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7. februārī Jelgavā atklāsim 22. Starptautisko ledus skulptūru festivālu, kas pārsteigs ar vairāk nekā 60 ledus mākslas
darbiem, interpretējot tēmu «Supervaroņi». Mākslinieki jau no pirmdienas strādā, pielāgojoties laikapstākļiem, kas
liek ķert brīžus, kad ir sals. «Siltie laikapstākļi mums nav nekāds pārsteigums, jo tā jau ir bijis arī iepriekš. Vienkārši ir
jāizvairās no smalkām detaļām un faktūrām. Jelgavā ir sapulcējušies profesionāļi, kuri savu talantu prot apliecināt arī
ekstremālās situācijās,» saka ledus tēlnieks Andrejs Molokovs no Krievijas.
Šodien Pasta salā sākta iespaidīgā ledus bāra montāža, kā arī Jāņa Čakstes bulvārī un Pasta salā tiks nogādātas fotoskulptūras, kas pirmo reizi festivāla vēsturē tika veidotas agrāk un līdz festivālam glabājās saldētavā.
Apmeklētāji festivālā gaidīti 7. februārī no pulksten 18. Trīs dienu garumā varēs baudīt skulptūras, to veidošanas paraugdemonstrējumu dueļus, uguņošanu, gaismas šovu un plašu kultūras programmu. Vēl šodien, 6. februārī, ieejas
biļetes uz festivālu iespējams iegādāties lētāk. Organizatori apmeklētājus aicina sekot līdzi laika prognozei, izvēlēties
atbilstošu apģērbu un, ņemot vērā laikapstākļu ietekmi uz skulptūrām, tās apskatīt jau piektdienas vakarā.
Jau šobrīd Jelgavā ir noteikti satiksmes ierobežojumi, un brīvdienās pilsētā paredzama lielāka satiksmes intensitāte.
Festivāla laikā aktuālā satiksmes informācija būs pieejama arī navigācijas lietotnē «Waze».

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju
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JELGAVAS SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
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• Skolēnu uzņemšana notiks
konkursa kārtībā pēc apliecības par
pamatizglītību gada vidējā vērtējuma,
valsts pārbaudes darbu vērtējumiem un
gada vērtējuma latviešu valodā, literatūrā, matemātikā un 1. svešvalodā. Skolēni
kārtos iestājpārbaudījumu profilējošajā
programmā – matemātikā vai fizikā, vai
ķīmijā/ bioloģijā, vai sociālajās zinībās.

Inese Bandeniece, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas direktore:
«No 2016. gada Jelgavas Valsts
ģimnāzija ir pilotskola projektā
«Kompetenču pieeja mācību
saturā». Visu šo laiku esam mācījušies, strādājuši pie mācīšanās
pieejas maiņas, piedalījušies satura izstrādē, aprobācijā, priekšlikumu iesniegšanā un dalījušies
pieredzē. Lai būtu gatavi pārmaiņām, mūsu Valsts ģimnāzijas
skolotāji iesaistās dažādos mācīšanās pasākumos. Jau otro
gadu visi skolotāji strādā sadarbības grupās – mācās, vēro mācību stundas, sadarbojas materiālu izstrādē, analizē procesus,
plāno turpmākos soļus. Mūsu ģimnāzijas šā gada mērķis ir
īstenot skolēna mācīšanos, iedziļinoties mācību procesā. Šogad
skolā īpaši esam aktualizējuši tikumu «atbildība» – atbildīgi
piedaloties mācīšanās procesā, runājot par to klases stundās,
piedaloties dažādos pasākumos. Janvāra nogalē ģimnāzijas
vadības komanda dalījās pieredzē seminārā «Pieredze un atziņas. Jelgavas Valsts ģimnāzijā mācās visi – skolēni, skolotāji,
vecāki». Pirmajā semestrī organizējām reģionālo skolotāju
konferenci «Skolēna mācīšanās iedziļinoties».
Jelgavas Valsts ģimnāzija 2020./2021. mācību gadā vidējās
izglītības posmā plāno piedāvāt STEM virziena izglītības
programmas (visās programmās būs bioloģija, ķīmija, matemātika, fizika). Ģimnāzijā skolēni tiks uzņemti konkursa
kārtībā, un ar skolas programmu saturu un uzņemšanas noteikumiem visus interesentus iepazīstināsim Atvērto durvju
dienā 19. martā.
Neskatoties uz jau paveikto, šobrīd, intensīvi gatavojoties
nākamajam mācību gadam, vēl ir neskaidri vairāki jautājumi,
piemēram, kā izveidot vislabāko stundu sarakstu katram skolēnam, kāds būs piešķirtais finansējums. Kaut arī saturs no
Izglītības un zinātnes ministrijas ir definēts, mācību priekšmetu programmas vidējās izglītības posmam vēl nav pieejamas.
Skolotājiem šis ir laiks, kad daudz jāmācās, jāmēģina, jāplāno, jāsadarbojas. Mums ir dota iespēja īstenot daudz jaunu
ideju, bet tajā pašā laikā ir jāmeklē arī risinājumi, jo neviens
nevar parādīt vienīgo pareizo ceļu – jo tāda vienkārši nav.»
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• Iegūta pamatizglītība.
• Notiks pārrunas ar skolēnu
par programmas izvēles pamatojumu.

Valentīna Maido, Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas
direktore:
«No 2020./2021. mācību gada
skolas sāks strādāt pilnīgi citādāk. Vispārējā vidējā izglītībā
katra izglītības iestāde piedāvās
programmas «grozus» ar padziļinātu izvēles mācību priekšmetu
apguvi, ar ievirzi nākotnes profesijā. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola jau 10 gadus realizē
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena programmu ar mācību plānu inženierzinātnēs, izglītojamie papildus vispārizglītojošajiem priekšmetiem
apgūst arī specializētos – ievadu inženierzinātnēs, tehnisko
grafiku, datorizētās projektēšanas pamatus. Šīs mācību programmas absolventi lielākoties izvēlas studēt inženierzinātnes
dažādās Latvijas augstskolās, tāpēc jaunās izmaiņas būs
lielisks papildinājums mūsu jau esošajām iestrādēm.
10. klašu skolēniem piedāvāsim divas programmas jeb
«izvēles grozus». Izvēloties ievirzi inženierzinātnēs, skolēns
nākotnē studijas varētu saistīt ar matemātiku, fiziku, IT,
programmēšanu, datorvadību un datorzinātni, būvniecību,
dažādu tehnisko jomu inženierzinātnēm (izmantojot zinātņu un matemātikas zināšanas, kā arī izdomu, inženieru
uzdevums ir izstrādāt dažādus tehnoloģiskus risinājumus),
tehnologa profesiju (speciālists, kas pārzina kādas ražošanas nozares tehnoloģiju), meža zinātni, ekoloģiju, bioloģiju,
lauksaimniecību un citām jomām.
Skolēni ar ievirzi humanitāro zinātņu, kultūras un mākslas
jomā pēc vidusskolas absolvēšanas varētu studēt, piemēram,
digitālo dizainu, reklāmu, žurnālistiku, filoloģiju, tulkošanu,
izdevējdarbību, kino, interaktīvos medijus, izpildītājmākslu
(teātris, scenogrāfija, aktiermāksla), pedagoģiju, psiholoģiju.
Abos programmu piedāvājumos izglītojamie apgūs fiziku,
ķīmiju, bioloģiju un ģeogrāfiju, kā arī sociālās zinātnes
un vēsturi optimālā līmenī, kas pieļauj iespējami mazāk
kļūdainu izvēļu. Esam gatavi jaunajiem izaicinājumiem un
gaidām 2020. gada 9. klašu absolventus Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā!»
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• Skolēnu uzņemšana notiks
konkursa kārtībā pēc apliecības par
pamatizglītību gada vidējā vērtējuma,
ņemot vērā profilējošās programmas
mācību priekšmetus. Notiks iestājpārbaudījumi un pārrunas.

Ilze Vilkārse, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktore:
«Jaunā pieeja ar iespēju izvēlēties
un padziļināti mācīties sev interesējošos mācību priekšmetus atbilst
Spīdolas Valsts ģimnāzijas izglītības
filozofijai, ka skolēniem vidusskolas
posms jāvelta savu spēju un talantu
izzināšanai, radošās un pētnieciskās
pieredzes gūšanai un nākotnes karjeras virziena meklēšanai. Spīdolas Valsts ģimnāzija «izvēles grozus»
piedāvā, lai turpinātu savus tradicionālos izglītības virzienus – humanitāro un sociālo zinātņu, komercizglītības un vides zinātņu –, ienesot
arī jaunus laikmetīgus mācību kursus – mediju un uzņēmējdarbības
pamati, valsts aizsardzības mācība – un piedāvājot apgūt svešvalodas
(franču un ķīniešu). Turpināsim sadarboties ar Latvijas augstskolām
un uzņēmumiem, lai skolēnu tālākās izglītības izvēle būtu mērķtiecīgāka un pamatotāka.
Padziļinātai dizaina, tehnoloģiju un dabaszinātņu mācīšanai būs
nepieciešams pašvaldības atbalsts, lai iegādātos mūsdienīgas iekārtas un instrumentus, modernizētu sporta bāzi un inventāru. Lai
sagatavotos jaunajam mācību saturam un metodēm, jau tagad esam
iesaistījušies vairāku priekšmetu digitālo mācību materiālu aprobācijā,
mācību līdzekļu izstrādē, veidojam jaunu metodiku un organizējam
mācības Spīdolas mežā, esam uzsākuši skolotāju izglītošanu jaunajos
mācību priekšmetos.»

Uzņemamo skolēnu
skaits 10. klasēs
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• Skolēnu uzņemšana notiks
konkursa kārtībā. Stājoties vidusskolā,
tiks ņemti vērā skolēna rezultāti valsts
pārbaudījumos matemātikā, angļu valodā, Latvijas vēsturē, latviešu valodā,
kā arī gada vērtējums matemātikā,
fizikā, bioloģijā, ķīmijā, informātikā,
latviešu valodā, angļu valodā, sociālajās
zinībās, ģeogrāfijā, Latvijas un pasaules
vēsturē.

