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NĪN maksāšanas
paziņojumus izsūtīs
līdz 15. februārim
«Kulinārā un ledus māksla manā dzīvē iet rokrokā – teju 40 gadu strādāju par šefpavāru un gandrīz tikpat ilgi nodarbojos  Ilze Knusle
ar ledus tēlniecību. Saikne, kas vieno šīs jomas, ir fakts, ka daudzi restorāni ledus skulptūras izmanto, piemēram, jūras velšu
Jelgavas pašvaldība
vitrīnās – tās kalpo gan kā dekors, gan arī palīdz ilgāk saglabāt produktus svaigus. Taču, atspoguļojot šā gada festivāla tēmu
februārī sāks izsūtīt
«Kino», savā individuālajā skulptūrā vēlos izcelt mūzikas nozīmi kinolentē,» stāsta tēlnieks no Kanādas Lorenss Makfārlins. Viņš
nekustamā īpašuma
uzskata, ka mūzika ir neatņemama katras filmas sastāvdaļa – mūzika diktē filmas plūsmu. «Man pašam ļoti patīk blūzs, tādēļ
nodokļa (NĪN) 2019.
nolēmu radīt kaut ko blūzīgu,» norāda mākslinieks, kurš savā skulptūrā attēlojis saksofona spēli. L.Makfārlins tāpat kā pārējie
gadam maksāšanas
festivāla dalībnieki no Ziemeļamerikas – kanādietis Sanils Horugdharijs un amerikāņi Džo Raimers un Dosons Lists – Jelgavā
paziņojumus – saskaieradušies pirmo reizi, un iespaids par pilsētu viņiem ir pozitīvs. «Jelgava ir skaista, cilvēki – ļoti atsaucīgi. Kad braucām uz šejieni,
ņā ar likumu paziņozinājām tikai to, ka Latvijā notiek viens no pasaulē populārākajiem ledus skulptūru festivāliem, – ar to mums pietika,» atzīst viņi.
jums nodokļa makJau rīt pulksten 19.30 Jelgavā atklāsim 21. Starptautisko ledus skulptūru festivālu, kas šoreiz pulcēs Jāņa Čakstes bulvārī, Pasta
sātājam jānosūta līdz
salā un Pilssalas ielā 1. Pirmo reizi pasākumā varēs baudīt ne vien ledū iedzīvinātu mākslu, bet arī mākslu uz ledus – trīs dienu
15. februārim. NĪN var
gaitā Pasta salas slidotavā notiks ledus šovs, piedaloties populāriem kinofilmu tēliem. Jāatgādina, ka vēl tikai šodien biļetes uz
samaksāt visu uzreiz
festivālu iepriekšpārdošanā «Biļešu paradīzes» kasēs var iegādāties lētāk.
Foto: Ivars Veiliņš

vai pa daļām. Pirmais
maksāšanas termiņš ir
1. aprīlis.

Jelgavas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks
nodokļu jautājumos Ingars
Bušs skaidro: ja NĪN maksātājs
paziņojumu līdz 15. februārim
nav saņēmis, tad saskaņā ar
likumu «Par nekustamā īpašuma nodokli» mēneša laikā
par to rakstveidā jāinformē
pašvaldība. Turklāt, pat ja
paziņojums nav saņemts, NĪN
maksātājs saskaņā ar šo likumu
ir atbildīgs par pilnīgu nodokļa
nomaksāšanu noteiktajā laikā
un, iestājoties nodokļa nomaksas termiņam, nav tiesīgs
aizbildināties, ka maksāšanas
paziņojumu nesaņēma.
NĪN var maksāt avansā –
samaksājot visu aprēķināto
summu gan par ēkām, gan par
zemi līdz pirmajam maksājuma
termiņam – vai pa daļām līdz
norādītajiem termiņiem. Maksājuma termiņi 2019. gadā ir 1.
aprīlis, 15. maijs, 15. augusts un
15. novembris.
Ja maksāšanas paziņojums
nav saņemts, pašvaldību par
to var informēt šādos veidos:
klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas

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

63048800

birojs@info.jelgava.lv

centrā Lielajā ielā 11; nosūtot
parakstītu iesniegumu Jelgavas
pilsētas pašvaldībai pa pastu
(Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001)
vai nosūtot elektroniski parakstītu (ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu pa e-pastu
dome@dome.jelgava.lv. Jautājumus par NĪN var precizēt
Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Finanšu nodaļā
Lielajā ielā 11, 107. un 108. kabinetā, vai pa tālruni 63005589,
63005491, 63005596.
Nomaksāt NĪN iespējams
SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» norēķinu
punktos, bankā, internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par
konta atbilstību un to, vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā
arī maksājuma mērķī precīzi
norādot nodokļa maksātāja
personīgā konta numuru par
zemi un ēkām, īpašuma adresi
vai kadastra numuru, par kuru
veikts maksājums. Tāpat var
izmantot portālu www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.
lv – tur pieejami pašvaldības
banku konti NĪN samaksai,
turklāt nodokļa maksātājam
automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija. Vienlaikus šajos portālos nodokļa
maksātājs var pieteikties, lai
atgādinājumu par NĪN samaksas termiņa tuvošanos saņemtu
savā e-pastā, bet portāls www.
epakalpojumi.lv atgādinājumu
piedāvā nosūtīt arī mobilajā
telefonā īsziņas veidā.
Jelgavas pašvaldība gan elektroniskā, gan drukātā formātā
NĪN maksātājiem 2019. gadā
paredz izsūtīt ap 36 000 maksāšanas paziņojumu.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Izglītības iestāžu vadītāji atbalsta
skolu tīkla sakārtošanu pilsētā
 Kristīne Langenfelde

Pagājušajā piektdienā Jelgavas skolu direktori un Izglītības pārvaldes vadība Jelgavas
pašvaldībai iesniedza Ilgtspējīga Jelgavas pilsētas skolu tīkla izveides pasākumu plānu.
Tas ir dokuments, kas tapis, 13 izglītības iestāžu vadītājiem kopā ar Izglītības pārvaldi
izvērtējot 21. janvārī prezentēto pilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2019.–2025. gadam, kas piedāvāja divus skolu tīkla attīstības scenārijus. «Divu nedēļu garumā kopā ar
skolu direktoriem argumentēti diskutējām, ieklausījāmies cits citā, detalizēti analizējām
katru situāciju. Jau pirmajā mūsu darba grupas sanāksmē visi skolu direktori atzina,
ka skolu tīkla sakārtošana mūsu pilsētā ir nepieciešama, jo šobrīd visās pilsētas skolās
ir gandrīz 1000 brīvu vietu. Vairums jau pirmajā tikšanās reizē atbalstīja variantu, kurā
Amatu vidusskolai tiek pievienota Vakara (maiņu) vidusskola, 3. sākumskola pakāpeniski kļūst par pamatskolu, 2. pamatskola tiek apvienota ar 6. vidusskolu, bet Spīdolas
Valsts ģimnāzija turpina darbu Sarmas ielā 2. Daudz laika tika veltīts, domājot par to, kā
efektīvāk īstenot šo procesu, līdz ar to pašvaldībai iesniegtajā dokumentā detalizēti un
soli pa solim esam izskaidrojuši, kā no izglītības iestāžu vadītāju viedokļa redzam skolu
tīkla attīstību mūsu pilsētā,» skaidro Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Pēc tam, kad 21. janvārī SIA
«Dynamic University», kas konkursa kārtībā ieguva tiesības
izstrādāt pilsētas izglītības attīstības stratēģiju, prezentēja sava
pētījuma rezultātus, izvērtēšanai
piedāvājot divus iespējamos Jelgavas skolu tīkla attīstības scenārijus,
pašvaldība pilsētas izglītības iestādēm uzdeva līdz 1. februārim izvērtēt piedāvātos variantus un kopā
nonākt pie viena attīstības plāna,
ko nodot izskatīšanai Jelgavas
domē. Darba grupā iesaistījās visu
13 Jelgavas pašvaldības vispār
izglītojošo skolu, kā arī profesionālās skolas vadītāji. 12 izglītības
iestāžu direktori ir vienojušies par
vienu skolu tīkla attīstības plānu:
Amatu vidusskolai tiek pievienota
Vakara (maiņu) vidusskola, 3.
sākumskola pakāpeniski kļūst par
pamatskolu, 2. pamatskola tiek
apvienota ar 6. vidusskolu, veidojot
spēcīgu pamatskolu Pārlielupē, bet
Spīdolas Valsts ģimnāzija turpina
darbu Sarmas ielā 2. Kaut arī
2. pamatskolas vadība neiebilst
pret Vakara (maiņu) vidusskolas
reorganizāciju un pārmaiņām 3.
sākumskolā, tā nepiekrīt savas
skolas reorganizācijai, tādējādi
pieņemto dokumentu neatbalsta
viens no 13 izglītības iestāžu
vadītājiem. Skolu tīkla attīstības
plāns ir daļa no izglītības attīstības
stratēģijas, kuras galvenais mērķis
ir paaugstināt izglītības kvalitāti
pilsētā, nosakot katras skolas
attīstības virzienus.
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar dokumentā iekļautajām
būtiskākajām izmaiņām, kas
paredzētas skolu tīkla izveides
pasākumu plānā.

izmaiņām 3. sākumskolā, kuru
paredzēts pakāpeniski pārveidot
par pamatskolu. Skolu direktori
piedāvā sākumskolas reorganizāciju veikt jau līdz šā gada jūlijam,
un tas nozīmē, ka līdz ar šī mācību
gada beigām skola maina nosaukumu un kļūst par Jelgavas Centra pamatskolu. Vasarā skolā sāks
uzņemt audzēkņus 7. klasē, bet
vēl pēc trim mācību gadiem šajā
izglītības iestādē jau būs pirmais
9. klases izlaidums.
Vienlaikus ar šīm pārmaiņām
skolu direktori piedāvā mainīt
Jelgavas 4. sākumskolas nosaukumu – ņemot vērā, ka pēc 3.
sākumskolas reorganizācijas 4.
sākumskola būtu vienīgā sākumskola pilsētā, tai paredzēts mainīt
skolas nosaukumu uz Jelgavas
sākumskola.

jās izglītības programmas vakara
vai neklātienes formā.

Mazākumtautību skolas –
abās upes pusēs

Šo divu nedēļu laikā, kopš
prezentēta izglītības attīstības
stratēģija, visvairāk diskusiju bijis
par pilsētas mazākumtautību skolu – 6. vidusskolas, 2. pamatskolas
un 5. vidusskolas – turpmāko
darbību. Taču skolu direktoru
vairākumam nav šaubu par to,
kāds būtu efektīvākais un ilgtspējīgākais attīstības variants pilsētas
mazākumtautību skolām, ņemot
vērā pieprasījumu pēc mācībām
šajās izglītības programmās. Izņemot 2. pamatskolas vadību,
visi atbalstīja variantu, kas paredz
saglabāt mazākumtautību izglītības programmas abās pilsētas
daļās – gan Pārlielupē, gan centrā.
Vakara (maiņu) vidusskolu Vienojoties par šādu attīstības
reorganizē līdz jūlijam
plānu, skolu direktori detalizēti
Vispārējās izglītības likums analizēja, kā efektīvāk veikt šo
nosaka, ka pašvaldībām līdz 28. procesu, lai maksimāli atbalstītu
februārim ir jāpieņem lēmums 2. pamatskolas skolēnus, kurus
par vakara (maiņu) vidusskolu skars vislielākās pārmaiņas, izreorganizāciju,
glītības iestādi
Kur var gūt atbildes
likvidāciju vai
pievienojot 6.
uz neskaidrajiem jautājumiem
nosaukuma
vidusskolai. Papar skolu tīkla attīstību?
maiņu. Līdzīgi
redzēts, ka 2.
Ikvienu jautājumu var sūtīt
kā izglītības atpamatskola 6.
Jelgavas Izglītības
tīstības stratēvidusskolai tiek
pārvaldei pa e-pastu
ģijas izstrādātāpievienota pēc
izglitiba@izglitiba.jelgava.lv
ji, arī Jelgavas
šī mācību gada
skolu direktori
beigām, taču
piekrīt, ka mūsu pilsētā visefektī- katra vecāka ziņā būs izvēlēties,
vākais veids vakarskolas tālākajai kurā pilsētas izglītības iestādē
darbībai būtu tās pievienošana bērns turpinās izglītības iegūšanu.
Amatu vidusskolai. Pašvaldībai
Lai maksimāli atvieglotu pāriesniegtajā dokumentā paredzēts, maiņas 2. pamatskolas mazāko
ka jau līdz šā gada jūlijam Jelga- klašu audzēkņiem un nodrošivas Vakara (maiņu) vidusskola nātu skolu tuvāk dzīvesvietai,
ir jāreorganizē un no nākamā paredzēts, ka 5. vidusskola būs
3. sākumskola sāk uzņemt mācību gada 1. septembra visi gatava uzņemt visus 1.–3. klašu
audzēkņus 7. klasē
skolas audzēkņi mācības turpina skolēnus kopā ar katras klases
Vismazāk diskusiju skolu di- Jelgavas Amatu vidusskolā, kas skolotāju. Tāpat skolas nākamā
rektoriem bija par piedāvātajām piedāvās pamatizglītības un vidē- mācību gada 9. klašu audzēkņiem

