
«Šosezon slidotava ir zem jumta, un tas
mums sniedz iespēju, neraizējoties par
laikapstākļiem, šo platformu integrēt
festivāla norisē,» papildina M.Buškevics.
Ledus teātra «Ice Republic» šovs «Ledus
Remix», kurā varēs redzēt atpazīstamus
kino tēlus, piektdien būs skatāms vienu
reizi, sestdien – trīs, bet svētdien – divas
reizes.
Pasta salā būs izvietotas arī komandu
skulptūras, fotoobjekti un «Ledus vīnu»
ledus bārs, kas izmantotā ledus daudzuma ziņā būs pasākuma lielākais objekts.
Katras festivāla dienas vakarā, pulksten 21, no Pasta salas notiks uguņošana.

Bezmaksas zona – Pilssalas ielā 1

«Par festivāla bezmaksas zonu esam
izvēlējušies stāvlaukumu Pilssalas ielā
1, kur pērn bija divas kases un tūrisma
informācijas telts. Šī teritorija atrodas
tuvāk Pasta salai, tādēļ šogad nolēmām to
izmantot efektīvāk. Bezmaksas zonā būs
skatuve, fotoskulptūras, ledus slīdkalniņš
un labirints. Tāpat bērniem būs iespēja
līdzdarboties Jelgavas Jaunā teātra rotaļu
izrādēs,» tā M.Buškevics.

Nojumes paildzina skulptūru mūžu

Individuālās konkursa skulptūras taps
LLU Meža fakultātes teritorijā, bet komandu skulptūras tradicionāli tiks veidotas Pasta salā. «Komandu skulptūras arī
šogad būs novietotas pa divām vienā teltī.
Mēs apzināmies, ka festivāla dalībnieki
labprātāk vēlētos, lai tās būtu apskatāmas
no visām pusēm, taču nevaram atļauties
riskēt ar darbu kvalitāti. Izvietojot zem
nojumes, kas skulptūru aptver ne vien no
augšas, bet arī no trim sānu malām, mēs
tās varam pasargāt gan no nokrišņiem,
gan arī saules ietekmes,» skaidro «Kultūras» vadītājs, papildinot: tas nodrošina
iespēju ledus mākslas darbus apskatīt
arī pēc festivāla. Tāpat viņš norāda, ka
lielo skulptūru fonā būs izvietota melna
drapērija, lai tās labāk izceltos.
Festivāla organizatori stāsta, ka
daudziem rodas jautājums: kādēļ mazās skulptūras un fotoobjekti atrodas
zem klajas debess? Tas tādēļ, ka individuālās skulptūras pēc izveides tiek
uzglabātas saldētavā un ārvidē nonāk
vien festivāla atklāšanas dienā. Līdzīgi
ir arī ar fotoskulptūrām, bet komandu
skulptūras top Pasta salā, kur tās atrodas visu laiku.

Satiksmes ierobežojumi
Jelgavniekiem jārēķinās, ka jau no 5.
februāra satiksmei būs slēgts J.Čakstes
bulvāra posms no Raiņa līdz Ūdens ielai,
bet no 7. līdz 11. februārim bulvāris būs
slēgts līdz krustojumam ar Lielo ielu. No
5. līdz 11. februārim nebūs pieejams arī
stāvlaukums Pilssalas ielā 1, bet Pasta
salas daļa no bērnu laukuma apmeklētājiem slēgta no 28. janvāra – ierobežojumi neskar slidotavu un bērnu rotaļu
laukumu. Satiksmes ierobežojumi būs
arī Raiņa, Ūdens un Driksas ielas posmos.
Sīkāk par satiksmes organizāciju festivāla
gaitā un pirms tā var uzzināt portālā
www.jelgavasvestnesis.lv.

Izdevīgāk ir biļetes
iegādāties iepriekš

Līdz 7. februārim biļetes uz Ledus
skulptūru festivālu «Biļešu paradīzes»
kasēs un vietnē www.bilesuparadize.lv
var iegādāties lētāk. Būtiski, ka tiešsaistē
nopirktās ieejas biļetes nav nepieciešams
izdrukāt – tās elektroniskā formātā var
uzrādīt viedtālrunī. «Katram ledus skulptūru parka apmeklētājam būs iespēja
saņemt zīmodziņu, kas sniegs iespēju
festivāla maksas zonu konkrētās dienas
laikā apmeklēt neierobežoti daudz reižu,
tādējādi pilnvērtīgi izbaudot festivāla
dienas un vakara programmu,» skaidro
I.Pirvics.
Biļešu cena pieaugušajiem – 5 eiro;
skolēniem, studentiem, pensionāriem un
invalīdiem – 2 eiro. Pieejamas arī ģimenes biļetes (2 pieaugušie + 2 bērni vai 1
pieaugušais + 3 bērni, vai «3+ Ģimenes
kartes» īpašnieki) – to cena iepriekšpārdošanā ir 6 eiro. Jāpiebilst, ka atlaides
piemēros, arī uzrādot Jelgavas iedzīvotāja
un Jelgavas skolēna karti. Ar Jelgavas
iedzīvotāja karti biļetes cena būs 2 eiro; ar
skolēna karti – 1 eiro. Iepriekšpārdošanā
biļetes varēs iegādāties arī ar «Jelgavas
Vēstneša» kuponu, cena – 2 eiro.
Savukārt no 8. februāra ieejas biļete
ledus skulptūru parkā pieaugušajiem
maksās 7 eiro; skolēniem, studentiem,
pensionāriem un invalīdiem – 3 eiro, bet
ģimenes biļetes cena būs 10 eiro. Uzrādot
Jelgavas iedzīvotāja karti, festivāla biļeti
varēs iegādāties par 3 eiro, bet ar skolēna
karti – par 2 eiro. Jāpiebilst, ka jelgavnieku atlaides tiek piemērotas, tikai pērkot
biļetes Jelgavas kultūras nama kasē un
festivāla kasēs. Bērniem līdz septiņu gadu
vecumam ieeja festivālā ir bez maksas,
bet ģimenes biļeti var iegādāties vecāki
ar bērniem, kuri nav sasnieguši 18 gadu
vecumu.
Festivāla maksas zonā būs četras ieejas
– J.Čakstes bulvāra sākumā, pie LLU 1.
studentu viesnīcas, Mītavas gājēju tilta
pakājē pie Studentu teātra, Ūdens ielā,
kā arī Pasta salā pie «Silvas» tējas namiņa. Kases strādās pie katras ieejas, bet
papildu kases būs pieejamas pļavā pretim
Jelgavas pilij, ielas otrā pusē, Lielupes
promenādes sākumā un Pilssalas ielā 1.
Jāatgādina, ka biļetes var iegādāties arī
kultūras namā. Visās kasēs būs iespēja
norēķināties arī ar karti.