Natela Seļiščeva, Jelgavas
5. vidusskolas direktore:
«Jelgavas 5. vidusskolas izglītības programmu piedāvājums
vidusskolēniem veidots, pamatojoties, pirmkārt, uz izpratni
par to, ka šobrīd un turpmāk
laba karjera, interesanta
profesionālā izaugsme un labs
atalgojums gaida vispirms tos,
kuri izvēlēsies STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes
un matemātika) nozaru mācību priekšmetu apguves ceļu,
otrkārt, uz skolas tradicionāli pietiekami augstiem sasniegumiem matemātikā, dabas zinātņu jomas mācību priekšmetos un panākumiem to radošajā pielietojumā tehniskās
jaunrades jomas interešu izglītības programmās, treškārt,
uz topošo vidusskolēnu karjeras veidošanas nodomiem vai
plāniem.
Protams, pēc topošo 10. klases skolēnu iesniegumu saņemšanas un potenciālā skolēnu skaita apzināšanas no
pašreizējā plašā piedāvājuma skola izveidos 4–6 konkrētus
piedāvājumus, un atbilstoši tiem katram skolēnam būs iespēja apgūt konkrēto izglītības programmu. Skola, apkopojot
skolēnu iesniegumus, katram izglītojamajam piedāvās trīs
padziļinātos kursus atbilstoši viņa izvēlētajiem prioritāraJELGAVAS 4. VIDUSSKOLA
jiem priekšmetiem.
Piedāvātā vispārējās vidējās izglītības modeļa priekšrocība
PRASĪ
Uzņemamo skolēnu
BAS
ir
tā, ka katrs skolēns veido savu padziļināto priekšmetu
skaits 10. klasēs
• Iegūta pamatizglītība.
klāstu atbilstoši izstrādātajam individuālajam mācību plā• Notiks pārrunas ar skolēnu par
nam, kas paredz dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču
programmas izvēles pamatojumu.
apguves iespējas.
Skolas izstrādātajā izglītības programmā skolēnam būs arī
Agris Celms, Jelgavas 4. vidusiespēja mainīt savu sākotnēji izvēlēto padziļināto kursu komskolas direktors:
plektu. Divu gadu laikā jaunietis varēs izprast un precizēt
«Jelgavas 4. vidusskola no nākamā
savas karjeras attīstības izredzes un pieņemt gala lēmumu
mācību gada vidusskolēniem piepar padziļināto priekšmetu izvēli, 11. klasi beidzot. Tādējādi
dāvās divas izglītības programmas:
12. klasē skolēnam samazināsies kopējais apgūstamo mācību
«Valoda un kultūra» un «Sports un
priekšmetu skaits un būs iespēja programmas apguves laikā
valsts aizsardzība». Abas sagatavotas,
koncentrēt spēkus to mācību priekšmetu apguvei, kuri neņemot vērā skolas darbības specifiku
pieciešami veiksmīgas karjeras veidošanai. Skola arī piedāvā
– mūzikas un sporta novirzienu. Ar
specializēto kursu programmas «Mazākumtautību (krievu)
jaunajām programmām skolas vadība
valoda un literatūra» un «Publiskā uzstāšanās», kuru apguve
un pedagogu kolektīvs saviem skolēniem vidusskolā vēlas dot iespēju sniegs darba tirgum nozīmīgas iespējas.»
turpināt mācības, kas ir sasaistē ar pamatskolas profilējošajiem virzieniem. Tāpat noteikti gaidām jauniešus no citām Jelgavas un novadu
skolām, kurus saista mūsu piedāvātās programmas.
JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA
Valodas un kultūras programma ir paredzēta skolēniem, kurus interesē vēsture, filoloģija, žurnālistika, pedagoģija, dažādas kultūras jomas Uzņemamo skolēnu
PRASĪ
BAS
studijas un radošā pašizpausme. Kā padziļinātajā, tā arī specializētajā
skaits 10. klasēs
• Iegūta pamatizglītība.
kursā nozīmīga vieta ir mūzikai – skolēniem būs iespēja mācīties ne
• Notiks pārrunas ar skolēnu par
tikai mūzikas literatūru, bet arī kolektīvi muzicēt orķestrī, iesaistīties
programmas izvēles pamatojumu.
rokgrupā, dziedāt korī.
Savukārt programma «Sports un valsts aizsardzība» ir paredzēta
Edīte Bišere, Jelgavas
skolēniem, kurus interesē vēsture, sporta pedagoģija, fizioterapija,
policista darbs, robežsardze, militārais dienests, zemessardze. Prog- Amatu vidusskolas direkrammas saturā ir iekļauta valsts aizsardzības mācība – to skolēni tore:
«Jelgavas Amatu vidusskola
apgūs vienu dienu mēnesī astoņas stundas divus mācību gadus. Kursā
paredzētas arī mācības vasaras nometnēs. Tāpat skolēniem būs iespēja 2020./2021. mācību gadā piedāapgūt specializētos kursus «Ievads anatomijā un fizioterapijā» un vās iespēju iestāties neklātienē
10. klasē, izvēloties divas mācī«Pašaizsardzība».
4. vidusskolas 10. klasē tiks uzņemti visi skolēni, kuri ir sekmīgi ap- bu jomas: sociālā un pilsoniskā
guvuši pamatizglītības programmu. Abās programmās mācību saturs mācība un matemātika.
Šādā apmācību modelī būs
sakārtots tā, ka 10. un 11. klasē skolēni mācās obligātos kursus, līdz
ar to viņiem būs iespēja atbilstoši standarta prasībām kārtot obligātos jārēķinās ar lielāku slodzi, taču izmaiņas izglītojamajiem
eksāmenus matemātikā, latviešu un angļu valodā, jau beidzot 11. klasi. dos iespēju pamatīgāk un kvalitatīvāk apgūt izvēlēto jomu.
Tādējādi 12. klasē samazināsies mācību priekšmetu skaits un skolēni Mūsu pedagogu kolektīvs intensīvi strādā pie izglītības
programmu izveides, lai jauniešiem neklātienes vidusskolā
varēs apgūt padziļinātos un specializētos kursus.
Abu programmu pamatkursi būtiski neatšķirsies. Gadījumā, ja dotu papildu zināšanas, prasmes un kompetences ilgtspēskolēns 11. klasē mainīs savas domas par profesionālo jomu, pastāv jīgai izglītībai. Šīs divas izglītības programmas piedāvāsim
iespēja izvēlēties kādu no otras programmas padziļinātajiem kursiem. apgūt personām, kas atrodas ieslodzījuma vietā, tāpat
Tāpat skola piedāvā daudzveidīgu specializēto kursu izvēli – trešās jaunais mācību saturs vispārizglītojošajos priekšmetos tiks
svešvalodas apguve (vācu, krievu, franču valoda), publiskā runa, piedāvāts profesionālās vidējās izglītības programmas 1.
digitālais dizains, uzņēmējdarbība –, un tiem varēs pieteikties abu kursa audzēkņiem.
Vēlos uzsvērt, ka savulaik Jelgavas Vakara (maiņu) vidusprogrammu skolēni.
Jāpiebilst, ka vidusskolas izglītības programmu specializācija 9. skola ilgstoši un rūpīgi bija strādājusi pie jauna piedāvājuma
klašu skolēniem liek nopietni pārdomāt savas profesionālās darbības tālmācībā. Jelgavas Amatu vidusskola šo darbu turpina,
virzienu, pirms izvēlēties atbilstošu mācību programmu. Kaut arī un nākamajā mācību gadā vēlamies piedāvāt vidējās
katra skola ir veidojusi programmas, pamatojoties uz jau esošo darba izglītības iegūšanu tālmācības ceļā. Tā ir īpaši piemērota
specifiku, paredzams, ka biežāk nekā līdz šim skolēni mainīs skolu. strādājošiem, aktīviem un aizņemtiem cilvēkiem, kā arī
Tāpat liels izaicinājums skolas administrācijai būs mācību procesa tiem, kuriem nav iespējas turpināt vai uzsākt mācības
organizācija, sevišķi stundu plānošana. Iespējams, skolēniem būs tradicionālajā vidusskolā. Tālmācība dod iespēju sekmīgi
jāpavada skolā vairāk laika nekā dienā paredzētais stundu skaits. mācīties neierobežotā attālumā no izglītības iestādes. Tāpēc,
Brīvajā laikā skolēni varēs strādāt bibliotēkā, nodarboties ar fiziskajām izmantojot Latvijas Universitātes piedāvāto «Moodle» e-māaktivitātēm. Šobrīd liels darbs jāiegulda, lai skaidrotu un iepazīstinātu cību platformu, Jelgavas Amatu vidusskola tālmācības veidā
skolēnus ar abu programmu saturu un specifiku, kā arī prognozētu piedāvās apgūt vidusskolas saturu. Šobrīd no nepieciešamā
skolēnu skaitu katrā no programmām, padziļinātajos un specializētajos vidusskolas satura divas trešdaļas jau ir ievietotas e-mācību
kursos. Programmu piedāvājums tiks publicēts skolas mājaslapā. Ce- vidē, skolotāji turpina darboties un gatavo nepieciešamo
ram, ka jaunieši spēs savlaicīgi izvēlēties kādu no abām programmām mācību saturu. Gaidām visus, kas vēlas mācīties un veidot
profesionālo karjeru!»
un jūnijā varēsim plānot mācību kursus un pedagogu slodzes.»
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No nākamā mācību
gada – būtiskas
izmaiņas vidusskolu
izglītības programmās
 Evita Jēkabsone

Līdz ar jaunā izglītības modeļa ieviešanu dzīvē no
šā gada 1. septembra būtiskas izmaiņas mācību
procesā būs 10. klases skolēniem. Pašlaik pilsētas
vidusskolas aktīvi strādā pie izglītības programmu
un satura piedāvājuma sagatavošanas, bet devītklasniekiem, kas mācības plāno turpināt vidusskolā, jau šobrīd rūpīgi jāizvērtē savi nākotnes plāni.
«Jaunā mācību modeļa ieguvums ir samazināta
sadrumstalotība mācību satura apguvē, iespēja
skolēniem izvēlēties padziļināti apgūt mācību
priekšmetus un samazināta mācību noslodze,» par
jauno saturu stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.
2019. gada septembrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus par valsts vispārējās vidējās
izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu
paraugiem. Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāja G.Auza skaidro, ka jaunais vidējās izglītības
standarts dod iespēju katrai
vidusskolai veidot savas skolas
vidējās izglītības programmu
piedāvājumu jeb tā saucamo
grozu, kurā katrs skolēns varēs
padziļināti apgūt mācību vielu
tajās jomās, kuras jaunieti vairāk interesē un kurās viņš vēlas
turpināt izglītību augstskolā.
G.Auza uzsver: «Jaunā izglītības modeļa būtiskā atšķirība
ir tā, ka mācību priekšmetu
apguvei skolēns var izvēlēties,
kurus kursus apgūt padziļināti un kuros specializēties.
Jāuzsver, ka vidusskolēns arī
turpmāk mācīsies visus mācību
priekšmetus visās jomās, bet
pastāv iespējas kopēju integrētu
kursu apgūt nelielākā apjomā,
atsevišķus mācību priekšmetus
izvēloties mācīties padziļināti.»

Būs iespēja padziļināti
apgūt interesējošos
priekšmetus

Izglītības un zinātnes ministrija skaidro, ka likums paredz skolām vispārējās vidējās
izglītības programmu īstenot
atbilstoši izglītības standartā
noteiktajam izglītības programmas paraugam. Taču skolas varēs noteikt mācību priekšmetus,
kuros stundu skaits pārsniedz
konkrētajam mācību priekšmetam paraugā norādīto minimālo
stundu skaitu, kā arī iekļaut
citus – paraugā neminētus –
mācību priekšmetus. Tie varētu
būt izvēles priekšmeti vecākajās
klasēs, piemēram, psiholoģija,
filozofija, braukšanas kursi autovadītāja apliecības iegūšanai.
Iestājpārbaudījumus noteiktās klašu grupās audzēkņiem
varēs noteikt Valsts ģimnāzijas,
valsts, pašvaldību un valsts
augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādes, kā arī profesionālās izglītības iestādes. Nākotnē jaunie noteikumi paredz
divus vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipus: vidusskolas
un vispārējās vidējās izglītības
iestādei (vidusskolai) iegūstamu
statusu – Valsts ģimnāzijas.
Jelgavas pilsētā ir septiņas
vidējās izglītības iestādes – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 4.
vidusskola, 5. vidusskola, Amatu
vidusskola, kas piedāvā vakara
un neklātienes izglītības programmas, un 6. vidusskola, kas

jau otro gadu neuzņems audzēkņus 10. klasēs, savukārt Valsts
ģimnāzijas statuss ir divām mācību iestādēm – Jelgavas Valsts
ģimnāzijai un Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijai. 2020./2021.
mācību gadā pilsētas vidusskolu
10. klasēs plānots uzņemt 377
skolēnus.
«Tie būs jaunieši, kuri 1. septembrī uzsāks apgūt jauno vispārējās vidējās izglītības saturu,
kas skolēniem sniegs nepieciešamās zināšanas, attīstīs dzīvei 21.
gadsimtā svarīgas prasmes un
ieradumus. Šobrīd vidusskolas
plāno skolas vidējās izglītības
programmu piedāvājumus,
ņemot vērā jauniešu vajadzības,
intereses un skolas iespējas.
Programmu piedāvājuma plānošanā svarīga ir skolēnu, skolotāju, vecāku, skolas absolventu
un citu izglītības kvalitātē ieinteresētu speciālistu līdzdarbība.
Katram programmu plānošanas
procesā iesaistītajam šī ir iespēja
ar savām idejām, zināšanām un
pieredzi veidot nākamo paaudžu
vidusskolu,» stāsta G.Auza.
Jaunajā vidējās izglītības
standartā noteikts optimālais
stundu skaits visam vidusskolas
kursam, proti, trīs gadiem, nesadalot to pa mācību gadiem. Vidusskola vienu kursu var īstenot
īsākā vai garākā laika posmā,
piedāvājot to apgūt, piemēram,
viena gada laikā ar vidēji sešām
mācību stundām nedēļā vai divu
gadu laikā ar vidēji trīs mācību
stundām nedēļā.

Mācību saturs –
trīs līmeņos

Plānots, ka vispārējās vidējās izglītības posmā stundu
skaits mācību satura apgūšanai nemainīsies – paredzēta
36 stundu maksimālā slodze
nedēļā jeb 3360–3780 mācību stundas trīs gados. Vakara un neklātienes izglītības
programmās būs mazāks mācību stundu skaits. Mācību
stundas ilgums vispārējās
izglītības programmās noteikts
40 minūtes, savukārt mācību
stundas ilgums pirms svētku
dienām – 30 minūtes. G.Auza
arī norāda: lai spētu jēgpilni iedziļināties un izpildīt kompleksus uzdevumus, programmas
apguvei vēlams mācību darbu
organizēt pāru stundās.
Vidusskolām būs ievērojami jāpārkārto mācību procesa
organizācija. Jaunais standarts
paredz vairākus kritērijus mācību procesa nodrošināšanai
vidusskolās. Mācību satura
apguve tiek piedāvāta trīs
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līmeņos – vispārīgajā, optimālajā un augstākajā, proti, mācību
priekšmeta apguve notiks kursu
veidā – pamata, padziļinātos un
specializētos kursos.
Pamatkurss sniedz zināšanas,
izpratni un prasmes vispārīgajā
vai optimālajā mācību satura
apguves līmenī. To apgūst ikviens jaunietis vispārējās vidējās
un profesionālās vidējās izglītības programmās.
Padziļinātais kurss sniedz
zināšanas, izpratni un prasmes
augstākajā mācību satura apguves līmenī. Lai mācītos padziļināto kursu, skolēniem jāapgūst
optimālā līmeņa pamatkurss.
Savukārt specializētais kurss
sniedz specifiskas zināšanas,
izpratni un prasmes jebkurā
mācību satura apguves līmenī.
Skola var piedāvāt izvēles specializētos kursus atbilstoši skolēnu interesēm un izstrādātajai
izglītības programmai. Būtiski,
ka skolai jāpiedāvā vismaz divi
kursu komplekti ar vismaz trim
padziļinātajiem kursiem.