Jelgavas izglītības iestāžu vadītāju
atbalstītais skolu tīkla attīstības plāns
SĀKUMSKOLAS UN PAMATSKOLAS PAKALPOJUMI
Jelgavas 3. sākumskola
Jelgavas 4. sākumskola

pakāpeniski kļūst par pamatskolu
maina nosaukumu uz Jelgavas sākumskola

INTERNĀTPAMATSKOLU TĪKLS

Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs turpina darbu bez izmaiņām
Jelgavas 2. internātpamatskola turpina darbu bez izmaiņām

MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLU TĪKLS

Apvienojot Jelgavas 2. pamatskolu un Jelgavas 6. vidusskolu, veidot jaunu spēcīgu
pamatskolu upes labajā krastā, kurā tiek paplašināti arī pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Upes kreisajā krastā, palielinot izglītojamo skaitu, darbu turpina Jelgavas 5. vidusskola

VIDUSSKOLAS

Jelgavas 4. vidusskola turpina darbu kā vienīgā vidusskola upes labajā krastā
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu
Jelgavas Valsts ģimnāzija turpina darbu bez izmaiņām
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 1.–12. kl. ģimnāzija jaunā adresē (Sarmas ielā 2)
Jelgavas Amatu vidusskola īsteno arī vakara (maiņu) programmas un
pamatskolas programmas
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola tiek reorganizēta

tiks piedāvāts izvēlēties vai nu
5., vai 6. vidusskolu un pāriet uz
to kopā ar visu klasi un klases
audzinātāju. Savukārt šā brīža 6.
un 7. klašu skolēniem tiks nodrošināta iespēja mācīties tajā pašā ēkā,
pievienojoties Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijai, kas pēc skolas
reorganizācijas pārcelsies uz ēku
Sarmas ielā 2. Vienlaikus ikvienam vecākam ir iespēja izvēlēties
kādu citu pilsētas skolu – Tehnoloģiju vidusskolu, 3. sākumskolu,
4. sākumskolu vai 4. vidusskolu.
Nākamā skola ģimenei būtu jāizvēlas līdz aprīļa beigām.
Tāpat pārmaiņas skars 6. vidusskolu, kas ne tikai būs gatava
uzņemt 2. pamatskolas audzēkņus, bet arī pakāpeniski kļūs par
pamatskolu. Taču, lai šis process
nebūtu sasteigts, no nākamā
mācību gada paredzēts skolā
neuzņemt 10. klases skolēnus,
bet 11. un 12. klašu audzēkņiem
tiks saglabāta iespēja vidusskolu

šo soli nesasteigt un ieviest vienlaikus ar vēl vienu jauninājumu
– iespēju apgūt starptautiskā bakalaurāta programmu. Lai sagatavotos starptautiskā bakalaurāta
programmas ieviešanai, skolai
jāapgūst programmas metodika,
Spīdolas Valsts ģimnāzijā
pēc tam tā jāsertificē, un tas ir
1. klase un bakalaurāts –
laikietilpīgs process. Vienlaikus
no 2022. gada
ieviešot abas izmaiņas, skolēni
Skolu tīkla attīstības plāns būs ieguvēji.
paredz, ka Spīdolas Valsts ģimKas notiek tālāk?
nāzija šajā vasarā pārceļas uz ēku
Šobrīd izglītības iestāžu vaSarmas ielā 2 un nodrošina iespēju
tajā mācīties 2. pamatskolas 6. dītāju un Izglītības pārvaldes
un 7. klašu audzēkņiem, kuri to piedāvātais Ilgtspējīga Jelgavas
vēlēsies. Mācības notiks latviešu pilsētas skolu tīkla izveides pavalodā. Savukārt perspektīvā Spī- sākumu plāns ir iesniegts pašdolas Valsts ģimnāzija kļūst par valdībā. Savukārt pašvaldība
pilna cikla ģimnāziju, uzņemot sagatavos lēmumprojektu par
pilsētas skolu tīkla attīstību, kas
audzēkņus 1. klasē.
Lai gan izglītības attīstības stra- būs jāskata Jelgavas domes deputēģijas piedāvājumā bija paredzēts tātiem – vispirms februāra domes
skolēnus 1. klasē uzņemt līdz ar komiteju sēdēs, bet gala lēmums
skolas ēkas maiņu, mācību iestāžu būs jāpieņem Jelgavas domes sēdē
direktoru redzējumā piedāvāts 28. februārī.

pabeigt savā mācību iestādē. Šāds
priekšlikums izvērtēts, ņemot
vērā to, ka 6. vidusskolā ir vidējās
profesionālās izglītības programmas, ko vidusskolēniem nevar
piedāvāt 5. vidusskola.

Atbildes uz aktuālākajiem 2. pamatskolas skolēnu vecāku jautājumiem, ja tiek realizēts skolu tīkla attīstības plāns,
kas paredz apvienot 2. pamatskolu un 6. vidusskolu, veidojot spēcīgu pamatskolu Pārlielupē.
Vai tiks pārskatīts pilsētas sabiedriskā transporta grafiks, lai bērni ērti varētu nokļūt no
centra uz 6. vidusskolu?

Tiklīdz Jelgavas dome apstiprinās Jelgavas skolu tīkla
attīstības plānu un vecāki būs izvēlējušies par labu kādai no
izglītības iestādēm, tiks pārskatīts pilsētas autobusu saraksts,
lai to pielāgotu skolēnu vajadzībām.

Nevēlos, lai manam mazajam pirmklasniekam
ik dienu būtu jāmēro ceļš no centra uz RAF dzīvojamo masīvu. Kādas ir alternatīvas?

Lai mazāko klašu audzēkņiem izglītības iestāde būtu
maksimāli tuvu dzīvesvietai, Jelgavas 5. vidusskola ir gatava
uzņemt visus Jelgavas 2. pamatskolas 1.–3. klašu skolēnus
kopā ar viņu skolotājiem. Taču izglītības iestāde savam bērnam būs jāizvēlas vecākiem. Tāpat arī citas izglītības iestādes
būs gatavas uzņemt audzēkņus no 2. pamatskolas – gan
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, gan 3. sākumskola, gan 4.
sākumskola.

Kas notiks ar 2. pamatskolas skolotājiem?

Jelgavas 2. pamatskolas skolotāji tiks aicināti turpināt
darbu tajā izglītības iestādē, kurā mācīties izvēlēsies viņu
audzēkņi.

Mans bērns nākamgad mācīsies 9. klasē – vai
tiešām nevar ļaut viņam pabeigt skolu kopā ar saviem klasesbiedriem un savu klases audzinātāju?

Izprotot to, cik svarīgs ir pamatskolas pēdējais mācību
gads, Jelgavas 2. pamatskolas nākamā mācību gada 9. klasēm
piedāvās visai klasei kopā ar savu skolotāju mācības turpināt
vai nu 5., vai 6. vidusskolā.

Kādas ir prasības, stājoties latviešu skolā?

Lai iestātos jebkurā no pilsētas vispārizglītojošajām skolām, skolēna vecākam jādodas uz izvēlēto izglītības iestādi
un jāuzraksta iesniegums, pievienojot skolēna liecību par
iepriekšējās klases pabeigšanu. Lai iestātos skolā, papildu
pārbaudījumu nav.

Ja mans bērns izvēlēsies latviešu skolu, vai tiks
nodrošināts atbalsts, lai viņš spētu sekmīgi apgūt
mācību vielu?

Atbalsts tiks nodrošināts, taču vispirms svarīgi individuālo
sarunu laikā ar jaunās skolas pedagogiem izprast, kāds atbalsts
katram skolēnam nepieciešams. Viens no piedāvājumiem ir
papildu individuālās vai grupu nodarbības latviešu valodā
ārpus stundu laika.

Izskan solījums, ka Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija būs gatava uzņemt 2. pamatskolas šā
brīža 6. un 7. klases audzēkņus. Vai tas nav tikai
solījums? Mēs zinām, ka Spīdolas Valsts ģimnāzija
rīko konkursu un uzņem tikai talantīgākos bērnus.

Ja Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija sāks darbu Sarmas
ielā 2, tā 2. pamatskolas šā brīža 6. un 7. klases skolēniem
piedāvās palikt šajā ēkā un mācības turpināt jau kā Spīdolas
Valsts ģimnāzijas attiecīgi 7. un 8. klases audzēkņiem. Taču
arī šajā gadījumā izvēle būs jāizdara vecākiem kopā ar bērnu.

Ceturtdiena, 2019. gada 7. februāris
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SKOLU TĪKLA ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJA LAIKA PLĀNS
Līdz 2019. g. jūlijam

2019. g. septembris

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolu
pievieno Jelgavas Amatu vidusskolai
Jelgavas 3. sākumskola kļūst par
Jelgavas Centra pamatskolu un
uzņem skolēnus 7. klasē
Jelgavas 4. sākumskola maina
nosaukumu uz Jelgavas sākumskola
Ēku Sarmas ielā 2 nodod
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai
Jelgavas 2. pamatskolu apvieno ar
Jelgavas 6. vidusskolu
No 2019./2020. mācību gada
Jelgavas 6. vidusskola vairs
neuzņem audzēkņus 10. klasē

2021. g. septembris

2022. g. septembris

Jelgavas Amatu vidusskola sāk īstenot
pamatizglītības un vidējās izglītības
programmas vakara (maiņu)
un neklātienes formā

Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija
sāk īstenot starptautiskā
bakalaurāta izglītības
programmu un uzņem
audzēkņus 1. klasē

Jelgavas Centra pamatskolā
skolēni uzsāk mācības 7. klasē
Loka maģistrālē 29 darbu sāk
apvienotā 6. vidusskola
un 2. pamatskola
Darbu Loka maģistrālē 29
sāk Pārlielupes pamatskola

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
uzsāk mācības ēkā Sarmas ielā 2

1. SEPT.
2019

1. SEPT.
2020

SKOLA

1. SEPT.
2022

Jelgavas skolu direktoru viedokļi par skolu tīkla attīstību
«Mēs gaidām domes lēmumu»
Juris Skrupskis, Jelgavas 3. sākumskolas direktors:
«Skolu direktoru vairākuma atbalstītais skolu tīkla attīstības scenārija B variants ir loģisks un ekonomiski pamatots. Jāsaprot, ka
pilsētas skolās ir 1000 brīvu vietu, līdz ar to viena bērna izglītības
izmaksas ir augstas, un tā ir nodokļu maksātāju nauda, kas tiek
tērēta izglītības iestāžu uzturēšanai. Skolu tīkla sakārtošana ir
nepieciešama. Kāpēc B variants? 5. vidusskola un 2. pamatskola
atrodas līdzās viena otrai, bet Pārlielupē ir tikai viena mazākumtautību skola. Ņemot vērā to, ka Pārlielupē joprojām ir augsts
pieprasījums pēc mazākumtautību izglītības programmām, variants, kurā katrā upes krastā tiek saglabāta viena mazākumtautību
skola, ir optimāls.
Esam gatavi un piekrītam arī stratēģijas izstrādātāju piedāvājumam, ka Jelgavas 3. sākumskola pakāpeniski kļūst par Jelgavas
Centra pamatskolu, sākot ar bērnu uzņemšanu 7. klasēs. Mūsu
skolas kapacitāte ļauj uzņemt vairāk audzēkņu, un tendences
apliecina, ka pilsētā tuvākajos gados 7.–9. klašu posmā sāks
pietrūkt vietu. Protams, lai īstenotu šādas izmaiņas, būs jāizstrādā jauns skolas nolikums, jāmaina skolas nosaukums, jālicencē
jaunas izglītības programmas – tam visam esam gatavi, taču tas
prasa noteiktu laiku, tāpēc gaidām domes lēmumu par izmaiņām
skolu tīklā.
Nozīmīgākais darbs, kas šādā variantā skolai būs jāpaveic, – jāpiesaista fizikas un ķīmijas priekšmetu pedagogi, kas sākumskolā
nav nepieciešami, jo šos priekšmetus sāk pasniegt no 8. klases.
Taču arī šajā gadījumā mums būs divi gadi, lai šim procesam
sagatavotos, un tas ir pietiekami.»