Jelgavas vidējās izglītības iestāžu

piedāvātās izglītības programmas 10. klasē
2020./2021. mācību gadā

JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA
PROG

R AMM

SPECI
ALIZ
KURS Ē TIE
I

• Valoda un kultūra

• Latviešu valoda
un literatūra vai angļu valoda
• Vēsture
• Kultūra un māksla

• Vācu vai krievu,
vai franču valoda
• Publiskā runa
• Digitālais dizains
• Uzņēmējdarbība

• Sports un valsts
aizsardzība

• Angļu valoda
• Vēsture
• Programmēšana

• Kolektīvā muzicēšana
• Valsts aizsardzības mācība
• Ievads anatomijā un fizioterapijā
• Pašaizsardzība

JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA
PROG

R AMM

A

• Inženierzinātnes

• Matemātika
• Programmēšana
• Fizika
• Sociālās zinātnes
• Sociālās zinātnes
• Bioloģija
• Ģeogrāfija

• Sociālās un vides
zinātnes programma

PADZ
IĻINĀ
KURS TIE
I
• Ķīmija
• Angļu valoda
• Angļu valoda
• Ķīmija

SPECI
ALIZ
KURS Ē TIE
I

• Tehniskā grafika
• Mazākumtautību (krievu)
valoda un literatūra
• Publiskā uzstāšanās

• Mazākumtautību (krievu)
valoda un literatūra
• Publiskā uzstāšanās
• Psiholoģija

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA
PROG

R AMM

PADZ
IĻINĀ
KURS TIE
I

A

SPECI
ALIZ
KURS Ē TIE
I

• Inženierzinātnes

• Matemātika
• Fizika
• Programmēšana
• Bioloģija

• Ievads inženierzinātnē
• Tehniskā grafika
• Datorizētās projektēšanas pamati

• Valoda un kultūra

• Latviešu valoda • Angļu valoda
• Kultūra un māksla (teātris)

• Ekonomika • Digitālais dizains
• Psiholoģija

Kas sagaida skolēnu?

Reģistrējoties mācībām 10.
klasē, skolēnam būs jāizvēlas
viens no skolas piedāvātajiem
kursu komplektiem, kā arī citi
kursi no skolas piedāvājuma.
Vispārējās vidējās izglītības
iegūšanas nosacījumi paredz,
ka skolēns:
• apgūst pamatkursus septiņās mācību jomās – valodu,
sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības,
drošības un fiziskās aktivitātes;
• apgūst trīs padziļinātos
kursus un saistībā ar vienu no
tiem veic patstāvīgu pētniecības,
jaunrades vai sabiedrisko darbu.
Absolvējot vidusskolu, skolēnam būs jākārto šādi valsts
pārbaudes darbi:
• latviešu valodā (vismaz
optimālajā līmenī);
• svešvalodā (angļu, vācu
vai franču) vismaz optimālajā
līmenī;
• matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
• divos no padziļinātajiem
kursiem (augstākajā līmenī).
G.Auza vērš uzmanību, ka
skolēni pamatkursus vidusskolā
apgūs galvenokārt 10. un 11.
klasē, bet padziļinātos kursus
– 11. un 12. klasē. Atbilstoši
vidusskolas veidotajam mācību
stundu plānam jaunieši padziļinātas zināšanas apgūs šaurākā
mācību jomu lokā. Specializētie
būs izvēles kursi, kurus varēs
apgūt jebkurā klasē. Pamatkursu apguvei plānots veltīt
aptuveni 70 procentus mācību
laika, savukārt padziļināto
un specializēto kursu apguvei
– aptuveni 30 procentus no
mācību laika. Tāpat jaunajā
standartā paredzēts, ka skolas
drīkstēs pielīdzināt vidusskolēna
ārpusskolas aktivitāšu pieredzi,
piemēram, jaunietis ar augstiem
sasniegumiem sportā skolā vairāk uzmanības un laika varēs
veltīt citiem mācību priekšmetiem un noteiktu sporta stundu
laikā apgūt citus mācību kursus.

PADZ
IĻINĀ
KURS TIE
I

A

PROG

JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
R AMM

PADZ
IĻINĀ
KURS TIE
I

A

SPECI
ALIZ
KURS Ē TIE
I

• Matemātika un IT

• Matemātika
• Fizika
• Angļu valoda vai latviešu valoda
un literatūra, vai vēsture, vai
sociālās zinības

• Programmēšana vai dizains
un tehnoloģijas, vai franču valoda
• Lietišķā latviešu valoda

• Ķīmija un bioloģija

• Ķīmija
• Bioloģija
• Angļu valoda vai latviešu valoda
un literatūra, vai vēsture, vai
sociālās zinības

• Psiholoģija
• Uzņēmējdarbības pamati
• Tehniskā grafika

• Inženierzinātnes

• Matemātika
• Fizika
• Angļu valoda

• Dizains un tehnoloģijas
vai programmēšana,
vai franču valoda
• Tehniskā grafika
• Projektīvā ģeometrija

• Biznesa vadība,
jurisprudence,
politika, žurnālistika

• Latviešu valoda un literatūra
• Sociālās zinības vai vēsture,
vai angļu valoda

• Franču valoda
• Uzņēmējdarbības pamati
• Lietišķā latviešu valoda
• Publiskā runa
• Psiholoģija
• Sociālās zinības

JELGAVAS SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
PROG

R AMM

PADZ
IĻINĀ
KURS TIE
I

A

• Sociālās zinātnes,
mediji un valodas

• Latviešu valoda un literatūra
• Sociālās zinātnes
• Angļu valoda

• Sociālās zinātnes,
mediji un kultūra,
un politika

• Latviešu valoda un literatūra
• Sociālās zinātnes
• Kultūra un māksla

• Uzņēmējdarbība,
reklāma un mārketings

• Sociālās zinātnes
• Matemātika
• Angļu valoda

• Uzņēmējdarbība,
dizains un producēšana

• Sociālās zinātnes
• Matemātika
• Dizains un tehnoloģijas

• Vides zinātnes
un medicīna

• Matemātika
• Ķīmija

• Bioloģija

• Vides zinātnes
un inženierzinātnes

• Matemātika
• Fizika

• Bioloģija

• Inženierzinātnes
un IKT

• Matemātika
• Fizika
• Dizains un tehnoloģijas

SPECI
ALIZ
KURS Ē TIE
I

• Franču valoda
• Mediju pamati
• Filozofija
• Valsts aizsardzības mācība
(izvēles kurss)

• Uzņēmējdarbības pamati
• Mediju pamati
• Valsts aizsardzības mācība
(izvēles kurss)

• Uzņēmējdarbības pamati
• Valsts aizsardzības mācība
(izvēles kurss)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA
PROG

R AMM

• Sociālās zinātnes

A
• Sociālās zinātnes
• Vēsture

PADZ
IĻINĀ
KURS TIE
I
• Matemātika

SPECI
ALIZ
KURS Ē TIE
I
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Norēķiniem ar Jelgavas
iedzīvotāja un skolēna karti –
šobrīd pagaidu risinājums
 Karīna Lukaševiča

No 1. februāra tehnisku iemeslu, kas radušies
pakalpojuma sniedzējam, dēļ daļa Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karšu un Jelgavas skolēna apliecību īpašnieku nevar norēķināties par pakalpojumiem vai arī norēķinu veikšana ir apgrūtināta.
Skolēniem un pensionāriem, kuriem ar šo karti
neizdodas norēķināties par braucienu autobusā,
līdz brīdim, kad tiks rasts tehniskais risinājums,
brauciens būs bez maksas. Tāpat ēdināšanas
pakalpojuma saņemšanai pašvaldības izglītības
iestādēs noteikts pagaidu risinājums.
Šobrīd Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja kartes un Jelgavas
skolēna kartes izmantošana
ir traucēta – karte nedarbojas vai, veicot bezkontakta
norēķinu apmaksu par pakalpojumu, tā nenostrādā, bet,
ievietojot terminālī, apmaksa
tiek veikta. Pašvaldība sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju
radusi pagaidu risinājumu
norēķinu veikšanai, ja norēķināties neizdodas.
1.–4. klašu skolēniem pilsētas izglītības iestādēs tiek
nodrošinātas brīvpusdienas,
tāpēc skolēni pusdienās dodas
ierastajā kārtībā. Savukārt pilsētas sabiedriskais transports
1.–4. klašu skolēniem, kuriem
neizdodas norēķināties ar skolēna karti, uz laiku – līdz tiks
rasts tehniskais risinājums – ir
bez maksas.
5.–6. klašu skolēniem pilsētas izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojums tiek
nodrošināts ar 20 procentu
atlaidi, ja skolēna vecāks Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
iesniedzis iesniegumu par
pabalsta saņemšanu. Šobrīd,
lai saņemtu 20 procentu atlaidi, kamēr norēķiniem nav
iespējams izmantot skolēna
karti, par ēdināšanu skolēns
norēķinās skaidrā naudā,
pretī saņemot kases čeku. Lai
saņemtu atlaides atmaksu,
vecāki aicināti mēneša beigās vērsties Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldē ar iesniegumu
un klāt pievienotiem kases
čekiem. Savukārt pilsētas
sabiedriskais transports 5.–6.
klašu skolēniem, kuriem neizdodas norēķināties ar skolēna
karti, uz laiku – līdz tiks rasts
tehniskais risinājums – ir bez
maksas.
5.–12. klašu skolēni, kuriem
pašvaldība piešķīrusi brīvpusdienas, izglītības iestādes
ēdnīcā pusdieno bez maksas,
darbiniekam fiksējot pakalpojuma saņemšanu. Arī pilsētas sabiedriskais transports
skolēniem, kuriem neizdodas
norēķināties ar skolēna karti,
ir nodrošināts bez maksas,

līdz tiks rasts tehniskais risinājums.
Tāpat arī pensionāri ar
personalizēto iedzīvotāja karti, kuri izmanto pašvaldības
atvieglojumus un kuriem neizdodas norēķināties ar iedzīvotāja karti, autobusā var
braukt bez maksas, līdz tiks
rasts tehniskais risinājums.
Informācija par Jelgavas
iedzīvotāja un skolēna karšu tehnisko risinājumu tiek
precizēta ar pakalpojuma
sniedzēju, un aktuālākajai
informācijai var sekot līdzi
mājaslapā www.jelgava.lv.
Autobusu vadītāji un apkalpojošais personāls skolu ēdnīcās ir informēts par karšu tehniskajām problēmām un risinājumu. Jāuzsver, ka minētās
izmaiņas attiecas tikai uz tiem
skolēniem un pensionāriem,
kuriem neizdodas norēķināties
ar Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
un Jelgavas skolēna karti. Ja
karte darbojas, norēķini jāveic
ierastajā kārtībā.
SIA «Jelgavas autobusu
parks» informē, ka pārējie
norēķinu veidi pilsētas autobusos darbojas ierastajā
kārtībā – autobusos iespējams norēķināties gan skaidrā
naudā, gan ar bankas karti,
gan izmantojot abonementa
biļetes e-karti.
Lai precizētu personalizētu informāciju, pašvaldība
aicina vērsties SIA «Jelgavas
autobusu parks» (tālrunis
63022513), Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (tālrunis
63048914, 63007224) vai Jelgavas Izglītības pārvaldē (tālrunis 63012461, 63012482).
Jāatgādina, ka Jelgavā
deklarētiem iedzīvotājiem
Jelgavas iedzīvotāju kartes
un Jelgavas skolēnu kartes
izmantošana paredz vairākas
būtiskas priekšrocības, tajā
skaitā braukšanu pilsētas
sabiedriskajā transportā
par zemāku cenu, vai atsevišķām iedzīvotāju grupām
– bez maksas, un atlaides
skolēniem norēķinoties par
pusdienām skolā.

Ceturtdiena, 2020. gada 6. februāris

Rekonstruēs pasāžu;
piebūvē vēlas ierīkot kino
Skice: SIA «Arhitektu birojs
«Vecumnieks&Bērziņi»»,
SIA «JR Elements»