«Esam gatavi uzņemt
2. pamatskolas audzēkņus»
Natela Seļiščeva, Jelgavas 5. vidusskolas direktore:
«Vienmēr jāatceras: gan skolai, gan skolotājam ir jāstrādā bērna
interesēs. Tāpēc, arī vērtējot gaidāmās izmaiņas pilsētas skolu
tīklā, pirmkārt jādomā par to, lai ieguvējs būtu skolēns. Plānotās
pārmaiņas, manuprāt, ir saprotamas un pamatotas. Visbūtiskākās
izmaiņas pilsētā paredzētas skolās, kas īsteno mazākumtautību
programmas, un tas ir likumsakarīgi, jo jau šobrīd visas trīs
skolas nav aizpildītas. Mazākumtautību izglītības programmās
tuvākajos gados pakāpeniski tiek palielināta mācība satura apgūšana latviešu valodā – no 50 līdz 80 procentiem pamatskolas
klasēs, un eksāmenus skolēni kārtos latviešu valodā. Savukārt
vidusskolā visa mācību viela pakāpeniski jau būs jāapgūst tikai
latviešu valodā, ikdienas un valsts pārbaudījumus skolēni kārtos
latviešu valodā. Tāpēc pieļauju, ka skolēnu skaits šajās klašu
grupās nākotnē mazākumtautību skolās varētu vēl sarukt, bet
neizslēdzu, ka, nodrošinot kvalitatīvu izglītību latviešu valodā un
saglabājot skolēniem iespēju labā līmenī apgūt mazākumtautību
(krievu valodas) programmas, tās būs pieprasītas. Tieši domājot
par to, lai ērtāk būtu skolēniem, manuprāt, variants, kurā tiek sa-

glabāta iespēja mazākumtautību izglītības programmās mācīties
gan Pārlielupē, gan pilsētas centrālajā daļā, ir vispārdomātākais.
Šādā variantā esam gatavi savā skolā uzņemt 2. pamatskolas
sākumskolas klašu skolēnus.
Vēlos uzsvērt, ka 5. vidusskolā skolēni tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem, arī sekmju izraksts netiek vērtēts. Vienīgais
nosacījums ir vecāku izvēle. Tāpat, ja akcentējam bērna intereses,
īpaši sākumskolas klasēs skolēnam psiholoģiski ļoti svarīgs ir viņa
skolotājs – klases audzinātājs –, tāpēc, lai izvairītos no pārmaiņu
radīta stresa, vislabākais variants būtu, ja uz vienu vai otru skolu
pārceltos visa klase kopā ar savu skolotāju, līdz ar to būtu vieglāka
adaptācija. Tādā gadījumā skolēniem mainītos tikai mācību vide.
Protams, šādu jautājumu var izlemt tikai konkrētās klases skolēnu
vecāki kopā ar skolotāju.
Jāatzīst, ka pēc jau publiskotās informācijas par iespējamo skolu
tīkla attīstību 5. vidusskolā ir vērsušies vecāki, lai noskaidrotu
interesējošos jautājumus. Mēs atbildam uz katra vecāka jautājumiem un esam gatavi sadarbībai. Tāpat sadarbība būs jāturpina
skolu direktoriem, kad Jelgavas dome pieņems lēmumu.»

«Skola nav ēka»
Ilze Vilkārse, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktore:
«Mūsu skola kā neviena cita zina, ko nozīmē pārmaiņas, jo esam
piedzīvojuši septiņas dažādas ēkas. Taču es vienmēr uzsveru, ka
skola nav ēka – skola ir gars un idejas, skolas kolektīvs ir tas, kas
uztur un rada vidi, lai skolēns vienmēr zinātu, ka ir vieta, kur viņš
tiek gaidīts. Mēs jau ļoti sen vēlamies jaunas telpas, jo esošās ne
tikai neatbilst normatīviem, bet arī ierobežo mūs attīstīties. Protams, mēs priecātos par jaunas skaistas skolas uzbūvēšanu, taču arī
saviem skolēniem stāstu, ka tad, ja ģimenei pieder trīs dzīvokļi, no
kuriem viens stāv tukšs un tam ilgstoši nevar atrast īrnieku, jādomā,
vai tas ģimenei ir izdevīgi. Nez kāpēc tad, kad tas skar paša maku,
mēs to izprotam, bet tad, kad runājam par pašvaldības budžetu, uz
lietām raugāmies citādi. Manuprāt, domājot par pilsētas skolu tīkla
attīstību, nevar atrauti skatīt vienas skolas vajadzības – ir būtiski
redzēt kopainu, skatīties plašāk un domāt ilgtermiņā. Pilsētas skolu
tīklā pārmaiņas ir nepieciešamas, jo skolu noslodze ir nevienmērīga.
Tāpat, mūsuprāt, būtiski ir Pārlielupē saglabāt mikrorajona nozīmes pamatskolu, tāpēc arī mēs atbalstījām variantu, kas paredz
apvienot 6. vidusskolu un 2. pamatskolu.
Domājot par gaidāmajām pārmaiņām mūsu skolai, daudz būtiskāka par ēkas maiņu ir vēlme attīstīties un piedāvāt skolēniem
arvien kvalitatīvāku izglītību. Tieši tāpēc esam apņēmušies piedāvāt starptautiskā bakalaurāta programmu. Doma par šādu
programmu mums bija jau sen, taču šķita, ka neesam tai gatavi,
jo šajā programmā liela daļa priekšmetu jāpasniedz angļu valodā.
Taču ir notikusi pedagogu paaudzes maiņa, un jau šobrīd varam
nodrošināt sešu priekšmetu pasniegšanu angļu valodā. Tāpēc
arī esam izvirzījuši mērķi tuvāko divu gadu laikā skolā sertificēt
starptautiskā bakalaurāta programmu un piedāvāt to apgūt
saviem skolēniem.»

«Neesmu pret skolu tīkla sakārtošanu»
Ināra Keiša, Jelgavas 2. pamatskolas direktore:
«Neesmu pret skolu tīkla sakārtošanu, esmu par izaugsmi un
attīstību. Taču jautājums ir par to, ka, sakārtojot un attīstot,
nedrīkst iznīcināt kaut ko labu. Arī es strādāju skolu direktoru
un Izglītības pārvaldes darba grupas sanāksmēs, kurās vairākums
atbalstīja mūsu skolas pievienošanu 6. vidusskolai. Es cienu vairākuma viedokli un arī to, ka man ir iespēja paust savu viedokli.
Diemžēl mūsu skola nevar atbalstīt šādu attīstības scenāriju,
jo tas nozīmē, ka 2. pamatskola tiek iznīcināta, piedāvājot
skolēniem mācīties citās pilsētas izglītības iestādēs. Manuprāt,
šobrīd šis process ir sasteigts. Ja diskusijas notiktu nesteidzīgi,
tad, iespējams, varētu rast arī citus risinājumus, kas mūsu skolai
ļautu turpināt strādāt. Vai, manuprāt, labāks risinājums būtu,
ja Pārlielupē tiktu likvidēta mazākumtautību skola? Es teiktu, ka
nevajag strēbt karstu.»

«Vidusskolas klasēs skolēnu skaits sarūk»
Ilze Arbidāne, Jelgavas 6. vidusskolas direktore:
«Ja pamatskolas klašu grupā mūsu skolā audzēkņu skaits ir stabils, tad vidusskolā tas gadu no gada samazinās, tāpēc, izvērtējot
skolu attīstību ilgtermiņā, arī mūsuprāt ir loģiski, ja pilsētā tiek
saglabāta viena mazākumtautību vidusskola, kas šajā gadījumā
ir 5. vidusskola.
Mūsu pamatskolas skolēni lielākoties dzīvo mikrorajonos ap 6.
vidusskolu, un, tā kā arī Izglītības likums nosaka, ka sākumskolas
audzēkņiem ir jānodrošina iespēja mācīties dzīvesvietai tuvākajā
skolā, arī mēs, skatoties uz pilsētas kopējo skolu tīklu, atbalstījām
variantu, kas paredz apvienot mūsu skolu un 2. pamatskolu, jo
šādā veidā gan Pārlielupes mazākumtautību bērniem, gan centra
bērniem ir nodrošināta iespēja mācīties tuvāk dzīvesvietai, jo abos
upes krastos tiek saglabāta mazākumtautību skola.»

«Pārmaiņām esam gatavi»
Edīte Bišere, Jelgavas Amatu vidusskolas direktore:
«Mēs jau esam tikušies ar Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas
direktori, tāpat tiksimies ar katru skolas pedagogu un audzēkņiem, lai individuāli un detalizēti pārrunātu paredzamo abu
skolu apvienošanu.
Gaidāmās pārmaiņas mūsu skolai nav nekas jauns, jo jau deviņus
gadus Amatu vidusskola saviem audzēkņiem piedāvā apgūt arī
vispārizglītojošos priekšmetus, rezultātā ļaujot iegūt pamata vai
vidējo izglītību. Tāpēc, tiklīdz dome pieņems lēmumu, mēs būsim
gatavi skolu apvienošanai. Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas
audzēkņiem izmaiņas mācību procesā nebūs, jo mācību darbu
varam organizēt līdzīgi tam, kā tas skolā noticis līdz šim. Mainīsies
tikai ēka, kur mācības notiks.
Tāpat vakarskolas audzēkņiem esam gatavi piedāvāt vienlaikus
ar vispārējo izglītību iegūt arī profesiju.»
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Atraitņa pabalsts
Jelgavā piešķirts jau
30 pensionāriem
 Ritma Gaidamoviča

Janvārī spēkā stājās
grozījumi Pensiju likumā, paredzot, ka
mirušā pensionāra
laulātais gadu var
saņemt atraitņa pabalstu 50 procentu
apmērā no mirušā laulātā pensijas.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) Jelgavas reģionālajā nodaļā janvārī šis pabalsts piešķirts 30 cilvēkiem.
Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde vērš pensionāru uzmanību
uz to, ka arī atraitņa
pabalsts tiek ņemts
vērā, izvērtējot seniora ienākumus, lai pretendētu uz trūcīgas
vai maznodrošinātas
personas statusu un
saņemtu pašvaldības
pabalstus.
VSAA Jelgavas reģionālās
nodaļas vadītāja Dace Olte
stāsta, ka līdz 31. janvārim atraitņa pabalstu nodaļā pieprasījuši un tas piešķirts 30 mirušo pensionāru laulātajiem.
«Izvērtējot dažādas klientu
situācijas, manuprāt, jaunais
valsts pabalsts ir ļoti nozīmīgs
atbalsts pensionāriem pēc lielā
zaudējuma, lai viņi sakārtotu
savu dzīvi, dzīvojot vieni,»
atzīst D.Olte.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka no 1. janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā
pārdzīvojušajam laulātajam,
kuram arī ir Latvijas vecuma,
invaliditātes, izdienas vai speciālā valsts pensija, ir iespēja
vienu gadu pēc laulātā nāves
saņemt pusi – 50 procentus – no sava mirušā laulātā
pensijas, ieskaitot piemaksu
par apdrošināšanas stāžu līdz
1995. gada beigām.
D.Olte norāda, ka tiesības
uz pabalstu ir 12 mēnešus no
pensijas saņēmēja nāves, kas
iestājusies pēc 2019. gada 1.
janvāra, dienas, ja iesniegums
iesniegts sešu mēnešu laikā
no pensijas saņēmēja nāves
dienas. Tiesības saņemt pārdzīvojušā laulātā jeb atraitņa
pabalstu ir gadījumā, ja ievēroti vairāki nosacījumi: pensijas
saņēmējs miršanas dienā ir
bija reģistrētā laulībā; mirušais bija vecuma, invaliditātes,
apgādnieka zaudējuma vai
izdienas pensijas saņēmējs;
pārdzīvojušais laulātais ir
Latvijas vecuma, invaliditātes,
izdienas vai speciālās pensijas
saņēmējs, turklāt uz atraitņa