 Kristīne Langenfelde

Tirdzniecības centra
«Pilsētas pasāža»
īpašnieks uzņēmums
«Marno J» vēlas veikt
visa centra rekonstrukciju un ēkai celt
piebūvi. Galvenais
ieceres mērķis ir atvērt Jelgavā kino ar
vairākām kinozālēm.
No nākamās nedēļas
saskaņā ar Jelgavas
domes lēmumu šī
iecere tiek nodota
publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai lokālplānojuma redakcijai
kvartālam starp Lielo,
Pasta, Driksas un Katoļu ielu.
Būtiskākās izmaiņas, kas paredzētas lokālplānojumā, – līdz
ar jaunās piebūves celtniecību
jāmaina satiksmes organizācija ēkas pagalma pusē, kā arī
paredzēts mainīt publiskās
apbūves maksimāli pieļaujamo
augstumu plānotajai «Pilsētas
pasāžas» piebūvei no šobrīd
paredzētajiem 20 metriem līdz
24 metriem.
Kā skaidro SIA «Marno J»
attīstības projektu vadītājs
Uldis Āns, šobrīd «Pilsētas
pasāžas» potenciāls netiek
pilnībā izmantots, jo ēkas 3. un
4. stāvs stāv tukšs. «Jāatzīst,
ka ēkas plānojums šā brīža
tirdzniecības prasībām ir novecojis – tehniskais risinājums, lai
nokļūtu ēkas augšējos stāvos, ir
ārkārtīgi neveiksmīgs. To apliecinājusi arī mūsu līdzšinējā
darbība – tirdzniecības vietas
3. stāvā nav bijušas pieprasītas,
jo pircēji bieži vien pat nepamanīja, ka ēkai ir vairāk par
diviem stāviem. Tāpēc vēlamies
rekonstruēt visu tirdzniecības
centru, būtiski mainot arī tā

iekšējo plānojumu, radot to
pievilcīgāku apmeklētājiem, lai,
jau ieejot centrā, klientam būtu
skaidrs, ka centra piedāvājums
ir izvietots četros stāvos. Paredzam, ka pēc rekonstrukcijas
ēkas 3. stāvā būs tirdzniecības
vietas, bet 4. stāvā iecerēts
ierīkot aktīvās atpūtas parku,»
ieceri atklāj U.Āns.
Vienlaikus ar esošā centra
rekonstrukciju uzņēmums
plāno ēkai celt piebūvi. «Šīs
ieceres mērķis ir tikai viens
– vēlamies Jelgavā beidzot
atvērt kinoteātri ar vairākām
zālēm. Diemžēl esošā centra
tehniskie parametri to nepieļauj, tāpēc plānojam piebūvi,
kur divu stāvu apjomā varētu
izvietot kinoteātri. Kopumā
jaunās apbūves apjoms būs
1000 kvadrātmetru. Ēkas 1.
stāvā atradīsies dažas atsevišķas tirdzniecības vietas, kurām
būs ieeja no Katoļu ielas, kā
arī preču piegādes zona, kas
atšķirībā no šobrīd esošās būs
pilnīgi slēgta, garāmgājējiem
neatklājot nepievilcīgu skatu.
Arī ēkas 2. stāvā būs tirdzniecības vietas, taču tajās ieeja būs
vienota ar esošo centru. Līdzīgi
arī kinoteātrī varēs nokļūt no
centra 3. stāva,» stāsta U.Āns,

papildinot, ka arī piebūves daļā
paredzēta pazemes stāvvieta
automašīnām.
Iecere paredz, ka ēkas piebūve tiktu celta Katoļu ielas
pusē – vietā, kur šobrīd ir iela
un preču piegādes zona –, bet
satiksmes organizācija tiktu
mainīta, izbūvējot jaunu piebraucamo ceļu starp piebūvi
un ēku Katoļu ielā 2b.
Publiskā apspriešana šai iecerei notiks no 10. februāra līdz 8.
martam, bet publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta 2.
martā pulksten 18 Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11.
Ar lokālplānojuma materiāliem no 10. februāra varēs
iepazīties pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.
lv, kā arī Jelgavas pašvaldības
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11.
Rakstiskus priekšlikumus līdz
8. martam (pasta zīmogs) var
nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV3001, 131. kabinetā, nosūtīt pa
e-pastu dome@dome.jelgava.lv
vai portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par publisko apspriešanu
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 28. janvāra lēmumu
Nr.2/7 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
lokālplānojuma kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un
Katoļu ielu, Jelgavā, redakcija.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 10.02.2020. līdz 08.03.2020.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 02.03.2020. plkst.18 Jelgavas pilsētas domes
telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, Konferenču zālē.
Ar lokālplānojuma materiāliem no 10.02.2020. līdz 08.03.2020. var iepazīties Jelgavas
pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, pirmdienās no plkst.8 līdz
19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.
Rakstiskus priekšlikumus līdz 08.03.2020. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, elektroniski, sūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.
lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Vasarā nestrādās «Kamolītis» un «Lācītis»; vietu nodrošinās citā bērnudārzā
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ visās 11 Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs sākta vecāku aptauja, lai noskaidrotu to pieprasījumu vasaras
periodā. Visu jūniju, jūliju un augustu strādās
deviņi pašvaldības bērnudārzi – remontdarbu
dēļ divus mēnešus būs slēgts «Lācītis», kura audzēkņiem tiks nodrošināta vieta «Pasaciņā», bet
visu vasaru – «Kamolītis», kura bērnus uzņems
«Kāpēcīši» un «Ķipari».
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma skaidro, ka vasaras
periodā mācību process pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiks organizēts
apvienotajās grupās. Lai iestāžu vadītāji racionāli varētu

plānot grupu skaitu, resursus
un pedagogu atvaļinājumu, šobrīd tiek aptaujāti vecāki, noskaidrojot, cik bērniem vasarā
būs nepieciešams bērnudārzs.
«Iepriekšējo gadu pieredze gan
liecina, ka aptaujas rezultāti
nesakrīt ar reālo situāciju –

vidējā apmeklējuma analīze
vairāku gadu garumā rāda, ka
bērnudārzu vasarā apmeklē
tikai 60 procenti no aptaujā
norādītajiem bērniem. Tas
apgrūtina personāla atvaļinājumu plānošanu un pašvaldības budžeta racionālu izmantošanu, tāpēc aicinu vecākus
lēmumu par bērnudārza nepieciešamību vasarā pieņemt
atbildīgi un vajadzību pēc tā
norādīt tikai tad, ja dārziņš
patiešām būs nepieciešams,»
uzsver S.Joma. Vajadzības gadījumā vieta pašvaldības bērnudārzā vasaras periodā tiks
nodrošināta arī tiem bērniem,
kuri maijā svinēs izlaidumu
un septembrī uzsāks skolas-

gaitas, tomēr vecāki aicināti
plānot savu atvaļinājumu tā,
lai kopā būšana un saturīga
laika pavadīšana palīdzētu
bērnam no bērndārznieka kļūt
par skolēnu.
S.Joma skaidro, ka vairākās
pirmsskolas izglītības iestādēs
šovasar paredzēti nozīmīgi
remontdarbi un divas iestādes – «Kamolītis» un «Lācītis» – vasarā nestrādās. Taču
vieta šo iestāžu audzēkņiem
nepieciešamības gadījumā
tiks nodrošināta citās tuvējās
pirmsskolas izglītības iestādēs. Bērnudārzā «Kamolītis»
šovasar tiks mainīts ēkas
jumts, tāpēc iestāde būs slēgta, bet audzēkņiem vieta tiks

nodrošināta «Ķiparos» un
«Kāpēcīšos». Savukārt pirmsskolas izglītības iestādē «Lācītis» šovasar tiks rekonstruēts
virtuves bloks, un tā būs slēgta
jūnijā un jūlijā. Šīs iestādes
bērniem uz bērnudārza remonta laiku tiks nodrošināta
vieta «Pasaciņā».
Remontdarbi ieplānoti arī
bērnudārza «Zemenīte» virtuves blokā, taču šī iestāde vasarā
netiks slēgta – bērni droši un
saturīgi laiku pavadīs apvienotās grupās, bet ēdinātājs
nodrošinās ēdiena piegādi. Savukārt «Sprīdītī» tiks remontēts pagrabs, un arī šī iestāde
netiks slēgta – bērni uzturēsies
iestādes otrajā korpusā.

Īsi
 Valsts asinsdonoru centrs informē, ka 19. februārī no pulksten 10
līdz 14 LLU Veterinārmedicīnas fakultātē Helmaņa ielā 8 notiks Donoru
diena. Lai ziedotu asinis, līdzi jāņem
personu apliecinošs dokuments (pase
vai ID karte). Pērn asinis Latvijā ziedotas
53 814 reizes, kas ir par 1813 donācijām
vairāk nekā gadu iepriekš. Vismaz vienu
reizi asinis nodevuši 31 643 cilvēki, kas
ir par 398 personām vairāk nekā 2018.
gadā. Latvijas kopējā donoru demogrāfijā vīriešu ir vairāk nekā puse jeb
53,4 procenti, taču vēl joprojām aktīvāk
asinis ziedo sievietes – no kopējā skaita
pērn sievietes ziedojušas 28 008 (52
procenti) reizes, informē centra preses
sekretārs Jānis Vecvagars.
 Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam, no februāra noteiktas izmaiņas autobusu maršrutā Nr.5367
Jelgava–Jaunbērze un Nr.5824 Jelgava–Līvbērze. Lai iedzīvotājiem dienas
vidū būtu iespēja nokļūt līdz Jelgavai,
maršruta Nr.5824 Jelgava–Jaunbērze
autobuss no Jelgavas autoostas darbadienās tagad izbrauc pulksten 14.50,
no pieturas «Jaunbērze» – pulksten
15.40. Līdz šim autobuss kursēja tikai
maršrutā Jelgava–Līvbērze. Savukārt
reiss, kas Jelgavas autoostā tiek uzsākts pulksten 20.30 un no pieturas
«Jaunbērze» pulksten 21.20, turpmāk
tiks izpildīts tikai darbadienās, nevis
katru dienu. Savukārt brīvdienās autobuss brauks īsāku posmu – tas kursēs
maršrutā Jelgava–Līvbērze, no Jelgavas
autoostas izbraucot pulksten 20.30,
bet no pieturas «Līvbērze» – pulksten
20.55.
SIA «Steel Pro» (reģ.Nr.40203155061)
aicina pievienoties savai komandai 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 2 personām,
nostrādājot kompānijā 2 gadus nepārtraukti
• Kompānijas apmaksātas pusdienas, kafiju,
tēju, ūdeni
• Piemaksu pie ikmēneša algas par 100%
apmeklētību
Kontaktinformācija – 29196595 (Guna).
Langervaldes iela 2, Raubēni,
Cenu pagasts, Ozolnieku
novads, LV-3002.

Paziņojums par
izsoles «Zemes gabala
Pasta ielā 32, Jelgavā,
īstermiņa nomas
tiesību izsole» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina
zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā,
īstermiņa nomas tiesību izsoli.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz
2020. gada 21. februāra plkst.13.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no
plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā,
kontakttālrunis 63005568.  
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Jelgavas čempiona titulu
izcīna trīs JSPS peldētāji

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi Jelgavas atklātajā ziemas
čempionātā LLU baseinā izcīnīja trīs zelta
medaļas. Par čempioniem 400 m brasā
kļuva Jana Dobrjanska un Dmitrijs Petrovecs, 400 m kompleksajā peldējumā
uzvarēja Germans Golcvarts. Jelgavas
peldētāji laboja četrus pilsētas rekordus:
Nikola Elpe laboja rekordus 11–12 gadu
veco meiteņu grupā 400 m brīvajā stilā
(jaunais rekords ir 4:51,74 min.) un
1500 m brīvajā stilā (jaunais rekords ir
19:41,04 min.), Oskars Zariņš – 200 m
tauriņstilā 13–14 gadu veco zēnu grupā
(jaunais rekords ir 2:27,22 min.), savukārt Juris Kalnietis laboja rekordu 200 m
tauriņstilā 9–10 gadu veco zēnu grupā,
distanci veicot 3:08,26 min.
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Džudisti sevi pierāda Baltijā

Jelgavas
džudisti aizvadījuši Baltijas čempionātu džudo
U-18 un
U-21 vecuma grupā. Divi Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas (BJSS) sportisti
kļuva par čempioniem U-21 grupā. Baltijas čempiona titulu svara kategorijā līdz
60 kg deviņu sportistu konkurencē izcīnīja
Vladimirs Ščerbakovs, bet svara kategorijā
līdz 81 kg 11 džudistu konkurencē – Ņikita
Skorbenko. Kopumā Baltijas čempionātā
piedalījās 173 sportisti no trim Baltijas valstīm – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. BJSS
pārstāvēja deviņi treneru Kima Usačeva un
Gunta Malēja audzēkņi.
Foto: no K.Usačeva personīgā arhīva

Kļūst par Rīgas
dubultčempioni

Nedēļas nogalē Rīgas Sporta manēžā
notika tradicionālais Rīgas čempionāts
vieglatlētikā pieaugušajiem telpās,
kurā sevi apliecināja arī Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas audzēkņi.
Vieglatlētes treneres Lailas Nagles
audzēkne Māra Anna Zīverte kļuva par
dubultčempioni. Viņa izcīnīja 1. vietu
60 metru skrējienā, distanci veicot
7,69 sekundēs, kas ir jauns sportistes
personīgais rekords telpās. Tāpat viņai
ar rezultātu 25,74 sekundes 1. vieta
200 metru skrējienā. «Rezultāti ir izcili,
jo īpaši 60 metros. 7,69 sekundes – tas
ir ļoti labs laiks. Jāatzīst, ka 200 metrus
šajā manēžā ir ļoti grūti skriet, jo ātrumu samazina manēžas virāžas, bet
arī šis iznākums ir labs,» tā L.Nagle.

Karatistam Kalniņam –
svarīgi reitinga punkti

Jelgavnieks karatists
Kalvis Kalniņš aizvadījis Premjerlīgas
posmu Parīzē. Izcīnot
vienu uzvaru un piedzīvojot vienu zaudējumu, mūsu sportists ticis pie 90 vērtīgiem
reitinga punktiem, kas ir būtiski, lai kvalificētos Tokijas olimpiskajām spēlēm. K.Kalniņš startēja kumite svara kategorijā līdz
60 kg, un šajā svara kategorijā pavisam
sacentās 50 karatisti. Pirmajā cīņā Kalvis
uzveica Francijas sportistu, bet otrajā
piekāpās Beļģijas sportistam. Nākamās
sacensības K.Kalniņam būs Premjerlīgas
posms Dubaijā no 14. līdz 16. februārim,
informē Sporta servisa centrs.
Foto: no K.Kalniņa personīgā arhīva

Cīnīsies par Latvijas čempiona
titulu Latīņamerikas dejās
 Ritma Gaidamoviča

Jau šajā nedēļas nogalē,
8. un 9. februārī, Jelgavas
sporta hallē pulcēsies ap 200
sporta deju dejotāju no visas
Latvijas. Sestdien pirmo reizi
Jelgavā norisināsies Latvijas
čempionāts Latīņamerikas
dejās, noskaidrojot labākos
pārus, kas valsti pārstāvēs
Eiropas un pasaules čempionātā. Savukārt svētdien,
9. februārī, dejotāji jau tradicionāli cīnīsies par Jelgavas
domes kausu. Jāpiebilst, ka
8. februārī no pulksten 16.30
Latvijas čempionāta sacensības varēs vērot tiešraidē
kanālā SportacentrsTV.
Latvijas čempionāts Latīņamerikas
dejās ir viens no trim nacionālajiem
čempionātiem sporta dejās, un Jelgavā
tas notiks pirmo reizi. 2017. gadā pie
mums norisinājās Latvijas čempionāts
desmit dejās, 2018. un 2019. gadā –
Latvijas čempionāts standartdejās, bet
šoreiz – Latīņamerikas dejās. «Latīņ
amerikas dejas ir čačača, pasodoble,
samba, rumba – rakstura dejas ar savu
temperamentu, līdz ar to skatītājiem
tās ir saistošākas. Tāpat Latīņamerikas
dejas parasti pārsteidz ar košiem tērpiem,» stāsta čempionāta organizatore
sporta deju kluba «Lielupe» vadītāja
Ilona Freimane, piebilstot, ka Jelgavā
varētu ierasties ap 200 dejotāju. Viņas

vadīto klubu šajā čempionātā pārstāvēs
seši pāri, kuri startēs junioru un jauniešu grupās. I.Freimane norāda, ka intriga Latvijas čempionātā saglabāsies līdz
beigām – Jelgavā tiksies spēcīgi dejotāji,
tāpēc uzvarētājus grūti prognozēt. «Dejotājus vērtēs starptautiska augsta ranga tiesnešu komanda, kuras sastāvu arī
es uzzināšu tikai piektdien, kad žūrija
ieradīsies Latvijā. Mēs ļoti priecājamies,
ka šogad čempionāts notiek vienlaicīgi
ar Ledus skulptūru festivālu un saviem
viesiem varēsim parādīt ledus mākslas
skaistumu,» stāsta I.Freimane.
8. februārī Latvijas čempionāts Latīņ
amerikas dejās sāksies pulksten 14 ar
bērnu, U-21 vecuma dejotāju un senioru
startiem, bet pēc tam būs junioru un
jauniešu vecuma grupu sacensības.
Savukārt vēl rīta cēlienā – no pulksten
11.15 – sporta hallē notiks Latvijas
kausa posms junioriem un cīņa par Jelgavas domes kausu bērniem. Izšķirošie
notikumi risināsies no pulksten 19, kad
sāksies fināli junioriem, jauniešiem un
tiks noskaidroti čempioni pieaugušo
grupā. Divi labākie pāri katrā grupā
iegūs tiesības pārstāvēt valsti Eiropas
un pasaules čempionātā.
«Finālus, kas reizē būs arī atklāšanas pasākums, papildinās muzikāli
priekšnesumi jelgavnieku izpildījumā,
solodejas, un ar šovu Jelgavā uzstāsies
vieni no Latvijas profesionālākajiem
dejotājiem pasaules vicečempioni
Latīņamerikas dejās Marts Smolko
un Tīna Bazikina,» atklāj pasākuma
organizatore. Latvijas čempionātā

Volejbolistēm regulārais
čempionāts noslēdzies

Jelgavas sieviešu volejbola komanda
«Jelgava/LLU» nedēļas nogalē aizvadīja
pēdējās divas Baltijas volejbola līgas
spēles. Lai gan piedzīvoti divi zaudējumi
– pret Igaunijas junioru izlasi un līgas
līderēm «TalTech/Tradehouse» –, mūsu
komanda regulāro čempionātu noslēdz
4. vietā un izslēgšanas kārtā tiksies ar
VK «Kauņa». Pirmo spēli jelgavnieces
aizvadīs 15. februārī izbraukumā, otro
– 22. februārī Jelgavā. Ja būs nepieciešama, trešo spēli – 23. februārī Jelgavā.
Pāra uzvarētājas iekļūs pusfinālā. Arī
Latvijas čempionātā mūsu volejbolistēm
regulārais čempionāts ir noslēdzies.
Jelgavnieces ieņem 1. pozīciju un startēs
pusfinālā. Pusfināls un fināls notiks 28.
un 29. martā Jelgavā.

Aktuālo sporta
pasākumu plānu
pilsētā skaties:

Foto: no JV arhīva

apbalvošana plānota ap pulksten 21.
9. februārī sacensības Jelgavas sporta
hallē sāksies pulksten 10.30 ar iesācēju
startu. Jelgavas domes kausa izcīņa paredzēta pēc pulksten 12, un dejotāji par
kausu sacentīsies vairākās grupās, sākot ar bērniem un beidzot ar senioriem.
Piedalīties Jelgavas domes kausa izcīņā
uzaicināti arī dejotāji no Lietuvas un

Igaunijas. I.Freimane norāda, ka šajās
sacensībās Jelgavu pārstāvēs teju visi
sporta deju kluba «Lielupe» dalībnieki
– apmēram 100 dejotāju. Apbalvošana
plānota ap pulksten 18. Detalizēta abu
dienu sacensību programma pieejama
mājaslapā www.jelgava.lv, ziņu sadaļā
«Sports».
Skatītājiem ieeja katrā sacensību

dienā ir 7 eiro, pensionāriem – 1 eiro.
Jāpiebilst, ka Latvijas čempionāts sestdien no pulksten 16.30 tiks pārraidīts
arī tiešraidē SportacentrsTV.
Sacensības organizē sporta deju klubs
«Lielupe» sadarbībā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldību un Sporta servisa centru,
Jelgavas novada pašvaldību un Latvijas
Sporta deju federāciju.

Apbalvo Jelgavas vieglatlētikas treneri un tiesnesi Gaida pieteikumus pirmajām
 Ritma Gaidamoviča

VEF kultūras pilī 30. janvārī
norisinājās Gada balvas
vieglatlētikā svinīgā pasniegšanas ceremonija. Par
aizvadītā gada labāko tiesnesi Latvijā atzīta Jelgavas
Sporta servisa centra sporta
pasākumu organizatore un
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
un Jelgavas Vieglatlētikas
kluba trenere Aļona Fomenko, bet BJSS vieglatlētikas
trenere Laila Nagle saņēma
Eiropas Vieglatlētikas asociācijas apbalvojumu par
treneres darbu.
Latvijas Vieglatlētikas savienība
Eiropas Vieglatlētikas asociācijas
apbalvojumam 2019. gada rudenī
izvirzīja četras personas, tajā skaitā
mūsu pilsētas treneri L.Nagli. Viņas
audzēkne Māra Anna Zīverte pērn
piedalījās Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā 400 metru skrējienā,
kā arī deva ieguldījumu un svarīgus
punktus Latvijas izlasei Eiropas ko-

Laila
Nagle

Foto: no L.Nagles
personīgā arhīva

mandu čempionātā, Prezidenta balvas
izcīņā, Baltijas U-18 un daudzcīņas
komandu čempionātā. «Šis notikums
man ir ļoti īpašs, jo saņēmu augstu
sava darba novērtējumu Eiropas
līmenī – tas dod darba sparu un ļauj
saprast, ka eju pareizo ceļu un mans
darbs ir vajadzīgs,» saka balvas saņēmēja L.Nagle. Jāpiebilst, ka L.Nagles
audzēkne M.A.Zīverte bija viena no
trim pretendentēm uz titulu «Gada

U-18 vieglatlēte». «Arī būt starp pretendentēm Mārai Annai ir gods, un tas
mudina darboties un sevi apliecināt
atkal un atkal. Šogad viņai ir cerība
tikt uz pasaules čempionātu U-20
Kenijā,» tā L.Nagle.
Savukārt Gada tiesnese Latvijā
A.Fomenko atzīst, ka par apbalvojumu
ir ļoti pārsteigta. «Paldies Vieglatlētikas savienībai par novērtējumu, taču
gribu teikt, ka tas nebūtu iespējams
bez pilsētas atbalsta. Mums ir sporta
bāzes, mums ir sporta skola ar Vieglatlētikas nodaļu, mums ir labi treneri
un mērķtiecīgi jaunieši, turklāt mums
ir milzīgs atbalsts no pašvaldības un
Sporta servisa centra. Jelgavas sauklis
ir pilsēta izaugsmei, un tas attiecas
arī uz sportu. Pateicoties atbalstam,
sakārtotajai sporta infrastruktūrai,
šogad tieši mūsu pilsētā – Zemgales
Olimpiskajā centrā – pirmo reizi
notiks Latvijas čempionāts vieglatlētikā,» tā A.Fomenko, norādot, ka
Jelgavā interese par vieglatlētiku ar
katru gadu aug, turklāt tieši vieglatlētika ir pamatu pamats visiem sporta
veidiem. Šobrīd viņa trenē bērnus no
piecu gadu vecuma līdz jauniešiem,
kuriem jau 20 gadi.

alpīnisma sacensībām

 Ritma Gaidamoviča

Līdz 18. februārim komandas
četru dalībnieku sastāvā – trīs
vīrieši un viena dāma – aicinātas pieteikties pirmajām
starptautiskajām sacensībām
alpīnisma tehnikā komandām «Remoss kauss 2020».
Sacensības Jelgavas sporta
hallē notiks 22. februārī.
«Šobrīd Latvijā ir tikai divas sacensības
alpīnisma tehnikā, bet tikai vienas no
tām ir komandām. Tas ir daudz par maz,
tāpēc mūsu jaunieši bieži brauc uz sacīkstēm Lietuvā. Apzinot savas iespējas,
materiāltehnisko bāzi, nolēmām Jelgavā
rīkot savas sacensības komandām, un
kaut kas tāds sporta hallē notiks pirmo
reizi. Halle ir pateicīga ar savām griestu
konstrukcijām, kurās varam iekarināt
trases, izveidojot dažādas grūtības pakāpes distances,» stāsta sacensību organizators biedrības «Remoss» priekšsēdētājs
Normunds Hofmanis. Viņš norāda, ka
sacensības notiks divās grupās – amatieriem un sportistiem –, taču, lai tajās
piedalītos, dalībniekiem ir jābūt vismaz

priekšzināšanām alpīnismā. Turklāt tās
ir sacensības pieaugušajiem – piedalīties
var 2003. gadā dzimuši un vecāki dalībnieki, izveidojot četru cilvēku komandu,
kurā jābūt vismaz vienai sievietei.
N.Hofmanis stāsta, ka Jelgavas sporta
hallē tiks izveidotas sešas distances un
katrai komandai tās visas būs jāveic,
krājot punktus, pēc kuriem noteiks trīs
uzvarētājus katrā grupā. Jāpiebilst, ka
sporta grupas uzvarētājkomanda saņems
arī ceļojošo kausu. Reģistrēšanās sacensībām 22. februārī notiks no pulksten 8.30,
pulksten 9 būs atklāšana un iepazīšanās
ar distancēm, bet pulksten 10 tiks dots
starts.
Interesenti sacensībām var pieteikties
līdz 18. februārim, aizpildot pieteikuma
veidlapu sociālajā tīklā facebook.com/
Biedrība Remoss, kur arī iespējams
iepazīties ar detalizētu sacensību nolikumu, noteikumiem un prasībām. Dalības
maksa – 40 eiro no komandas. Papildu
jautājumu gadījumā lūgums sazināties
ar organizatoriem pa e-pastu remoss.
latvia@gmail.com, tālruni 29539836
(Normunds Hofmanis) vai 28647114
(sacensību distanču priekšnieks Nauris
Hofmanis).
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Izveidota jauna pilsētas
autobusu maršrutu karte ar
daudz plašākām iespējām
 Kristīne Langenfelde

SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) izstrādājusi jaunu pilsētas
sabiedriskā transporta kustības maršrutu
shēmu, kas pasažieriem ļauj daudz ērtāk
orientēties pilsētas
autobusu maršrutos.
Uz Jelgavas kartes detalizēti atainots katra
autobusu maršruta
kursēšanas grafiks
un tā pieturvietas.
Šobrīd uzsākta jauno
karšu izvietošana pieturvietās – kopumā
ap 90 pilsētas autobusu pieturās kartes
būs izvietotas tuvāko
nedēļu laikā.
JAP valdes loceklis Gints
Burks uzsver, ka iepriekšējā
pilsētas autobusu kustības
karte bija veidota 2005. gadā,
taču kopš tā laika maršrutu
tīkls ir būtiski mainījies un
paplašinājies, tāpat mainījušās tehnoloģiskās iespējas,
tāpēc šobrīd izstrādāta jauna
maršrutu karte, kas pasažieriem sniedz daudz plašākas
iespējas. Karte ir kā vizuālais
tilts, kas pilsētas sabiedriskā
transporta tīklu lietotājam
padarīs draudzīgāku un saprotamāku.
«Viens no būtiskākajiem
uzlabojumiem ir tas, ka kartē
katrs maršruts iekrāsots citā
krāsā – tas atvieglo nepieciešamā maršruta izvēli. It sevišķi, ja
cilvēks sabiedrisko transportu
neizmanto regulāri vai pilsētā
ieradies kā viesis, tūrists. Šādā
situācijā nav jāpārzina autobusu maršrutu nosaukumi, jo ir
iespēja orientēties pēc krāsas,
kurā maršruts apzīmēts. Līdzīgas autobusu maršrutu shēmas
darbojas daudzviet pasaulē, un,
ierodoties svešā pilsētā, cilvēks
viegli var atrast sev nepieciešamo maršrutu, pat nepārzinot
pilsētu, bet zinot virzienu, kurā

jānokļūst,» skaidro G.Burks.
Tāpat uz katras pieturvietās
izvietotās kartes ir uzdrukāts
kvadrātkods jeb QR kods – nolasot ar viedierīci, tas aizved uz
JAP mājaslapu, kurā var atrast
precīzu informāciju par visu
pilsētas autobusu kursēšanas
grafiku un pienākšanas laiku
pieturās. Savukārt, noskenējot
kvadrātkodu uz konkrētās pieturvietas maršruta saraksta,
pasažieris jau tiešsaistē uzzinās, pēc cik ilga laika konkrētajā pieturā ieradīsies autobuss,
vai tas kursē pēc grafika vai
ar kavēšanos. «Vizuālā karte
ir aisberga neliela redzamā
daļa, zem kuras slēpjas vesela
interaktīva sistēma, kas precīzi
zina, kurā vietā ir konkrētais
autobuss, cikos tas piebrauks
noteiktā pieturā un kur tas aizvedīs. Šī informācija ir pieejama ikvienam tiešsaistes režīmā
viedtālrunī. Līdz šim šādus
datus par katru maršrutu bija
iespējams uzzināt uzņēmuma
mājaslapā www.jap.lv, bet šobrīd, izmantojot tehnoloģijas,
to ērti varēs izmantot pieturvietā, no kartes vai pieturvietas
maršruta saraksta nolasot
kodu,» stāsta G.Burks.
Jaunajā kartē apkopoti ne
tikai visi 20 pilsētas autobusu
maršruti un to pieturas, bet arī
cita noderīga informācija. Proti, kartē iekļauti arī galvenie
pilsētas punkti – bērnudārzi,
skolas, slimnīcas, poliklīnikas
un kultūras iestādes, tūrisma
apskates objekti un citi.
Paralēli tam aktualizēti arī
vairāku autobusu pieturvietu
nosaukumi. «Līdz ar kartes izveidi esam pārskatījuši pieturvietu nosaukumus, un dažviet
tie mainīti, ņemot vērā reālo
situāciju. Piemēram, pieturvieta «RAF rūpnīca» Aviācijas
ielā tagad ir «Biznesa parks»,
«Lauktehnika» – «Lāčplēša
iela», «Lokomotīve» – «Papardes iela»,» skaidro G.Burks,
piebilstot, ka pieturvietu nosaukumi autobusu pieturās jau
nomainīti.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 14. martā plkst.10.30
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009029269 Prohorova ielā 24 – 5, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 (telpu
grupas kadastra apzīmējums 09000140173001001, kopējā platība 25,8 m2) un tam
piekrītošajām kopīpašuma 258/2384 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000140173001, 09000140173002, 09000140173003, 09000140173004) un
zemes (kadastra apzīmējums 09000140173), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
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 10. marta 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 tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 14. martā plkst.10.45
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009029519 Staļģenes ielā 44 – 19, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.19 (telpu
grupas kadastra apzīmējums 09000160918001019, kopējā platība 35,1 m2) un tam
piekrītošajām kopīpašuma 351/5217 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra
apzīmējums 09000160918001, 09000160918002, 09000160918004) un zemes
(kadastra numurs 09000160918), atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 1200 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 120 euro,
reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 10. marta 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 tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Ceturtdiena, 2020. gada 6. februāris

Slēgts Bāra ceļa tilts
 Ritma Gaidamoviča

No šīs nedēļas aizliegta
autotransporta satiksme pār Svētes tiltu Bāra
ceļā. Autovadītāji upes
šķērsošanai aicināti izmantot jaunizbūvēto
tiltu Būriņu ceļā vai
citus apbraucamos ceļus. Pa Bāra ceļa tiltu,
tāpat kā līdz šim, drīkst
pārvietoties gājēji un
velobraucēji.
Tilts ir norobežots un aprīkots
ar nepieciešamajiem satiksmes
organizācijas līdzekļiem, lai informētu autovadītājus, ka pa to
vairs nedrīkst braukt. Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītājs Māris Mielavs skaidro,
ka Bāra ceļa tiltam pagājušā
gada nogalē veikta kārtējā inspekcija, kurā secināts: koka
trupe, kas fiksēta jau iepriekš,
strauji progresējusi. «Jau 2018.
gadā tiltam tika veikts bojātā
klāja remonts un noteikts transporta masas ierobežojums, bet
no pagājušā gada septembra
autotransportam tika slēgta
viena tilta josla. Šobrīd trupe
ir strauji progresējusi un tilta
nesošās konstrukcijas nestspēja
nav pietiekama autotransporta

Foto: Ivars Veiliņš
slodžu uzņemšanai. Lai novērstu bīstamas situācijas, tilts
autotransporta satiksmei bija
jāslēdz,» skaidro M.Mielavs,
norādot, ka velobraucēji un gājēji
tiltu joprojām drīkst šķērsot.
Iestādes vadītājs atklāj, ka
pirms tilta slēgšanas veikta analīze, lai noskaidrotu, cik transportlīdzekļu diennaktī šo tiltu
šķērso. «Septiņu diennakšu laikā
automātiskā transportlīdzekļu
uzskaites sistēma fiksēja 469
transporta vienības jeb vidēji 67
automašīnas diennaktī, un tas

nav ļoti daudz. Pagājušajā gadā,
piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējumu,
daudz esam darījuši, lai mazinātu
plūdu apdraudējumu Svētes upei
piegulošajās teritorijās, un viens
no ievērojamākajiem darbiem –
izbūvēts jauns dzelzsbetona tilts
pār Svētes upi Būriņu ceļā ar lielāku nestspēju, kā arī paplašināta
un uzbērta brauktuve. Tāpat demontēts vecais tilts Vītolu ceļā, izbūvējot caurteku regulatoru, un,
lai uzlabotu satiksmes drošību, Vītolu ceļā uzbērta, pastiprināta un

paplašināta brauktuve par trim
metriem posmā no jaunizbūvētās caurtekas līdz Būriņu ceļam,
paceļot arī augstāk brauktuves
līmeni,» stāsta «Pilsētsaimniecības» vadītājs, aicinot iedzīvotājus
izmantot šos labiekārtotos ceļa
posmus, kā arī jauno Būriņu
ceļa tiltu pār Svēti, lai apbrauktu
slēgto tiltu Bāra ceļā.
Autovadītāji aicināti ievērot
izvietotās satiksmes organizācijas
zīmes un ar sapratni izturēties
pret veiktajiem drošības pasākumiem.

Ko vēl apskatīt Jelgavā Ledus skulptūru festivāla laikā
 Emīls Rotgalvis

No 7. līdz 9. februārim
Ledus skulptūru festivāla apmeklētāji aicināti iepazīt arī pilsētas
tūrisma objektus, kas
piedāvās iespēju gan
aplūkot pastāvīgās izstādes, gan iepazīties
ar īslaicīgajām ekspozīcijām un izmantot
dažādus piedāvājumus, kas īpaši paredzēti tiem, kuri vēlas
ieraudzīt pēc iespējas
vairāk no tā, ko Jelgava
piedāvā.
Pilsētas vēsturi var iepazīt
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī, Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā un Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā. Visizdevīgāk šos
objektus ir apmeklēt, izmantojot
vienoto ieejas karti. Vienoto ieejas
karti var iegādāties šo tūrisma
vietu kasēs par 5 eiro. Gan Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis, gan
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja tornis uz pilsētu
ļauj paskatīties no augšas, bet visi
trīs objekti piedāvā interaktīvas
un modernas ekspozīcijas par pilsētas vēsturi un tās spilgtākajām

personībām. Apmeklētāji varēs
apskatīt arī aktuālās izstādes –
mākslinieka Jāņa Strupuļa 70
gadu jubilejas radošās darbības
apkopojumu muzejā un stikla
mākslinieces Ilzes Dūdiņas darbu
izstādi Svētās Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē.
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs pagarinājis arī
darba laiku un piektdien strādās
no pulksten 10 līdz 19, bet sestdien no pulksten 10 līdz 20.
Iepazīt Jelgavas vēsturi aicina
arī Jelgavas pils, dodoties ekskursijā gida pavadībā un apmeklējot
Zelta un Sudraba zāli, aulu, pils
muzeju. Stundu gara ekskursija
festivāla laikā plānota 8. un 9.
februārī pulksten 12, 14 un 16.
Dalības maksa – 3 eiro, studentiem – 2 eiro, bet skolēniem – 1
eiro. Ja plānots grupas apmeklējums, iepriekš jāpiesakās pa
tālruni 63005617.
Latvijas Dzelzceļa vēstures
muzeja Jelgavas ekspozīcijā Stacijas ielā 3 līdztekus pastāvīgajām
izstādēm par dzelzceļa vēsturi
Jelgavā un Latvijā tiks demonstrēta filma «Mazbānītis de facto»
par mazbānīša lomu pasažieru,
informācijas un preču transportēšanas vēsturē. Muzejs būs atvērts
piektdien un sestdien no pulksten
10 līdz 17. Ieejas maksa – 2 eiro,

studentiem un pensionāriem – 1
eiro, bet bērniem un skolēniem
ieeja ir bez maksas. Tāpat ar
tehnikas vēsturi Jelgavā var
iepazīties «Anru motors» vēsturisko spēkratu kolekcijā Garozas
ielā 15a, kur apskatāma VAZ,
GAZ un RAF transportlīdzekļu
ekspozīcija. Spēkratu kolekcijas
apmeklējumu var pieteikt pa
tālruni 29553492.
Tāpat festivāla apmeklētāji
aicināti iepazīt vietu, kur Jelgavā
top krāsainas un gardas karameles – Karameļu darbnīcu. Tā būs
atvērta piektdien un sestdien no
pulksten 10 līdz 18 un svētdien
no pulksten 12 līdz 17. Piektdien
pulksten 15 un svētdien pulksten
14 notiks karameļu gatavošanas
paraugdemonstrējumi.
Gardi paēst Ledus skulptūru
festivāla apmeklētāji varēs pilsētas kafejnīcās un restorānos.
Restorāns «Pilsētas elpa», kas
atrodas festivāla teritorijā, savu
darba laiku pielāgos Ledus skulptūru parkam, strādājot piektdien
no pulksten 18 līdz 23, sestdien
no pulksten 10 līdz 23 un svētdien no pulksten 10 līdz 22. Ilgāk
strādās arī bistro «Silva» Driksas
ielā 9 – piektdien tas būs atvērts
no pulksten 8 līdz 20, sestdien no
pulksten 8 līdz 21, bet svētdien
no pulksten 8 līdz 19. Līdz pulk-

sten 20 piektdien un sestdien
apmeklētājus uzņems arī bistro
«Otto» Lielajā ielā 17, bet kafijas
un brokastu bārs «Academia»
Akadēmijas ielā 4a būs atvērts
piektdien no pulksten 9 līdz 22,
sestdien un svētdien no pulksten
10 līdz 22. Festivāla apmeklētāju
grupas būs īpaši gaidītas Jelgavas
pils virtuvē «Niko» Lielajā ielā 2,
kas piektdien strādās no pulksten
8 līdz 16 un sestdien no pulksten
10 līdz 18. Grupām, iepriekš
piesakoties pa tālruni 26891862,
pieejams īpašs piedāvājums.
Izzinot Jelgavu, ikvienam interesentam sniegta arī iespēja
veidot savu maršrutu, talkā ņemot bezmaksas audiogidu par
24 Jelgavas apskates objektiem.
Audiogids pieejams vietnē www.
visit.jelgava.lv, trīs minūšu garos
stāstos iepazīstinot ar vēsturiskām vietām, ēkām un kultūras
pieminekļiem pilsētā. Tas pieejams latviešu, krievu un angļu
valodā.
Gan vietnē www.visit.jelgava.lv,
gan Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī, gan arī īpašā teltī Pasta salā
festivāla apmeklētāji varēs uzzināt vairāk par tūrisma iespējām
Jelgavā un tās apkārtnē. Tāpat
festivāla aktualitātēm iespējams
sekot līdzi pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv.