pabalstu var pretendēt tikai
tad, ja pensijas saņēmējs nomiris pēc 2019. gada 1. janvāra.
D.Olte piebilst, ka par iespēju
saņemt šo pabalstu interesējušies arī pensionāri, kuri
dzīvoja kopā, bet laulība nebija
reģistrēta. «Šādā gadījumā tiesības uz pārdzīvojušā laulātā
pabalstu nav,» uzsver D.Olte.
Lai saņemtu minēto pabalstu, pensionārs var vērsties
VSAA nodaļā un aizpildīt
iesniegumu vai arī pa pastu vai
ar pilnvarotas personas starpniecību iesniegt iesniegumu
brīvā formā. Tāpat pabalstam
var pieteikties elektroniski,
aizpildot e-iesniegumu portālā
Latvija.lv. «Papildu dokumenti nav jāiesniedz, jo dati par
miršanas faktu un laulības
reģistrāciju VSAA ir pieejami
elektroniski,» skaidro D.Olte,
piebilstot, ka līdz šim praksē
noticis tā: kad cilvēks ierodas
kārtot apbedīšanas pabalstu
sakarā ar pensionāra nāvi,
VSAA darbinieks viņu arī
informē par tiesībām saņemt
jauno pabalstu.
D.Olte informē, ka no janvāra stājušās spēkā arī izmaiņas
apbedīšanas pabalsta izmaksā.
«Šobrīd apbedīšanas pabalsts
ir divu mirušā pensionāra pensiju apmērā, ieskaitot piemaksu pie pensijas par stāžu līdz
1995. gada nogalei. Iepriekš
pabalsta apmērā netika ieskaitīta piemaksa,» skaidro viņa,
akcentējot, ka apbedīšanas
pabalstu sakarā ar pensionāra
nāvi var saņemt jebkura persona, kas uzņēmusies mirušā
bēru rīkošanu, – tuvinieki,
draugi, kaimiņi, bijusī darbavieta, juridiska persona, arī
apbedīšanas firma.
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde vērš pensionāru uzmanību
uz to, ka atraitņa pabalsts ir
papildu ienākumi. «Līdz šim
seniori pēc laulātā nāves ir
vērsušies Sociālo lietu pārvaldē
ar pieprasījumu viņiem piešķirt
trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statusu, kas ļauj pretendēt uz ikmēneša pašvaldības
dzīvokļa pabalstu un pabalstu medicīnisko pakalpojumu
apmaksai. Lai piešķirtu šo
statusu, tiek vērtēti arī personas ienākumi un materiālais
stāvoklis – ienākumi uz personu nedrīkst pārsniegt 296 eiro
mēnesī. Iespējams, saņemot
atraitņa pabalstu, pensionāra
ienākumu līmenis pārsniedz šo
slieksni, līdz ar to viņš diemžēl
nevar kvalificēties šī statusa
saņemšanai un pretendēt uz
pašvaldības atbalstu,» skaidro
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena
Laškova.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 187 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas saukļu publicēti 31.
janvāra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas saukļi.
Pareizi atbildēja 141 dalībnieks.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Indra Strupkova,
Evija Torne, Dace Eihentāle, Lilita Druzika, Sandra Rubīne, Evija Pivaroviča, Nadežda Pavlovska, Emīls Jansons, Māris Pinkovskis, Saulcerīte
Tivča, Arnolds Rubīns, Valija Kokte, Biruta Anuze, Arnis Jaguns.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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5. līnijā izbūvē
apgaismojumu
 Anastasija Miteniece

Foto: Ivars Veiliņš

Turpinoties ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbiem pilsētā, 5. līnijas posmā
no Dobeles šosejas
līdz Agroķīmiķu ielai
un Kooperatīva ielas
posmā no 5. līnijas
līdz Kooperatīva ielai 1B nodrošināts
apgaismojums. Vairākos citos 5. līnijas šķērsielu posmos
darbi vēl turpinās.
«5. līnijas posmā, kā arī
vairāku šķērsielu posmos kopš
decembra norit apgaismojuma
rekonstrukcija un izbūve. Kopumā objektā plānots izbūvēt
900 metru garu kabeļu līniju,
kā arī 700 metru garumā
nodrošināt pievadkabeļus jeb
gaisa līnijas,» informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» elektrotīklu inženieris
Andrejs Bobikins. Viņš norāda,
ka rekonstrukcija notiek 5.
līnijā līdz Pambakaru ceļam,
Agroķīmiķu ielā, Arāju ielā
un Kooperatīva ielas posmā
no 5. līnijas līdz Kooperatīva
ielai 1B. Kopumā tur paredzēts
uzstādīt 40 apgaismojuma
balstus un 42 gaismekļus.
«Šobrīd objektā paveikti jau
aptuveni 50 procenti plānoto
darbu,» skaidro elektrotīklu
inženieris, papildinot, ka 5. līnijas posmā no Dobeles šosejas
līdz Agroķīmiķu ielai apgaismojuma tīklam līdz šim pieslēgti 11 apgaismojuma balsti,
bet Kooperatīva ielas posmā
no 5. līnijas līdz Kooperatīva
ielai 1B – pieci balsti. Savukārt Arāju un Agroķīmiķu ielā
darbi vēl turpinās. A.Bobikins
stāsta, ka sākotnēji būvdarbus

bija paredzēts paveikt līdz
janvārim, tomēr nelabvēlīgu
laikapstākļu – spēcīga vēja
un gaisa temperatūras, kas
zemāka par mīnus pieciem
grādiem, – dēļ tos vairākkārt
nācās apstādināt. Arī šobrīd
darbu norise ik dienu atkarīga
no laikapstākļiem.
Apgaismojuma līnijas izbūves laikā var tikt ierobežota
satiksme Agroķīmiķu ielas
posmā no 5. līnijas 16. nama
līdz 5. līnijas 22. namam, kā

arī Arāju ielas posmā no Agroķīmiķu ielas 10. nama līdz
Agroķīmiķu ielas 16. namam.
Jāpiebilst, ka apgaismojums
pērn izbūvēts arī citās pilsētas
vietās, piemēram, tas uzlabots
gājēju tunelī pie Driksas tilta,
kā arī no jauna izbūvēti elektrotīkli Krišjāņa Barona ielas
posmā no Mātera līdz Uzvaras
ielai. Tāpat apgaismojuma
līnijas atjaunošana norit pie
Kārklu ielas 31., 33., 41., 45.
un 53. nama.

Privātmāju īpašniekiem atvieglo iespēju
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu
kanalizācijas pieslēguma izbūvei
 Ilze Knusle

Jelgavas domes sēdē
pagājušajā ceturtdienā
apstiprināti Jelgavas
pilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai». Tie paredz
izmaiņas kārtībā, kādā
privātmājas īpašnieks
var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu
kanalizācijas pieslēguma izbūvei, ja darbus
veic pats.
«Tā kā šajā programmā tiek
izmantota pašvaldības nauda, ir
jābūt redzamam, kur un kādam
nolūkam piešķirtais līdzfinansējums iztērēts. Iepriekš privātmājas īpašniekam, kurš kanalizācijas
pieslēgumu izbūvēja pats, finansējums tika piešķirts materiālu
iegādei, tāpēc, lai varētu saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu,
vajadzēja iesniegt apliecinošus
dokumentus jeb pirkuma čekus,
tā pierādot, ka līdzekļi izlietoti

tieši šim mērķim. Lai šo sistēmu
padarītu vienkāršāku, plānojam
ieviest praksi, kāda jau ir citās
Latvijas pašvaldībās, proti, pagājušajā gadā veicot tirgus izpēti,
noteicām vidējās izmaksas par
viena metra izbūvi. Tas nozīmē, ka mājas īpašniekam vairs
nevajadzēs iesniegt pirkuma
čekus,» skaidro Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Jurijs
Strods, uzsverot: kārtība mainīta, jo šo saistošo noteikumu un
programmas mērķis ir panākt, lai
vairāk pilsētas iedzīvotāju savu
īpašumu pieslēdz centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, mazinot
birokrātisko slogu.
Jaunie noteikumi paredz: ja
vienģimenes dzīvojamās mājas
īpašnieks kanalizācijas pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves
kanalizācijas tīkla atzara zemes
īpašuma robežās veiks pats,
no pašvaldības varēs saņemt
līdzfinansējumu 15 eiro apmērā
par viena vesela kanalizācijas
tīkla metra izbūvi (ieskaitot
skatakas), bet nepārsniedzot
500 eiro par viena pieslēguma
izbūvi. Ja privātmājai pieslēgumu
būvē būvkomersants saskaņā ar
apliecinājuma karti, pieejamais
līdzfinansējums paliks tādā pašā
apmērā kā līdz šim – līdz 50 pro-

centiem no pieslēguma būvdarbu
kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1000 eiro par pieslēguma izbūvi. Arī daudzdzīvokļu
mājām pieejamā līdzfinansējuma
apmērs netiks mainīts – ja darbus
veic būvkomersants saskaņā ar
apliecinājuma karti, iespējams
saņemt līdzfinansējumu līdz
75 procentiem no pieslēguma
būvdarbu kopējām izmaksām,
bet nepārsniedzot 3750 eiro
par pieslēguma izbūvi. Pašvaldības līdzfinansējumam nevar
pieteikties, ja uz pieteikuma
iesniegšanas brīdi pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai jau ir izbūvēts vai uzsākta
tā būvniecība.
Pašvaldības saistošie noteikumi
stāsies spēkā, kad būs apstiprināti
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā. Tajos ir
norādīti dokumenti, kas būs jāiesniedz, piesakoties pašvaldības
līdzfinansējumam. Datumu, no
kura sāksies pieteikumu pieņemšana, izziņos SIA «Jelgavas
ūdens».
Jāpiebilst, ka Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas
pieslēguma izbūvei pieejams kopš
2016. gada. Līdz šim šo iespēju
izmantojušas septiņas daudzdzīvokļu mājas un 59 privātmājas.

Īsi
 Jelgavā saslimstība ar gripu
kopš pagājušās nedēļas ir pieaugusi un trīskārt pārsniedz epidēmijas slieksni – pēc monitoringa
datiem, mūsu pilsētā pagājušajā
nedēļā reģistrēti 302,9 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Vienlaikus palielinājies
arī augšējo elpceļu saslimšanas
gadījumu skaits. Līdz ar augšējo
elpceļu slimību un gripas uzliesmojumu pilsētas izglītības iestādēs
samazinājies audzēkņu apmeklējums. Bērnudārzu apmeklējums
pagājušajā nedēļā bija 56 procenti
(nedēļu iepriekš – 47,3 procenti),
savukārt skolās tas krities līdz 84
procentiem (nedēļu iepriekš bija
90,1 procents). «Šobrīd saslimšana
konstatēta visās vecuma grupās,
bet visvairāk gadījumu pagājušajā
nedēļā reģistrēti pacientiem līdz
četriem gadiem, kā arī iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem,»
norāda SPKC Zemgales reģionālās
nodaļas epidemioloģe Jeļena Patrina. Nacionālais veselības dienests
informē, ka epidēmijas laikā aizdomu gadījumā par saslimšanu ar
gripu iedzīvotāji aicināti telefoniski
sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai
pārrunātu labāko risinājumu palīdzības saņemšanai. Ārpus ģimenes
ārstu darba laika medicīniskus
padomus var saņemt, zvanot pa
ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni
66016001. Tas pieejams darbdienās
no pulksten 17 līdz 8, savukārt brīvdienās – visu diennakti. Tāpat šobrīd vairākās ārstniecības iestādēs ir
pagarināts dežūrārstu darba laiks,
lai uzlabotu ārsta pieejamību ārpus
ģimenes ārstu darba laika. Jelgavas
poliklīnikā tas strādā darbdienās no
pulksten 15 līdz 19, savukārt Jelgavas pilsētas slimnīcā – darbdienās
līdz 28. februārim no pulksten 17
līdz 21, bet 9., 16., 17., 23. un 24.
februārī – no pulksten 9 līdz 21.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
vienojusies ar Rīgas Starptautisko
autoostu, kas nodrošina biļešu
tirdzniecību reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējos maršrutos Jelgavas autoostā, ka turpmāk
autoostā norēķināties ar karti
varēs visā tās darba laikā, nevis
tikai līdz pulksten 16.30, kā bija
iepriekš. Jāatgādina, ka Jelgavas
autoostas darba laiks darbdienās ir
no pulksten 4.45 līdz 22, brīvdienās
– no pulksten 5.30 līdz 22.
 Iedzīvotāji Jelgavas domes
Klientu apkalpošanas centrā bez
maksas var saņemt Jelgavas uzlīmi.

Uzlīmes ar uzrakstu «Jelgava» iespējams saņemt jau vairākus gadus,
un Klientu apkalpošanas centrā
norāda, ka iedzīvotāju interese ir
liela: «Aptauju, kur cilvēki tās līmē,
neesam veikuši, bet, ikdienā pārvietojoties pa pilsētu, ir redzams,
ka Jelgavas uzlīmes arvien biežāk
parādās automašīnu logos.» Jelgavas uzlīmi var saņemt Klientu
apkalpošanas centrā, kas atrodas
Jelgavas domes 1. stāvā (Lielajā
ielā 11), pirmdienās no pulksten
8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17
un piektdienās no pulksten 8 līdz
14.30.
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Nodrošina vietu
Eiropas čempionātā

Vācijas pilsētā Drēzdenē
aizvadīts Pasaules kausa 4. posms
šorttrekā.
Latvijas stafetes komanda izcīnīja 11. vietu starp
19 komandām, kvalificējoties 2020.
gada Eiropas čempionātam. «Kopumā
par stafetes slidojumu ir prieks, jo ilgu
laiku noturējāmies līdzi topa komandām. Turklāt mēs bijām piektie labākie
starp Eiropas komandām,» norāda
stafetes dalībnieks jelgavnieks Endijs
Vīgants. Kopā ar viņu startēja arī jelgavnieks Reinis Bērziņš un ventspilnieki
Roberts un Kārlis Krūzbergi.

Startēs desmit komandas

Svētdien, 10. februārī, sāksies Jelgavas pilsētas čempionāts basketbolā,
kurā šogad startēs desmit komandas.
Čempionātā piedalīsies visas deviņas
vienības, kas spēlēja Jelgavas kausa
izcīņā basketbolā – «Ķepas», «Doks»,
«NĪP», «Valauto», «Skandijs», «Rokiji»,
«Kultūra», «Platone», «Vilki» –, un
viena jaunpienācēja – «LLU». Šogad,
pēc komandu pārstāvju ierosinājuma,
čempionāta nolikumā veiktas izmaiņas,
paredzot bargākus sodus par nesportisku rīcību. Aktuālā informācija par
čempionātu – spēļu kalendārs, turnīra
tabula un statistika – būs pieejama mājaslapas www.basket.lv sadaļā «Turnīri»,
apakšsadaļā «Jelgavas čempionāts».
Turnīru organizē BK «Jelgava» sadarbībā
ar Jelgavas Sporta servisa centru.

SPORTS
Pirmajā posmā –
četras medaļas

Bauskas novada Codes pamatskolas
sporta zālē aizvadīts pirmais Latvijas
kausa izcīņas posms svaru stieņa spiešanā guļus. Jelgavnieki tajā izcīnīja četras
medaļas. Sieviešu grupā LLU pārstāve
Dagmāra Kārkliņa svara kategorijā līdz
72 kg tika pie bronzas medaļas (treneris – Māris Markevics), savukārt kluba
«Apolons» pārstāvis Ivans Raukenas
veterānu grupā svarā līdz 74 kg izcīnīja
1. vietu un absolūtajā vērtējumā starp
visiem veterāniem – 3. vietu. Zelta medaļa arī veterānam Jānim Lapelam svara
kategorijā līdz 93 kg, bet Māris Neiders
šajā pašā grupā svarā līdz 120 kg tika pie
sudraba. Komandu cīņā «Apolona» veterāni ieguva čempionu kausu. Sacensībās
piedalījās vairāk nekā 100 atlētu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Labo personīgos rekordus

Rīgas Sporta manēžā
notika Rīgas čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās, kurās piedalījās arī Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta
skolas vieglatlēti. Čempiones titulu 200 m
skrējienā ar rezultātu
25,88 sekundes izcīnīja
Māra Anna Zīverte (attēlā). Viņai arī 3. vieta
60 m skrējienā ar laiku
7,97 sekundes. Bet divi Jelgavas jaunieši
laboja personīgos rekordus – Anastasija
Vidončikova 3000 m noskrēja 10:51,40
minūtēs, bet Juris Volkovs 60 m – 7,32
sekundēs.
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Ģimenes aicinātas
uz regbija treniņu

Lai popularizētu regbiju, regbija klubs
«Mītava» svētdien, 10. februārī, pulksten 14.30 Zemgales Olimpiskajā centrā
jelgavniekus aicina uz ģimenes regbija
treniņu. «Mums ir svarīgi, lai mazie
jelgavnieki un viņu vecāki uzzinātu, kas
ir regbijs, kā to spēlē. Iepazīstinot tuvāk
ar šo sporta veidu, pasākums notiks
caur rotaļām un nestandarta stafetēm,
kuras izdomājuši mūsu kluba treneri
Roberts Bondarenko un Rita Immere.
Piedalīties aicināti gan lieli, gan mazi,»
svētdienu pavadīt aktīvi aicina «Mītavas»
valdes priekšsēdētāja un menedžere Aija
Lejniece. Ģimenes treniņš ir bezmaksas
pasākums. Dalībniekiem jābūt ērtam
apģērbam un obligāti sporta apaviem.
Treniņam iepriekš nav jāpiesakās.

JLSS daiļslidotājs piedalīsies Eiropas
Jaunatnes ziemas olimpiskajā festivālā
 Ilze Knusle

Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) daiļslidotājs Kims
Georgs Pavlovs būs viens
no Latvijas sportistiem, kurš
piedalīsies Eiropas Jaunatnes
ziemas olimpiskajā festivālā,
kas no 9. līdz 16. februārim
notiks Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsētā Sarajevā.
Latvijas delegācija uz festivālu
dosies sestdien, bet Kima
Georga starti būs 13. un 14.
februārī.
«Kima Georga galvenais uzdevums
festivālā ir abās programmās – gan īsajā,
gan izvēles – nodemonstrēt pēc iespējas
tīrāku sniegumu. Pie tā mēs nonācām,
ņemot vērā viņa līdzšinējos šīs sezonas
startus: lai gan sportista potenciāls sacensībās ļautu izcīnīt ap 160–170 punktu,
šosezon viņa maksimālais rezultāts ir
155,86 punkti. Visticamāk, uztraukuma
dēļ viņš sacensībās mēdz piedzīvot kritienu vai noraut kādu elementu, kas ir
diezgan rupjas kļūdas un būtiski ietekmē
punktu summu, tāpēc ir jāstrādā pie tā,
lai sacensību laikā viņš spētu kontrolēt savas emocijas un slidojumu,» norāda JLSS
daiļslidošanas treneris Andrejs Brovenko.
Jāpiebilst, ka Eiropas Jaunatnes
ziemas olimpiskā festivāla nolikums
paredz, ka visi daiļslidotāji izpildīs gan
īso, gan izvēles programmu. Tā kā no
katras Eiropas valsts var piedalīties
viens sportists, plānotais dalībnieku
skaits daiļslidošanā ir ap 30. Mūsu slidotājam uz Sarajevu līdzi dosies JLSS

Foto: Ivars Veiliņš
treneris Romāns Panteļejevs.
A.Brovenko vērtē, ka Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiskais festivāls ir
prestižas un nopietnas starptautiskas
sacensības, turklāt dalībnieku vecuma
ierobežojuma dēļ sportistam iespēja tajās
piedalīties ir reizi mūžā, līdz ar to tā ir
neaizmirstama pieredze.
Latvija šajā jauniešu ziemas sporta
notikumā būs pārstāvēta ar 19 sportistiem, kuri piedalīsies piecos no astoņiem
sacensību programmā iekļautajiem sporta veidiem: biatlonā, distanču un kalnu
slēpošanā, šorttrekā un daiļslidošanā,
informē Latvijas Olimpiskās komitejas
pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters. Sacensībās savu sportisko meistarību pārbaudīs

1500 atlēti 14–18 gadu vecumā no 50
Eiropas valstīm.
Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiskais
festivāls notiek reizi divos gados kopš
1993. gada. Latvija ir pārstāvēta visas
reizes, izņemot iepriekšējo festivālu 2017.
gadā. Līdz šim mūsu valsts sportisti
izcīnījuši divas medaļas – sudrabu daiļslidošanā un bronzu distanču slēpošanā.
Jāpiebilst, ka 2011. gadā tajā startēja arī
JLSS daiļslidotāja Alīna Fjodorova, kura
izcīnīja 5. vietu.
Šogad uz dalību Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiskajā festivālā Latvijas izlases
sastāvā pretendēja arī JLSS daiļslidotāja
Arina Somova. «Atlases kritēriji bija
Latvijas čempionāts un divas starptau-

tiskas sacensības. Latvijas čempionātā
Arina bija otrā – uzvarēja Anete Lāce no
Rīgas –, savukārt abās starptautiskajās
sacensībās Arinas rezultāti bija labāki.
Latvijas Slidošanas asociācijas valdes
sēdē tika nolemts šīs sezonas nozīmīgākos
startus sadalīt starp abām sportistēm. Tā
kā Anete uzvarēja Latvijas čempionātā,
viņai bija iespēja izvēlēties, un viņa izraudzījās dalību festivālā, savukārt Arina
startēs pasaules junioru čempionātā, kas
notiks marta sākumā. Pasaules junioru
čempionātā piedalīsies arī Kims Georgs,»
stāsta A.Brovenko. Abu sportistu mērķis
pasaules čempionātā būs iekļūt starp
24 labākajiem pēc īsās programmas, lai
kvalificētos izvēles programmai.

Alīna Fjodorova, JLSS
absolvente
un viestrenere:
«Eiropas
Jaunatnes ziemas
olimpiskajā
festivālā piedalījos 2011.
gadā 16
gadu vecumā, un man tas bija liels gods.
Šo festivālu varu salīdzināt ar mazām
olimpiskajām spēlēm – turnīra atmosfēra
bija ļoti draudzīga, aizraujoša un jautra.
Man no festivāla palikušas tikai pozitīvas
emocijas un atmiņas, bet visspilgtākais
moments bija, kad noslēguma ceremonijā nesu Latvijas karogu. Uzskatu, ka
šis festivāls jauna sportista karjerā ir labs
pagrieziena punkts – arī man izcīnītā 5.
vieta uz to brīdi bija augstākais panākums
–, turklāt tā ir lieliska pieredze, kas vēlāk
man palīdzēja lielākajos turnīros – Eiropas
un pasaules čempionātos.
Arī Kimam Georgam Pavlovam dalība
Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiskajā
festivālā būs nopietns starts šajā sezonā.
Tehniskajā ziņā viņš ir ļoti spēcīgs slidotājs – tehniskās prasmes ļautu viņam
izcīnīt augstākās pozīcijas jebkurā turnīrā,
bet pie viena nosacījuma: ka viņš savas
programmas sāks slidot kā uzvarētājs. Ir
jākoncentrējas ne tikai uz lēcieniem, bet
arī uz programmas izpildījumu un emocijām, jo daiļslidotājam uz ledus vienmēr
ir jābūt arī aktierim.
Kimam Georgam novēlu ievilkt dziļi
elpu, izelpot un mierīgi, neuztraucoties
izpildīt abas programmas bez kļūdām.
Viņam ir pa spēkam šajā turnīrā kāpt uz
pjedestāla.»

Jelgavas kērlingistes izmantos pašu izcīnīto ceļazīmi uz pasaules čempionātu
 Ilze Knusle

No 30. janvāra līdz 3. februārim Rīgā norisinājās
Latvijas čempionāts kērlingā. Šoreiz būtiski bija
noskaidrot čempiones sieviešu konkurencē, jo viņas
ieguva ne tikai titulu, bet
arī iespēju startēt pasaules čempionātā martā. Par
čempionēm pēc divu gadu
pārtraukuma kļuva Jelgavas
Kērlinga kluba komanda ar
skipu Ivetu Stašu-Šaršūni.
Jāuzsver, ka tieši šī komanda ieguva tiesības Latvijas
sieviešu komandai startēt
pasaules čempionātā.
Ceļazīmi uz pasaules čempionātu
Latvijas sieviešu kērlinga komanda
ieguva, pērnā gada novembrī Eiropas
čempionātā izcīnot 5. vietu, kas ir līdz
šim augstākais mūsu valsts sasniegums kērlingā. Latvijas čempionātā
tika noskaidrots, kura komanda izmantos iegūto kvotu.
Par šo iespēju sacentās piecas sieviešu komandas. Pēc aizvadīta apļa viena

izstājās, bet pārējās tikās pusfinālos.
Abos pusfinālos pārākas izrādījās
Jelgavas komandas, kuras spēlēja arī
finālā un starp kurām notika cīņa par
iespēju piedalīties pasaules čempionātā. Fināla spēle ritēja punkts punktā,
un tikai ar pēdējo metienu uzvaru izcīnīja I.Stašas-Šaršūnes vadītā komanda. «Lai gan pirms čempionāta mums
nebija īstas pārliecības par saviem spēkiem, cīnījāmies līdz galam. No vienas
puses, tā kā mēs Eiropas čempionātā
izcīnījām 5. vietu un ieguvām Latvijai
tiesības startēt pasaules čempionātā,
iekšēji bija sajūta, ka mums tad arī
jābrauc uz pasaules čempionātu. Bet,
no otras puses, bija arī zināms, ka par
šo iespēju būs vēl jācīnās un ceļazīmi
var iegūt cita komanda. Šis čempionāts
nebija viegls, tāpēc vēl jo lielāks gandarījums par uzvaru un iegūto iespēju,»
norāda I.Staša-Šaršūne. Komandā
startēja arī Santa Blumberga, Ieva
Krusta un Evelīna Barone.
Latvijas Kērlinga asociācija informē,
ka pasaules kērlinga čempionāts sievietēm no 16. līdz 24. martam norisināsies Dānijas pilsētā Silkeborgā. Tajā
startēs 13 komandas: ASV, Japāna, Kanāda, Koreja, Krievija, Skotija, Vācija,