Noskaidroti Jelgavas poliklīnikas labākie speciālisti
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas poliklīnika» apkopojusi iedzīvotāju
aptaujas, kuras laikā noskaidroti labākie speciālisti
poliklīnikā, rezultātus. Nominācijā «Sirdsmāsiņa» uzvarēja procedūru kabineta medmāsa Tatjana Šmeļova,
nominācijā «Gada ģimenes ārsts» – Lilija Titova. Par
Gada ārstu speciālistu atzīts kardiologs un ehokardiogrāfists Viesturs Liepa, bet par Gada reģistratūras
darbinieci – Sņežana Grina.
Lai novērtētu medicīnas personālu un pateiktu paldies par
darbu, Jelgavas poliklīnika līdz
10. janvārim iedzīvotājus aicināja balsot par labāko ģimenes
ārsta praksi, ārstu speciālistu un
reģistratūras darbinieku. SIA
«Jelgavas poliklīnika» sabiedrisko
attiecību un mārketinga speciālis-

te Anda Alksne atzīst, ka klientu
atsaucība bijusi liela. «Šogad
aptaujā uzsvaru likām uz ārstiem,
tāpēc arī vairums saņemto balsu
bija par viņiem. Taču iedzīvotāji
aktīvi izteica viedokli arī par
reģistratūras darbiniekiem,» tā
A.Alksne, atklājot, ka apmeklētāji balsošanas kastē atstājuši arī

Jelgavas poliklīnikas Sirdsmāsiņas titulu saņēma Tatjana Šmeļova
(pa kreisi), par Gada ģimenes ārsti klientu balsojumā atzīta Lilija
Titova (otrā pa kreisi), bet nominācijā «Gada reģistratūras darbiniece» uzvarēja Sņežana Grina (pa labi). Foto: Jelgavas poliklīnika
apsveikuma kartītes ar pateicības
vārdiem gan ārstiem, gan reģistratūras darbiniekiem.
SIA «Jelgavas poliklīnika»

kolektīvs visiem balsotājiem saka
paldies par iestādes speciālistu
darba novērtējumu un labajiem
vārdiem.
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PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 6. februāris
SIA «Rumeks NNZ» (reģ.Nr.53603016091), Latvijas–Lietuvas–Nīderlandes uzņēmums,
kas nodarbojas ar agroiepakojuma tirdzniecību un Jelgavā strādā kopš 2001. gada,
aicina darbā TIRDZNIECĪBAS
Darba specifika:
• aktīva pārdošana esošajiem un jauniem klientiem;
• reklāmas kampaņu organizēšana;
• piedalīšanās izstādēs un to apmeklējumi;
• preču atlikumu kontrole un savlaicīga preču pasūtīšana;
• preču transporta pasūtīšana preču piegādēm;
• pārdošanas atskaišu sagatavošana;
• jaunu produktu ieviešana pārdošanā.
Prasības:
• 2 gadu darba pieredze līdzīgā amatā, vēlama grāmatvedības programmas «Tildes Jumis» pārzināšana;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• vēlama augstākā izglītība;

VADĪTĀJU.

• pieredze darbā ar klientiem;
• enerģisks(-a), uz klientu orientēts(-a) kandidāts(-e).
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu – sākot no 800 EUR
plus piemaksas par sasniegtajiem darba rezultātiem;
• motivācijas programmu;
• dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrājumu pēc
nostrādāta pirmā gada.
Atrodamies Ganību ielā 78, Jelgavā.
Darba laiks: no plkst.8.30 līdz 17.
Mājaslapa: www.nnz.lv.
Ja esi gatavs(-a) pie mums strādāt, sūti savu CV un
motivācijas vēstuli pa e-pastu acc@rnnz.lv.
Tālrunis 29174881.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Tērvetes ielā un Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža» 17. punktā noteikto, publiskajai apspriešanai tiek nodota:
1) koka ciršana Tērvetes ielā, Jelgavā, kas paredzēta objekta «Iebrauktuves izbūve Tērvetes ielā 89,
Jelgavā» realizācijas ietvaros;
2) septiņu koku ciršana Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā, kas paredzēta objekta «Riepu montāžas serviss»
realizācijas ietvaros.
Publiskā apspriešana notiek no 06.02.2020. līdz 20.02.2020. (ieskaitot).
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) un Būvvaldē (tālrunis 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8
līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30), kā arī pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»,
«Sabiedrība», «Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai».
Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski pa
e-pastu dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā
iela 11, Jelgava, LV-3001.

BEZMAKSAS PELDBASEINA ABONEMENTI
PERSONĀM VIRS 54 GADU VECUMA UN
PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
10. februārī no plkst.17 līdz 19 tiks dalīti bezmaksas peldbaseina abonementi.
Baseina abonementu varēs saņemt Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 119. kabinetā.
Personai, kas saņems abonementu, būs iespēja bez maksas apmeklēt baseinu 10 reizes. Tiks piedāvāti abonementi LLU un 6. vidusskolas baseinā.
Peldbaseina abonementu skaits ir ierobežots. Abonementu dalīšana tiks pārtraukta brīdī, kad visi pieejamie
abonementi būs izsniegti. Priekšroka tiks dota tām personām, kas iepriekš nav izmantojušas šo iespēju.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 63048913.
Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085
«Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 14. martā plkst.10.15 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko
dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009028569 Kārļa ielā 12 – 2, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa
Nr.2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000050083001001, kopējā platība 13,9 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma
139/1711 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000050083001, 09000050083002) un zemes (kadastra apzīmējums 09000050083), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1900 euro, izsoles
solis – 100 euro, nodrošinājums – 190 euro, reģistrācijas maksa 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 10. marta 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 tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.
Saistībā ar uzņēmuma attīstību un darbības paplašināšanu koka karkasa moduļu un paneļu ražošanas uzņēmums
«Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329) aicina pievienoties komandā

DARBU VADĪTĀJU
Pienākumi:
• ikdienas darbu plānošana un vadīšana;
• veicamo darbu izpildes kontrole pēc uzņēmuma
kvalitātes standartiem;
• nodrošināt veicamo darbu savlaicīgu izpildi;
• patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu,
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
Prasības:
• ļoti labas zināšanas un izpratne par dažādiem
būvniecības procesiem;
• tehniskā domāšana un prasme lasīt rasējumus;
• augsta atbildības izjūta un precizitāte;
• labas saskarsmes spējas;
• spēja analizēt situāciju un ātri reaģēt;

• augstas prasības pret sevi un padotajiem;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas
angļu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu starptautiskos
projektos;
• pieredzi dinamiskā un uz sasniegumiem orientētā
darba vidē;
• profesionālās pilnveidošanās un attīstības iespējas;
• stabilu darba atalgojumu – no 1200 EUR (bruto) +
motivējoša bonusu sistēma – un sociālās garantijas.
Darbavieta: Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads. CV sūtīt pa e-pastu
info@nordichomes.lv ar norādi «Darbu vadītājs(-a)».

ELEKTRIĶUS(-ES) UN SANTEHNIĶUS(-ES) (darbam rūpnīcā)
Prasības:
• kvalitatīvi un laikā veikt savus darba pienākumus.
Piedāvājam:
• laicīgu un konkurētspējīgu atalgojumu – 1000–1400
EUR (bruto) – atkarībā no darba rezultātiem, sociālās
garantijas;

• 8 stundu darba dienu;
• iespēju periodiski veikt darbu objektos gan Latvijā,
gan ārpus Latvijas.
Darbavieta: Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads. Tālrunis saziņai – 28483678
(zvanīt darba dienās no plkst.7 līdz 17).

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība») pārdod rakstiskā izsolē
kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: sauso un vēja gāzto koku koksne ar kopējo krāju 43 m3, kas atrodas
Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumos: «Kārniņu mežs» sastāvā esošajā zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 09000370167, «Šūmaņu mežs» sastāvā esošajā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 09000310006 un «Lediņu mežs» sastāvā esošajā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 09000370161.
2. Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst.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», un www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā
«Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2020. gada 11. februārim, iepriekš sazinoties
ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam
piedāvājums personīgi jāiesniedz 2020. gada 12. februārī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība»
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 430 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 43 euro jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB banka», konts
LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi «Sauso un vēja gāzto koku koksne
ar kopējo krāju 43 m3».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Jelgavas Centra pamatskolas
topošo pirmklasnieku vecāki!
Iepazīšanās ar skolu notiks

2020. gada 13. februārī
plkst.17.30.

Būs iespēja darboties radošajās darbnīcās.
Uz tikšanos!

8. februārī plkst.10
Jelgavas 6. vidusskolā
(Loka maģistrālē 29)

būs tikšanās ar vecākiem,

kuru bērni 2020. gada 1. septembrī uzsāks mācības
Jelgavas 6. vidusskolas 1. klasē.
Sapulces laikā bērniem tiks
organizētas sportiskas aktivitātes.
Ar piedāvātajām izglītības programmām
var iepazīties skolas mājaslapā
https://www.j6vsk.lv.
Ozolnieku novada pašvaldības

SAC «Zemgale» (reģ.Nr.50900002551)
piedāvā darbu

APRŪPĒTĀJIEM(-ĀM).
Atalgojums – 550 EUR/mēn. par slodzi
(pirms nodokļu nomaksas).
CV ar norādi «Aprūpētājs(-a)» iesniegt
SAC «Zemgale» sekretārei Skolas ielā 9, Ozolniekos,
vai sūtīt pa e-pastu zemgale@ozolnieki.lv.
Uzziņas pa tālruni 63050449, 63022863.
Darbavietas adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
Mēbeļu ražošanas uzņēmums «IMELH»
(reģ.Nr.40103340199), kurā strādā ar masīvkoku,
aicina darbā

MĒBEĻMEISTARU(-I)/GALDNIEKU(-CI).
Prasības:
• pieredze mēbeļu individuālu pasūtījumu izgatavošanā un kokapstrādē;
• vēlama vidējā izglītība;
• precizitāte, godīgums un augsta atbildības izjūta
patstāvīga darba izpildē;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu – 1000 EUR (bruto);
• sociālās garantijas;
• profesionālu un draudzīgu darba kolektīvu.
Adrese: Jelgavas novads, Glūdas pagasts,
Grantskalni-2.
Rakstiet pa e-pastu marika@imelh.lv
vai arī zvaniet pa tālruni 29490079!
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(-ai) psihologu reģistrā, sertificētam(-ai);
• vēlama 3 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.
Alga – 985 EUR (pārbaudes laikā – 80% no mēnešalgas).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis informācijai – 63026313.

Seko mums:

facebook.com

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks
aicināti uz pārrunām.

Lūgums atsaukties

Grāmatvedības
uzskaites pamati
11. februārī pl. 1715

ar nelielām
priekšzināšanām

11. februārī pl. 1730

12. februārī pl. 1730

S!

KSA
EZMA

B

12. februārī

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

Infografiku
veidošana

17. februārī pl. 1730

Elektriķis. Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.22163952.

20. februārī

plkst. 1600 zēniem
plkst. 1730 dēlu vecākiem

Aizsaulē aizgājuši
13. februārī pl. 1600

Grāmatvedība

saimnieciskās
darbības
Lietuviešu
valoda
Angļu valoda
veicējiem
IU
un IK
ikdienas saziņai
ikdienas
saziņai
20. februārī pl. 1000

Meklē darbu
Podnieks meklē darbu. T.27114795.

Veselības studija ģimenes labsajūtai

plkst. 1600 meitenēm
plkst. 1730 meitu vecākiem

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušā Harija Martinelli (dzimis 1954. gada 1. jūlijā, deklarētā
dzīvesvieta – Gaismas iela 5, Jelgava) radiniekus. Lūdzam
personas, kurām kaut kas zināms par minētās personas radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
vai zvanīt pa tālruni 63028550, 63048941 vai 26129763.

20. februārī pl. 1715

VLADIMIRS OBOROTOVS (1942. g.)
MĀRĪTE VĒSMA
KRIVENKOVA (1957. g.)
VERA MICKEVIČA (1939. g.)
JEVDOKIJA ĶERUS (1934. g.)
IMANTS LIEPA (1941. g.).
Izvadīšana 06.02. plkst.11 Zanderu kapsētā.
JURIJS MAKSIMOVS (1951.g.)
Izvadīšana 08.02. plkst.14 Meža kapsētā.
TAISA AVHIMKOVA (1935.g.)
Izvadīšana 06.02. plkst.14.30 Meža kapsētā.
MĀRIS ANŠKINS (1974.g.)
Izvadīšana 08.02. plkst.12 Meža kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
 6. februārī no pulksten 17 līdz 19.30 – biedrības «Mans tautastērps» radošo
darbnīcu vakars kopā ar grafiskās mākslas telpu «Punkts», tekstilmākslinieci Gintu
Zaumani un keramikas cepli «Madze». Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 8. februārī pulksten 13 – praktiskā nodarbība cimdu valnīšu adīšanā: lentveida
valnīši un Rucavas robiņi. Dalība – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 11. februārī – akcijas «Drošāka interneta diena» gaitā – klases saliedēšanas spēle
«Drošāks internets sākas ar tevi». Klašu kolektīviem iepriekš jāpiesakās pa tālruni
63029093. Dalība – bez maksas (bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
 12. februārī pulksten 16 un 17.30 – Veselības studija ģimenes labsajūtai: «Sarunas par pieaugšanu ar meitenēm». Lektore – K.Puriņa-Liberte. Pieteikties līdz 11.
februārim pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu inese.rumjanceva@zrkac.
jelgava.lv. Ieeja – bez maksas (ZRKAC).
 14. februārī no pulksten 10 līdz 18 – Valentīndienas aktivitātes «Noķer mīlestību
aiz astes». Dalība – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 14. februārī no pulksten 10 līdz 19 – grāmatu izstāde «Aklais randiņš ar grāmatu»: jau tradicionāli Valentīndienā lasītāji varēs uz aklo izvēlēties kādu no bibliotēkas
piedāvātajām grāmatām, nezinot ne nosaukumu, ne autoru, jo grāmatas būs
iesaiņotas, vien ar nelielu pievienotu anotāciju. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas
bibliotēkas abonementā).
 14. februārī no pulksten 10 līdz 18 – ikviens bibliotēkas apmeklētājs aicināts
pagatavot savu Valentīndienas sirsniņu. Dalība – bez maksas (Miezītes bibliotēkas
gaitenī).
 15. februārī no pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Miezītes bibliotēkā).
 15. februārī pulksten 18 – koncerts «Mēs mīlam dejā! Man šodien 18 gadi».
Piedalās TDA «Daiļrade», «Dancis», «Rotaļa», «Teiksma», «Sadancis», «Vektors»,
«Lielupe». Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
 16. februārī pulksten 13 – Jelgavas lietuviešu biedrības «Vītis» Lietuvas neatkarības dienas svinīgais pasākums, Šauļu mākslas galerijas «Laptai» gleznu kolekcijas
izstāde. Izstāde apskatāma līdz 8. martam (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 18. februārī pulksten 17.30 – semināru cikls par veselīgu uzturu un ēšanas
paradumu veidošanu «Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens» (2. grupa).
Pieteikties līdz 17. februārim pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu inese.
rumjanceva@zrkac.jelgava.lv. Ieeja – bez maksas (ZRKAC).
 18. februārī pulksten 19 – Maskavas teātra komēdija ar melodrāmas elementiem «Liktenīgais mantojums» (krievu valodā). Lomās: V.Aļentova, S.Astahovs,
D.Poverennova. Dzīvē par visu nākas maksāt – ar naudu, veselību vai vēl ko citu.
Lugas varonim nesanāca ilgi priecāties par negaidīti saņemto mantojumu. Biļešu
cena – 16–33 € (kultūras namā).
 20. februārī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 20. februārī pulksten 16 un 17.30 – Veselības studija ģimenes labsajūtai: «Sarunas par pieaugšanu ar zēniem». Lektore – K.Elksne. Pieteikties līdz 19. februārim
pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu inese.rumjanceva@zrkac.jelgava.lv.
Ieeja – bez maksas (ZRKAC).
 20. februārī pulksten 19 – dziedošo aktieru ansambļa «Žerāri» 15 gadu jubilejas
koncerts (I.Strads, Ģ.Rāviņš, E.Zilberts). Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
 21. februārī pulksten 19 – koncerts «Čigānu karaliene». Šī krāsainā izrāde ir
daiļās čigānu meitenes un latviešu zeļļa mīlas stāsts. Galvenajās lomās – А.Dribas
un J.Krūmiņš. Piedalās čigānu teātra «Roman» dejotāji. Biļešu cena – 8–12 €
(kultūras namā).
 22. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
 22. februārī pulksten 12 – Sveču radošā darbnīca. Ieeja – bez maksas (Miezītes
bibliotēkā).