Zviedrija, Dānija, Šveice, Ķīna, Somija
un Latvija. Komandas aizvadīs apļa
turnīru, izspēlējot katra ar katru. Tas
nozīmē, ka Latvijas komandai būs vismaz 12 spēles. Pēc apļa turnīra tālāk
tiks sešas labākās komandas. «Pasaules čempionātam gatavosimies tepat,
Latvijā. Esam jau sākušas sarunas par
treneru piesaisti un noteikti meklēsim
arī piekto spēlētāju – rezervisti –, bet
pamatkodols esam mēs četras un tas,
ko varam izdarīt; pārējie ir papildspēki,» tā I.Staša-Šaršūne.
2. vietu Latvijas čempionātā izcīnīja
Jelgavas Kērlinga kluba komanda ar
skipu Ievu Rudzīti, Līgu Avenu, Dainu
Baroni, Zani Ilzi Brakovsku, treneris
– Artis Zentelis.
Vīriešu konkurencē Latvijas čempionātā startēja sešas komandas. Arī
vīriešiem izspēles kārtība bija līdzīga –
apļa turnīrs, pusfināli un fināls. Jelgavas kērlinga komanda «Junkers Bosh»
ar skipu Kārli Smilgu uzvarēja savā
pusfinālā un finālā spēkojās ar Anša
Regžas vadīto komandu. Lai noskaidrotu čempionus, bija nepieciešams
ekstra ends, jo pēc 10 nospēlētiem
endiem rezultāts bija neizšķirts – 7:7.
«Tā kā mūsu komandas sastāvs bija at-

Foto: Latvijas Kērlinga asociācija

jaunināts, šaubījāmies, vai čempionātā
piedalīties vai ne. Beigās nolēmām
startēt, bet bez iepriekš izvirzītiem
augstiem sportiskajiem mērķiem.
Domāju, ka tas mums palīdzēja, jo
bijām brīvāki. Protams, palīdzēja arī
veiksme un 17 gadu pieredze – īpaši
fināla izskaņā, kad metienu vajadzēja
izpildīt kritiskos un stresainos apstāk-

ļos,» vērtē K.Smilga. Komandā spēlēja
K.Smilga, A.Zentelis, Jānis Vonda,
Didzis Pētersons un Roberts Buncis.
Jāpiebilst, ka vīriešu konkurencē
pirmais četrinieks ieguva arī tiesības
rudenī startēt kvalifikācijas turnīrā
– tajā tiks noskaidrota Latvijas komanda, kas pārstāvēs valsti Eiropas
čempionātā.
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GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 26.04.2018.
LĒMUMĀ NR.6/6 «JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLO IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMU
CENRĀŽA APSTIPRINĀŠANA»
Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 14. punkta g apakšpunktu
un Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr.275 «Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta» 6. punktu
JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. lēmuma Nr.6/6 «Jelgavas pilsētas
pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana» pielikumā
šādus grozījumus:
1.1. svītrot 1.3.1. apakšpunktu;
1.2. 1.3.4. un 1.3.5. apakšpunktā pēc vārda «nav» svītrot vārdu «pilngadīgu»;
1.3. 1.3.6. apakšpunktā pēc vārda «invaliditāti» svītrot vārdus «kura strādā algotu darbu»;
1.4. papildināt cenrādi ar 1.3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
1.3.7. atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kuras ienākumi mēnesī pēc
nodokļu nomaksas nepārsniedz divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmēru;
1.5. papildināt cenrādi ar 1.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
1.3.1

Klienta aprūpe mājās ar līdzdalības maksājumu:

1 stunda 1,90

1.3. 1. pensijas vecuma personai, kura dzīvo kopā ar ģimenes locekļiem, kuri
nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi, ja vidējie ienākumi
mēnesī pēc nodokļu nomaksas uz katru ģimenes locekli nepārsniedz valstī
noteiktās 1,5 minimālās mēnešalgas apmēru;
1

1.3. 2. pilngadīgai personai ar invaliditāti, kura dzīvo kopā ar ģimenes locekļiem, kuri nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi, ja vidējie
ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas uz katru ģimenes locekli nepārsniedz
valstī noteiktās 1,5 minimālās mēnešalgas apmēru;
1

1.3.13. pensijas vecuma personai, kura dzīvo ģimenē, kurā nav darbspējīgu
personu un vidējie ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas uz katru ģimenes
locekli nepārsniedz valstī noteiktās 1,5 minimālās mēnešalgas apmēru;
1.3.14. pilngadīgai personai ar invaliditāti, kura dzīvo ģimenē, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas uz katru ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteiktās 1,5 minimālās mēnešalgas apmēru;
1.3.15. atsevišķi dzīvojošai pilngadīgai personai ar invaliditāti, kuras ienākumi
mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz valstī noteiktās 1,5 minimālās
mēnešalgas apmēru;
1.3.16. atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kuras ienākumi
mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz valstī noteiktās 1,5 minimālās
mēnešalgas apmēru.
1.6. 1.4.5. apakšpunktā pēc vārda «bērnības» svītrot vārdus «kurai ir VDEĀVK atzinums
par īpašas kopšanas nepieciešamību;»;
1.7. papildināt cenrādi ar 1.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
1.12.

Krīzes centra pakalpojums citā pašvaldībā 1 diennakts/
deklarētai personai
1 personai

34,64

1.8. svītrot 2. punktu.
2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. martā.

Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Paziņojums par paredzētās darbības –
kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas
stacijā Jelgavā – sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums: kurināmā diversifikācija esošajā biomasas
koģenerācijas stacijā Jelgavā.
Paredzēto darbību plānots īstenot Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra Nr.0900
007 0385, kadastra apzīmējums 0900 007 0333), SIA «Fortum Latvia» teritorijā.
Ierosinātājs: SIA «Fortum Latvia», reģistrācijas Nr.40103854352.
Paredzamās darbības apraksts: SIA «Fortum Latvia» koģenerācijas stacija Rūpniecības ielā 73A tika nodota ekspluatācijā 2013. gadā. Tās uzdevums ir nodrošināt Jelgavas
pilsētas iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar siltumenerģiju, kura ir ražota no vietējiem
atjaunojamiem resursiem, tādējādi veicinot efektīvu un saudzīgu resursu izmantošanu,
aprites ekonomiku un CO2 izmešu samazinājumu no enerģijas ražošanas pilsētā. Projekta
tehnoloģiskajā daļā jau sākotnēji, pasūtot sadedzināšanas iekārtu, tika paredzēta iespēja,
ka nākotnē kopā ar koksnes biomasu un kūdru varētu tikt sadedzināts arī cits kurināmais,
tostarp speciāli šķirots un sagatavots no atkritumiem iegūts kurināmais. Šobrīd katla kurtuvē
tiek izmantota verdošā slāņa sadedzināšanas tehnoloģija ar verdošā slāņa tvaika katlu
«HYBEX». Gada laikā uzņēmumā koģenerācijas stacijā saražo 340 GWh enerģijas (200 GWh
siltumenerģijas un 140 GWh elektroenerģijas). Šobrīd kā kurināmais tiek izmantota biomasa
(170 000 tonnas/gadā), kūdra (15 000 tonnas gadā), dabasgāze (1100 tūkst. m3/gadā).
Veicot kurināmā diversifikāciju, līdzsadedzinot arī speciāli šķirotu un sagatavotu no
atkritumiem iegūtu kurināmo (30 tūkst. tonnas/gadā), plānots, ka saražotais enerģijas
daudzums palielināsies par 35%, veidojot 460 GWh enerģijas (270 GWh siltumenerģijas
un 190 GWh elektroenerģijas). Gadījumā, kad no atkritumiem iegūtā kurināmā apjoms nav
pietiekams, lai saražotu noteikto enerģijas apjomu, plānots palielināt arī biomasas daudzumu
(līdz 220 000 tonnām gadā), kas nepieciešamības gadījumā varētu aizstāt citus kurināmā
veidus (piemēram, speciāli šķirotu un sagatavotu no atkritumiem iegūtu kurināmo). Šobrīd
SIA «Fortum Latvia» koģenerācijas stacijā Rūpniecības ielā 73A jau ir uzstādīta sadedzināšanas iekārta, kura nodrošina dūmgāzu karsēšanu virs 850 °C vismaz 2 sekundes, kas ir
obligāta prasība, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu sadedzināšanas procesu. Drošības
nolūkos kā alternatīvu dabasgāzei ir paredzēts izmantot dīzeļdegvielu līdz 45 tonnām gadā.
Koģenerācijas stacija atrodas Jelgavas pilsētas dienvidrietumu daļā, Lielupes kreisajā
krastā. Tuvākās mazstāvu dzīvojamās mājas atrodas ~ 50–100 m attālumā no darbības
vietas. Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu koģenerācijas stacijas zemes gabals
atrodas pilsētas ražošanas apbūves teritorijā.
2019. gada 10. janvārī tika izdots Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.5-02/1
par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai (publiski pieejams
mājaslapā www.vpvb.gov.lv).
Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 19. februārī
plkst.17 Jelgavas novada domes telpās Jelgavā, Pasta ielā 37, Lielajā zālē.
Ar informāciju par paredzēto darbību un sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30, kā arī ierosinātāja mājaslapā www.fortum.lv, sadaļā «Projekti».
Rakstiskus priekšlikumus līdz 2019. gada 28. februārim (pasta zīmogs) var nosūtīt
pa pastu Vides pārraudzības valsts birojam, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045,
tālrunis 67321173; www.vpvd.gov.lv, vai ierosinātājam – SIA «Fortum Latvia», adrese:
Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008, tālrunis 63083381, vai elektroniski pa e-pastu
fortum.jelgava@fortum.com.

Ceturtdiena, 2019. gada 7. februāris

Jelgavā atzīmēs Lietuvas
neatkarības 101. gadadienu
 Jana Bahmane

Lietuvas neatkarības
dienā, 16. februārī,
pulksten 13 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notiks Lietuvas
valstiskās neatkarības
atjaunošanas 101. gadadienai veltīts koncerts. Bet Sabiedrības
integrācijas pārvaldē
no 11. februāra būs
apskatāma lietuviešu
mākslinieka Laimuta
Šurnas gleznu izstāde.
«Lietuvas neatkarības gadadienu Jelgavā atzīmējam jau
kopš 1989. gada – šis pasākums
Jelgavā dzīvojošos lietuviešus
un citus interesentus gadu gaitā
pulcējis ne vien muzejā, bet arī
Jelgavas Valsts ģimnāzijā un
citās pilsētas skolās. Mums ir
prieks, ka par tradīciju kļuvusi
arī citu Jelgavas mazākumtautību nacionālo kultūras biedrību

Foto: no JV arhīva
pārstāvju dalība mums nozīmīgajā pasākumā,» vērtē Jelgavas lietuviešu biedrības «Vītis»
priekšsēdētājs Aļģimants Burba.
Koncertā Jelgavas muzejā
piedalīsies Šauļu kultūras centra
kamerkoris «Bičiuliai», Šauļu

Drāmas teātra aktieris Vlads
Baranausks un pašmāju folkloras
kopa «Dimzēns». Bet L.Šurnas
gleznu izstādi Sabiedrības integrācijas pārvaldē varēs apskatīt
līdz 1. martam. Izstādes atklāšana
notiks 11. februārī pulksten 17.

Lietuvas neatkarības dienai
veltīto pasākumu organizē Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis»
sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi. Pasākumu
bez maksas aicināts apmeklēt
ikviens.

Pilsētas bibliotēkas apmeklē biežāk
 Jana Bahmane

Apkopoti mūsu pilsētas bibliotēku aizvadītā gada darba rādītāji.
Kaut arī lasītāju skaits
pilsētas bibliotēkās divos iepriekšējos gados
bijis teju nemainīgs –
2017. gadā Jelgavas
pilsētas bibliotēkā, Pārlielupes, Miezītes bibliotēkā un bērnu bibliotēkā «Zinītis» kopumā
bija reģistrēti 10 914,
bet 2018. gadā – 10 916
lasītāji –, apmeklējumu
skaits kopumā audzis
par 12 620.
Lasītāju skaita kāpums pērn reģistrēts vienīgi pilsētas bibliotēkā,
kur bija par 209 lasītājiem vairāk
nekā 2017. gadā. Savukārt viskrasāk lasītāju skaits samazinājies
Pārlielupes bibliotēkā – 2017. gadā
tur bija reģistrēti 2048 lasītāji, bet
pērn – 1872. Jāpiebilst, ka visās
bibliotēkās kopumā pērn pieaudzis lasītāju skaits no Jelgavas un
Ozolnieku novada, kā arī lasītāju
vidū ir vairāk bērnu līdz 18 gadu

vecumam. «Pilsētas bibliotēkas
lasītāju skaita kāpumu veicinājusi
bibliotēkas aktīvā darbošanās
un atpazīstamības veicināšana.
Mēs dodamies pie potenciālajiem
bibliotēkas apmeklētājiem un
stāstām, kādas iespējas pavērsies, kļūstot par mūsu lasītāju,
kādus pakalpojumus piedāvājam. Savukārt Krišjāņa Barona
zāles restaurācijas pabeigšana
2018. gada sākumā ir pavērusi
plašas iespējas dažādu pasākumu
organizēšanā – pilsētnieku un
pilsētas viesu interese ir liela,»
vērtē Jelgavas pilsētas bibliotēkas
direktore Lāsma Zariņa. Viņa papildina, ka lasītāju skaitu ietekmē
arī arvien pieaugošās bibliotēkas
attālinātās izmantošanas iespējas. «Pilsētas bibliotēkas tīmekļa
vietnē pilnveidota sadaļa, kurā
atspoguļoti grāmatu jaunumi, un
lasītājiem ir iespēja rezervēt sev
vēlamo izdevumu un saņemt to
jebkurā no Jelgavas bibliotēkām,»
tā L.Zariņa.
Apmeklējumu skaits bibliotēkās kopumā pērn audzis par 12
620. Vislielākais kāpums reģistrēts Jelgavas pilsētas bibliotēkā
– par 10 558 vairāk nekā 2017.

gadā. Tāpat vairāk lasītāju devušies uz «Zinīti», kur 2018. gadā reģistrēts par 2312 apmeklējumiem
vairāk nekā iepriekš. Vidēji dienā
pilsētas bibliotēkās pērn ieradās
406 lasītāji. «Pagājušajā gadā
pilsētas bibliotēkā notika daudz
pasākumu, piemēram, Ģimenes
dienas, Muzeju nakts, ģimeņu
sacensības, jāpiemin arī tematiskās tikšanās, ekskursijas, ko
bibliotēkas darbinieki vadīja gan
dažādu izglītības iestāžu audzēkņiem, gan citiem interesentiem
– arī tas palielinājis apmeklējumu
skaitu. Savukārt, ja runājam par
filiālbibliotēkām, tad uzskatām,
ka bērnu bibliotēkas «Zinītis»
lasītāju pulks ir stabils – nedaudz
sarucis pieaugušo lasītāju skaits,
bet kolēģes pērn pievērsa lielu uzmanību lasītprieka vairošanai un
apmeklēja daudzus bērnudārzus
un skolas, iesaistījās lasītveicināšanas programmās un iepazīstināja bērnus ar grāmatām ārpus
bibliotēkas telpām,» tā direktore.
Viņa uzskata, ka nelielais Miezītes bibliotēkas apmeklējuma
samazinājums skaidrojams ar ēkā
notiekošajiem remontdarbiem,
savukārt Pārlielupes bibliotēkas

apmeklējuma rādītāji uz Latvijas
kopējā fona ir stabili. «Bibliotēka
ir atradusi savu specifiku, lai mikrorajona iedzīvotāji atrastu ceļu
uz vietējo gaismas pili,» norāda
L.Zariņa.
Arī izvērtējot izsniegumu skaitu, pozitīva tendence vērojama
pilsētas bibliotēkā un «Zinītī».
Pērn Jelgavas pilsētas bibliotēkā
reģistrēts 111 231 izsniegums,
kas ir par 6856 vairāk nekā 2017.
gadā, bet bērnu bibliotēkā «Zinītis» izsniegumu skaits audzis par
2019. Pilsētas bibliotēkās kopumā
pērn reģistrēti 206 486 izsniegumi, tostarp 37 207 bērniem līdz
18 gadu vecumam. «Jelgavas
bibliotēku lasītāji iesaistījās izaicinājumā «100 grāmatas Latvijai»,
viena gada laikā cenšoties izlasīt
simts latviešu autoru darbus.
Daudziem tas izdevās, piedalījās
ģimenes, un īpaši šāda sacensība
patika bērniem, tāpēc arī bērnu
bibliotēkā grāmatu izsniegums
ļoti palielinājās. Protams, aktīvais
darbs lasītveicināšanas programmās «Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija» un «Mūsu mazā bibliotēka» arī sekmē to, ka grāmatas tiek
lasītas vairāk,» papildina L.Zariņa.

Ojāra Spārīša priekšlasījums SIA «Zemgales Eko» pārceļas
par nacionālo identitāti
uz Krišjāņa Barona ielu
 Jana Bahmane

14. februārī pulksten 17
Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona
zālē ar priekšlasījumu
«Nacionālās identitātes
daudzveidības, piederības apziņas un nacionālo kultūras formu
saglabāšanās perspektīva» uzstāsies mākslas
doktors Latvijas Zinātņu
akadēmijas prezidents
Ojārs Spārītis.
Lekcijā profesors aicinās diskutēt par nacionālās identitātes mainīgo dabu un laikmeta ietekmi uz
to, runās par nacionālo ideālismu
un to, kā tas cenšas izdzīvot indivīdā un viņa mākslā. Ilustrējot savus
argumentus ar konkrētu piemēru
– gleznotāja Edgara Vintera dzīvi
un mākslu –, O.Spārītis modelēs
scenārijus tam, kā globalizētajā pa-

saulē saglabāt nacionālās vērtības.
«Diskusiju vēlos iedalīt trīs
daļās, pirmām kārtām runājot
par cilvēka identitāti, ko galvenokārt varu paust, analizējot sevi.
Tāpat vēlos parādīt, kā nacionālā
identitāte izpaudusies dažādos
laikos – 19. un 20. gadsimtā.
Pasaules tautu identitāti ir ietekmējuši pasaules attīstības procesi,
taču katrai tautai eksistē arī savs
vērtību kodekss, ko var nosaukt
par identitātes kodolu. Diskusijas
trešajā daļā centīšos modelēt futurologu skatījumu uz nacionālās
identitātes jautājumu, diskutējot
par to, cik liela ir tās perspektīva nākotnē,» norāda O.Spārītis.
Viņš pasākumu aicina apmeklēt
ikvienu, piebilstot, ka šobrīd vieni
no aktīvākajiem mūsu nacionālās
kultūras kopējiem ir koru un deju
kolektīvu vadītāji.
Pasākums būs bez maksas,
un iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama.

 Anastasija Miteniece

Kopš 1. februāra SIA
«Zemgales Eko» birojs
no telpām viesnīcas
«Jelgava» ēkā pārcelts
uz Krišjāņa Barona
ielu 40.
«Turpmāk klientiem vajadzības
gadījumā esam pieejami Krišjāņa
Barona ielā 40, 303. kabinetā,»
norāda SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis,
uzsverot: biroja vieta mainīta, jo
līdzšinējām telpām Lielajā ielā
6 beidzās īres līguma termiņš,
turklāt līdz ar biroja telpu maiņu
uzņēmums samazinās ikmēneša
izdevumus par telpu īri.
A.Jankovskis skaidro, ka mainīta tikai uzņēmuma atrašanās
vieta – ne biroja darba laiks,
ne tālruņa numuri, ne e-pasta
adrese nemainās. Jau pašlaik
vairums iedzīvotāju, kuriem

nepieciešama informācija par atkritumu šķirošanu, tostarp dalīto
atkritumu vākšanas punktiem un
dalīto atkritumu vākšanas laukumiem, saziņai izmanto tālruni
vai e-pastu.
Jāpiebilst, ka SIA «Zemgales
Eko» ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras
mērķis ir atkritumu apsaimniekošanas organizēšana Jelgavas
pilsētā. Šobrīd uzņēmums apsaimnieko dalīto atkritumu vākšanas
laukumus Ganību ielā 84, Paula
Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā 20,
sabiedriskās stacionārās tualetes
Lielajā ielā 1, Pārmiju ielā 2,
Uzvaras ielā 1, Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 2, Pasta ielā 24b,
Pasta salā un Raiņa parkā, kā arī
Jelgavas pilsētas teritorijā nodrošina nelegālo izgāztuvju likvidēšanu
un koordinē Lielo talku.
Ar uzņēmumu var sazināties pa
tālruni 63023514 vai 63023511 vai
e-pastu eko@eko.jelgava.lv.

Ceturtdiena, 2019. gada 7. februāris

www.jelgavasvestnesis.lv
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PAZIŅOJUMI

GRĀMATU JAUNUMI
JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

Mēs, SIA «GRIFS AG» (reģ.Nr.40003585832),
meklējam jaunus kolēģus –

APSARDZES DARBINIEKUS(-CES)

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS FEBRUĀRĪ
NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 –
no Pasta salas stāvlaukuma
• Svētdienās no plkst.10 līdz 11.30 –
no Jelgavas 1. internātpamatskolasattīstības centra pagalma Institūta ielā 4
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas instruktore Zane
Grava; iepriekšēja pieteikšanās
nav nepieciešama.

VESELĪBU VEICINOŠI
VINGROŠANAS CIKLI
AR FIZIOTERAPEITU

VINGROŠANAS NODARBĪBAS
ZEMGALES OLIMPISKAJĀ CENTRĀ
• Pirmdienās, trešdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Kardio/Spēks»
• Otrdienās no plkst.19 līdz 20 – «BodyART»
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 –
«Māmiņām ar mazuļiem»
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Vesela mugura»
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Treneres – T.Gorbatko un E.Troščenko;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

DEJU NODARBĪBU CIKLI
IEDZĪVOTĀJIEM
VIRS 54 GADU VECUMA

• Iedzīvotājiem virs 54 gadu vecuma
• Bērniem (7–12 g.v. un 13–17 g.v.)
• Grūtniecēm

Iespēja izvēlēties piedalīties veselības
deju vai balles deju 10 nodarbību ciklā.

Nodarbības notiek Jelgavas poliklīnikā un
Zemgales Veselības centrā; obligāta
iepriekšēja pieteikšanās – 63012542.

Nodarbības notiek deju studijā «Dejovisi.lv»
Raiņa ielā 28; obligāta iepriekšēja
pieteikšanās – 25758333; info@dejovisi.lv.

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 dzīvojamai mājai Kastaņu ielā 2A, Jelgavā,
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka 2019. gada 30. janvārī Jelgavas pilsētas domes
Zemes lietu komisija izskatīja dzīvojamās mājas īpašnieku Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, pilnvarotās personas
Karinas Andrejevas iesniegumu un pieņēma lēmumu pārskatīt funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu
dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums 0900 008 0106 001) Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, zemes vienības
(kadastra apzīmējums 0900 008 0106) robežās Kastaņu ielā 2A, Jelgavā.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajiem noteikumiem Nr.18-9 «Par
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu», aicinām dzīvojamās mājas Kastaņu
ielā 2A, Jelgavā, dzīvokļu īpašniekus divu mēnešu laikā no šīs publikācijas datuma izteikt savus apsvērumus
par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu un iesniegt tos Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14 vai nosūtīt tos pa
e-pastu dome@dome.jelgava.lv.
Kontaktpersona – Līga Beiere, tālrunis 63005552.

darbam pārtikas veikalos un tirdzniecības centros
Rīgā vai Jelgavā.
Tāpēc ilgi nedomā, pieņem izaicinājumu, piesakies
un apliecini sevi jaunā atbildīgā amatā!
Nodrošinām darbinieka vešanu bez maksas, ja vēlies
strādāt Latvijas galvaspilsētā.
Maršruts: Jelgava–Olaine–Jaunolaine–Ozolnieki–
Rīga un atpakaļ
Tu vari iegūt:
• apmaksātus apsardzes sertifikāta ieguves kursus
(mācības – paralēli darba grafikam);
• prēmiju par divu mēnešu laikā iegūtu sertifikātu;
• stabilu darbavietu un savlaicīgu algu katra mēneša
15. datumā (sākot no 2,75 līdz 3,40 eiro/h (bruto));
• samaksātus visus nodokļus un apmaksātu atvaļinājumu, sociālās garantijas;
• zinošus un izpalīdzīgus kolēģus;
• darba tiesiskās attiecības, kas orientētas uz ilgtermiņa sadarbību.
Vairāk informācijas – mājaslapā www.grifsag.lv.
Izaicinājums rada izaugsmi! Esi viens no mums!
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.
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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. Strādājam galvenokārt 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:
• BRUĢĒŠANAS DARBU VADĪTĀJU;
• TRAKTORTEHNIKAS OPERATORU;
• KRAVAS AUTOMAŠĪNAS VADĪTĀJU;
• DĀRZNIEKUS(-CES);
• BRUĢĒTĀJUS(-AS).
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 1000 EUR (bruto)).
Darba apraksti un prasības konkrētam amatam apskatāmi mājaslapā www.alejasprojekti.lv.
CV un motivācijas vēstuli ar amata norādi lūgums sūtīt
līdz 28. februārim pa e-pastu birojs@alejasprojekti.lv.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Vitālija Romanova (dzimis 1972. gada 8. novembrī, deklarētā
dzīvesvieta – Sakņudārza iela 7, Jelgava)
radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut
kas zināms par Vitālija Romanova radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Aleksandra Rumjanceva (dzimis 1948. gada 7. novembrī, bez
deklarētas dzīvesvietas) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms
par Aleksandra Rumjanceva radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

21. februārī no plkst.10 līdz 18
Jelgavas pilsētas bibliotēka
aicina uz Jauno grāmatu dienu!
Bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājuši 210 jauni
izdevumi – sev vēlamo varēs atrast gan klasiskās,
gan mūsdienu literatūras cienītāji. Jaunas grāmatas
par politiku un reliģiju, dzeja un ierosmes vaļaspriekam un, protams, daudz jaunu grāmatu bērniem.