Izstādes
 Līdz 29. februārim – 22. Starptautiskā ledus skulptūru festivāla skolēnu kolāžu
konkursa darbu izstāde «Mani supervaroņi» (kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 29. februārim – Ilonas Austrumas fotoizstāde «Tikšanās prieks» (Pārlielupes
bibliotēkā).
 Līdz 28. februārim – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas mākslas studijas «Mākslas
pasaule» dalībnieku, absolventu un vecāku glezniecības, grafikas un mini gobelēnu
darbu izstāde «Mežs ienāk pilsētā». Izstāde veltīta skolas 30 gadu jubilejai (kultūras
nama 1. stāva foajē).
 Līdz 29. martam – ceļojošā izstāde «Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam
100», kuru Ārlietu ministrija pirmo reizi ir izveidojusi ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar Latvijas ārlietu dienesta darbību un sasniegto 100 gados (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 No 10. līdz 24. februārim – izstāde «Mīlestības pilnas lappuses» (bērnu bibliotēkā
«Zinītis»).
 No 8. februāra līdz 28. martam – Tautisko cimdu izstāde. Atklāšana – 8. februārī
pulksten 12 (Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 13. februārim – Ilzes Dūdiņas stikla mākslas izstāde «Saziņa ar draugiem un
tēvu» (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē).
 21. februārī pulksten 16 – mākslinieces Silvijas Meškones izstādes «Uz zemes šīs/
Silvijas Meškones gleznas» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 22. martam (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 23. februārī no pulksten 13 līdz 15 – biedrības «Mans tautastērps» fotoizstāde
un tautastērpu stāsti (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
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Pilsētas bibliotēka
svin simtgadi
Pašvaldības bibliotēkā, kas līdz 1944. gadam atradās ēkā pie
Tirgus laukuma, par
vadītāja palīgu piecus
gadus strādājusi arī
aktrise Elza Radziņa,
marķējot grāmatas
un nogādājot tās lasītājiem.

Foto: no
Jelgavas
pilsētas
bibliotēkas
arhīva
 Emīls Rotgalvis

Šogad aprit 100 gadi, kopš
1920. gada 10. jūnijā Jelgavā
atvērta pirmā pašvaldības
uzturētā bibliotēka. Svētku
zīmē Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs notiks
izstādes un pasākumi, kā arī
visa gada garumā varēs ielūkoties iestādes vēstures lappusēs. «Šogad runāsim par
bibliotēku vairāk vēsturiskā
griezumā ne tikai simtgades
dēļ, bet arī tāpēc, ka tā mēs
varam ieraudzīt paši sevi – kas
pilsētā bijis svarīgs, par ko
domājuši iedzīvotāji, kādas
grāmatas lasījuši,» stāsta
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Informācijas nodaļas vadītāja
Baiba Īvāne.
Jau šobrīd bibliotēkas lasītavā ikviens
var apskatīt pirmo simtgades izstādi –
«Jelgavas izdevēji», kas iepazīstina ar
20 lielāku un mazāku pilsētas izdevēju
gadsimtu gaitā izdotām grāmatām no
kolekcionāra Jāņa Vilka iespieddarbu
kolekcijas. «Šī būs vairāku mēnešu ilga
izstāde, ik pēc diviem mēnešiem nomainot ekspozīcijā esošos izdevumus. Viens
no pirmajiem iespieddarbiem, kas līdz
marta beigām apskatāms ekspozīcijā, ir
unikāls grāmattirgotāja Ginceļa izdotā
Kurzemes kalendāra sējums, izdots 18.
gadsimta sākumā. Kalendārs īpaši interesants ar to, ka tā titullapā apskatāms
vecākais attēls ar Jelgavu – 1700. gadā
izgatavots Jelgavas panorāmas kokgrebums,» informē B.Īvāne.
Simtgades zīmē notiks arī Jelgavas
bērnu bibliotēkas «Zinītis» pārcelšanās

uz telpām Zemgales prospektā 7, taču
kā centrālais svinību notikums 13. maijā
plānota konference «Bibliotēkas pāri
laikiem un robežām» Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Tajā Jelgavas bibliotēkas pārstāvji
iepazīstinās gan ar iestādes vēsturi, gan
jaunumiem un savā pieredzē dalīsies arī
viesi no bibliotēkām kaimiņvalstīs.
Tāpat gada garumā ikviens interesents
aicināts ielūkoties bibliotēkas vēsturē. Ik
mēnesi vietnē www.jelgavasbiblioteka.lv,
sadaļā «Jaunumi», būs pieejama jauna
publikācija par kādu tās vēstures epizodi. Pirmais atskats veltīts bibliotēkas
pirmsākumiem – 1920. gadam, kad kara
izpostītajā Jelgavā pilsētas valde lemj
par pilsētas bibliotēkas un brīvlasītavas
atvēršanu, pamatojot, ka lasītavas pastāv
visās lielajās pilsētās un «plašākas masas
arī Jelgavā slāpst pēc grāmatām».
Lai arī Jelgavas bibliotēku vēstures
aizsākumi meklējami vēl hercogu laikos, 1920. gada 10. jūnijā durvis vērusī
bibliotēka Zaļajā ielā 12 sākās ar nelielu
krājumu – 500 grāmatām un 12 laikrakstiem trijās valodās. Iestādes attīstība
bija strauja, un tā paša gada decembrī
bibliotēka jau pārcēlās uz trīsstāvu ēku
pilsētas centrā pie toreizējā Tirgus laukuma. Pirmā bibliotēkas darbības gada
laikā no ziedojumiem savākts ap 2000
grāmatu, bet 1932. gadā tās fondā bija jau
12 000 grāmatu, 20 periodiskie laikraksti
un 35 žurnāli. Sākotnēji bibliotēka bija
atvērta sešas stundas dienā, bet no 1925.
gada tās darba laiks tika saīsināts uz trim
stundām dienā. 1935. gadā tas atkal tika
pagarināts par stundu. Tikmēr brīvlasītava bija pieejama katru dienu no pulksten
9 līdz 20. Tāpat jaunā bibliotēka Jelgavā
nebija bezmaksas – par tās pakalpojumiem tika iekasēti 10 santīmi mēnesī.
1925. gadā Jelgavā kopumā jau strādāja

13 bibliotēkas, no kurām septiņas bija
maksas iestādes.
Viena no zīmīgākajām personām bibliotēkas attīstībā bija tās ilggadējais – no
1925. līdz 1944. gadam – vadītājs Ēvalds
Ļucis. Lai arī uz pilnu slodzi Ē.Ļucis
bibliotēkā nostrādājis vien pēdējos divus gadus, ilgu laiku, paralēli strādājot
gan bibliotēkā, gan Jelgavas Skolotāju
institūta paraugpamatskolā, viņš aktīvi
darbojās kā bibliotekārs, iesaistoties
toreiz vēl visai nelielajā Latvijas Bibliotekāru biedrībā un apmeklējot arī Latvijas
bibliotekāru kongresu. Arhīvos minēts,
ka Ē.Ļucis bibliotēkā pirmos 10 gadus
nostrādājis, neņemot atvaļinājumu.
Vadītājam bijuši divi palīgi – arī aktrise
Elza Radziņa, kura bibliotēkā strādājusi
piecus gadus, marķējot grāmatas un
nogādājot tās lasītājiem.
1944. gadā, Otrā pasaules kara laikā,
bibliotēka nodega. Gadu vēlāk darbību
uzsāka Jelgavas 1. pilsētas bibliotēka,
bet 1946. gadā sākās Jelgavas Valsts
zinātniskās bibliotēkas veidošana. Zinātniskā bibliotēka bija pakārtota tā laika
varas vajadzībām, ko simbolizēja arī tās
vadītāja līdz 1957. gadam – revolucionāre
Emīlija Krustiņsone. 1984. gadā bibliotēka pārcelta uz tagadējām telpām Akadēmijas ielā 26, un 2016. gadā atjaunots
tās vēsturiskais nosaukums – Jelgavas
pilsētas bibliotēka.
Plašāk par pilsētas bibliotēkas garo
vēsturi stāstīs turpmākās publikācijas
tās tīmekļvietnē. B.Īvāne uzsver, ka,
iedziļinoties iestādes vēsturē, atziņu ir
daudz, tomēr galvenā no tām – bibliotēkas Jelgavā ir pastāvējušas visos laikos,
neraugoties uz ārējiem apstākļiem un
varas maiņām. Bibliotēka cauri laikiem
ir nemainīga vērtība un nepieciešamība
ikvienā kopienā.

Mežs ienāk pilsētā Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēnu, vecāku un pedagogu mākslas darbos
 Emīls Rotgalvis

tapuši ģimnāzijas studijā «Mākslas
pasaule». Tās vadītāja Dace Lejēja
Līdz 28. februārim kultūstāsta, ka studija darbojas jau apras nama 1. stāva foajē
tuveni 14 gadu: «Studija ir jaunāka
skatāma Jelgavas Spīdolas
par skolu, un tajā iesaistījušies
Valsts ģimnāzijas mākslas
audzēkņi no visām skolas klasēm.
studijas «Mākslas pasauIzstāde ir veltīta skolas 30 gadu jule» izstāde «Mežs ienāk
bilejai, un to veido 31 darbs, tādējādi
pilsētā». Tā veltīta skolas
ar darbu skaitu nedaudz skrienam
30. gadadienai, un izstāgadskaitlim pa priekšu. Izstādei
dē vienlaikus novērtējami
dots nosaukums «Mežs ienāk pilskolēnu, vecāku, absolvensētā», jo daudzās gleznās pielietots
tu un skolotāju mākslas
dabīgais pigments no Glūdas meža,
darbi.
kur skolēni kopš pagājušā semestra
aizvada stundas brīvā dabā. Gleznās
Izstādi veido gleznas, kolāžas, izmantots pigments no mellenēm,
mini gobelēni un grafikas darbi, kas mizas, sūnām, kā arī dažādiem

ziemas sezonas augiem, kas iegūti,
pateicoties siltajiem laikapstākļiem.
Tāpat lielā daļā darbu parādās meža
tematika.»
Izstādē redzamas arī gleznas, kas
radītas ar akrila krāsām, un tradicionālas grafikas. Ekspozīciju veido
ne vien skolēnu un vecāku darbi, bet
arī skolotāju, tajā skaitā D.Lejējas
gleznas. Tāpat ar saviem darbiem
izstādi papildina Spīdolas Valsts ģimnāzijas absolventi, kuru veikums līdz
atklāšanai nebija zināms pat studijas
vadītājai. «Tā ir liela uzticība, sagaidot
bijušo skolēnu darbus un iepazīstoties
ar tiem tikai brīdī, kad iekārtojam izstādi. Bet tie ir mūsu radošie jaunieši

– topošie arboristi un ainavu arhitekti,
un arī viņu darbos atspoguļojas tas radošums, ar ko mūsu skola ir zināma,»
skaidro D.Lejēja.
Skolas 30 gadu svinības ievada Spīdolas diena – ikgadēja skolas tradīcija,

kurā spīdoliešiem, ģimnāzijas sadarbības partneriem un domubiedriem
tiek pasniegtas Spīdolas gada balvas
un izskan svētku koncerts, kā arī pēdējos gadus šo dienu papildina kāda
īpaša izstāde.