Jelgavas pilsētas bibliotēka,
Akadēmijas iela 26;
www.jelgavasbiblioteka.lv.

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791) ir starptautisks
metālapstrādes uzņēmums – viens no lielākajiem ražošanas
uzņēmumiem metālapstrādes nozarē Latvijā. Pēc pasūtītāja
skicēm vai rasējumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas. SIA «East Metal» galvenā ražotne atrodas Dobelē ar
struktūrvienībām Jelgavā un Daugavpilī. Kopā uzņēmumā
nodarbināti vairāk nekā 600 darbinieku.

Līdz ar ražošanas apjomu palielināšanos komplektējam trešo maiņu krāsošanas līnijā, tādēļ savam
kolektīvam aicinām pievienoties:
• 2 KRĀSOTĀJUS(-AS);
• 2 KRĀSOTĀJU PALĪGUS(-DZES);
• 2 METĀLAPSTRĀDĀTĀJUS(-AS);
• 2 SMILŠU STRŪKLAS OPERATORUS(-ES)
vēlams ar pieredzi metāla izstrādājumu krāsošanā/apstrādē.
Piedāvājam:
• bruto stundas likmi 4,20–6,50 EUR, izmaksātu
vienmēr laikā;
• 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;
• profesionālo pilnveidi un attīstību;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās darba
dienas un iespēju pievienoties veselības apdrošināšanas polisei pēc pārbaudes laika;
• slīdošā grafika maiņas no plkst.6 līdz 18 un no plkst.18
līdz 6 (standartā – 3 maiņas strādā, 3 dienas brīvas);
• transporta izdevumu kompensāciju.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu vakances@
eastmetal.lv. Tālrunis 63781825, 28626844 (kontaktpersona – personāla vadītāja Dace Rozenlauka).

SIA «Mārīte» (reģ.Nr.40003121151)
piedāvā darbu

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

13. februārī pl. 0915

14. februārī pl. 1000

18. februārī pl. 1730

Publiskā runa
un uzstāšanās

Apģērbu konstruēšana
un modelēšana ar
priekšzināšanām

Tematiskā pārbaude
uzņēmumā

Grāmatvedības
uzskaites pamati

Aktualitātes
budžeta iestādes
grāmatvedībā
2019. g.

20. februārī pl. 1800

21. februārī pl. 1715

20. februārī pl. 1730

26. februārī pl. 1300

21. februārī pl. 1000

26. februārī pl. 1715

!

KSAS

A
BEZM

Gudro vecāku skola

Mazais tirāns, ko darīt?
Robežu nolikšana - drošība,
harmonija
Pašapkalpošanās, sociālo,
sadzīves prasmju attīstīšana
Nodarbību lektore: G. Kleinberga
(psihoterapeite, Marte Meo terapeite)

19. februārī,
plkst. 17:30

KVALIFICĒTĀM(-IEM) ŠUVĒJĀM(-IEM)
VAI MĀCEKLĒM(-ĻIEM)
(ar priekšzināšanām) trikotāžas apģērbu šūšanā.
Darba samaksa – sākot 435 eiro (bruto) – atkarīga
no paveiktā darba apjoma un kvalitātes.
Var strādāt nepilnu darba dienu.
Darba laiks – no plkst.7.30 līdz 16.45.
Pieteikties pa tālruni 29547628,
personīgi ierodoties K.Barona ielā 8, Jelgavā, vai
CV sūtot pa e-pastu maritesia@inbox.lv.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada
23. martā plkst.10.45 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009029368 Vecpilsētas ielā 11 – 20, Jelgavā,
kas sastāv no dzīvokļa Nr.20 (telpu grupas kadastra
apzīmējums 09000040415001001, kopējā platība
24,6 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 246/2579
domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000040415001, 09000040415002) un zemes
(kadastra numurs 09000040415), atklātu mutisku izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 2100 euro,
izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 210 euro,
reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas
termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 19. 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 darbdienās 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 mājaslapā www.jelgava.lv.

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

Aizsaulē aizgājuši

5. martā,
plkst. 17:30

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

TADEUŠS BAIKOVSKIS (1948. g.)
RAISA KONONOVA (1954. g.)
ELZA KAZĀKA (1931. g.).
Izvadīšana 07.02. plkst.13 Bērzu kapsētā.
EDUARDS GORLOVS (1978. g.).
Izvadīšana 08.02. plkst.11 Bērzu kapsētā.
ĢERTRŪDE LEITĀNE (1938.g.).
Izvadīšana 08.02. plkst.13 no Zanderu
kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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Pasākumi pilsētā
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 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).
2. martā pulksten 18 – mūzikas un dejas izrāde: R.Pauls, J.Peters pēc T.Dreizera
romāna motīviem «Māsa Kerija». Režisors – V.Lūriņš. Galvenajās lomās: K.Zaharova,
N.Rutulis un R.Lepers. Piedalās deju grupa A.Kivlenieka vadībā. Stāsts par jaunu
meiteni, kas dodas uz lielpilsētu ar sapni kļūt par aktrisi. Biļešu cena – 18–25 €
(kultūras namā).
2. martā pulksten 19 – izrāde vodeviļa «Bēdas no maigās sirds» (krievu valodā).
Režisore – M.Titova. 19. gadsimta atmosfērā Pēterburgā ierodas Bojāres kundzes
jaunības draugs ar milzīgu bagātību un ar dēlu, kurš jāizprecina. Viņš vienmēr ir
kādā iemīlējies, bet apkārt viņam ir trīs līgavas. Piedāvā teātris «KarDan». Biļešu
cena – 5–6 € (kultūras namā «Rota»).
3. martā pulksten 17 – Havjers Fernandess Kruss, grupa «Los Nens» un Kubas
deju grupa «Deeply Latin» koncertceļojumā «Viva latino». Patiesi autentisku latino
skanējumu veidos akustiskā spāņu ģitāra, basģitāra, bungas, dažādas afro un
latino perkusijas, kā arī pūšamie instrumenti – trompete un trombons. To papildinās visdažādākie kubiešu deju stili un skatuves māksla. Biļešu cena – 13–22 €
(kultūras namā).

Izstādes
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).
No 12. līdz 23. februārim – II Eiropas spēlēm, kas Minskā notiks no 21. līdz
30. jūnijam, veltīta fotoizstāde. Izstādes atklāšana – 12. februārī pulksten 16
(Zemgales Olimpiskajā centrā).
Līdz 28. februārim – izstāde «Duets»: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas mākslas
studijas «Mākslas pasaule» dalībnieki un absolventi ar glezniecības, grafikas, zīmējuma un sietspiedes tehniku darbiem pauž par dueta izpausmēm dzīvē, dabā un
cilvēkā (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 28. februārim – JPPI «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas dalībnieku
darbu izstāde «Karnevāls». Studijas vadītāji – A.Buškevica un I.Klaperis (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 28. februārim – bērnu veidoto kolāžu izstāde «Ziemas stāsts». Izstāde veltīta
21. Starptautiskajam ledus skulptūru festivālam (kultūras nama 2. stāva foajē).
Līdz 3. martam – ceļojošā izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā 2018» (Jelgavas
Mākslas skolā).
Līdz 20. martam – Lienes Ābomas gleznu izstāde «Mirklis sev» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
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Izstāde Zvejnieku
ģimenes piemiņai
Foto: Ivars Veiliņš

Ideja rīkot piemiņas izstādi Andrejam un Dzintrai Zvejniekiem, kas līdz 28.
februārim apskatāma Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā, pieder mākslinieku ģimenei. Tieši viņu meita Ieva Zvejniece (otrā no labās) kopā ar savu meitu
Martu (trešā no labās), pārcilājot ģimenes krājumus, atlasīja materiālus,
fotogrāfijas un albumus izstādei. «Gatavojoties šim notikumam, pārcilājām
daudz atmiņu, saprotot, ka mums ir bijušas ļoti stipras ģimenes tradīcijas.
Manuprāt, šī izstāde ir svēts darbs, pasakot paldies vecākiem par to, ko viņi
darījuši ne tikai ģimenes, bet arī mākslas labā,» tā Ieva.
 Ritma Gaidamoviča

«Jau sen ar mammu bijām
nolēmušas, ka uz vectēva 80.
dzimšanas dienu pateicībā
par viņa devumu ir jāizveido
izstāde, kurā vienkopus varētu
redzēt viņa darbus. Diemžēl
jubilārs savu dāvanu nesagaidīja un šī sanāk piemiņas
izstāde, taču esmu gandarīta, ka mums izdevies turēt
solījumu,» saka mākslinieku
Andreja un Dzintras Zvejnieku
mazmeita Marta Zvejniece.
Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā atklāta A.Zvejniekam
un viņa sievai māksliniecei
Dzintrai veltīta piemiņas izstāde «Ainavas un ziedi».
Interesanti, ka šī ir otrā izstāde, kurā
vienkopus var apskatīt tik daudzus
A.Zvejnieka un viņa sievas darbus.
«Pirmā plašā izstāde ar nosaukumu
«Trīs no Zemgales», kurā bija eksponēti
Andreja, viņa sievas Dzintras un tagadējā
Jelgavas Tautas gleznošanas studijas vadītāja Ivara Klapera darbi, notika 1991.
gadā Mākslas klubā Rīgā. Līdz šim tikai
pa vienam diviem Andreja darbiem ir
parādīti kopējās Jelgavas mākslinieku
izstādēs, un tas nozīmē, ka mūsu pilsētā
vienkopus redzēt tik daudzus Andreja
un Dzintras darbus iespējams pirmo
reizi,» saka izstādes kurators Jelgavas
Mākslinieku biedrības vadītājs Māris
Brancis, atklājot, ka šī izstāde ir kā
veltījums abiem aizsaulē aizgājušajiem
Jelgavas māksliniekiem 80. dzimšanas
dienā – A.Zvejnieks dzimis 1939. gada

6. janvārī, bet Dzintra – tā paša gada 9.
martā. «Iniciatīva nāca no viņu meitas
Ievas un mazmeitas Martas. Viņas bija
iecerējušas izveidot tikai Andreja darbu
izstādi, taču rezultātā radījām ģimenes
izstādi, parādot abu mākslinieku pienesumu mākslai,» atzīst M.Brancis.
Abi mākslinieki vairāk pazīstami kā interjeristi un sienu gleznojumu autori. Viņi
veidojuši interjeru un sienas gleznojumus
restorānā «Ščecina» Rīgā, restorānā
«Lielupe» Jelgavā (tas atradās tagadējās
viesnīcas «Jelgava» ēkā), Petropavlovskas
Drāmas teātrī Krievijā, rūpnīcā «Spodrība» Dobelē, tagadējā LLU Vides un būv
zinātņu fakultātē. A.Zvejnieks darinājis
arī sienu gleznojumus tagadējā Jelgavas
Valsts ģimnāzijā, kas līdz ar ģimnāzijas
rekonstrukciju tiks restaurēti, Krišjāņa
Barona zālē Jelgavas pilsētas bibliotēkā.
«Taču abi mākslinieki sevi radoši izteikuši arīdzan glezniecībā, kas viņiem bija
atraušanās no ikdienas darba. Tāpēc
šoreiz izstādē parādām viņu gleznas, kas
glabājas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja krājumā. Kad gāju uz
muzeju runāt par to, ko tas var piedāvāt,
cerēju uz dažām gleznām, bet izrādījās,
ka muzejs ir ļoti bagāts – tur glabājas 30
viņu darbi. Izstādē gan esam eksponējuši
tikai daļu,» stāsta M.Brancis.
Viņš atklāj, ka Dzintra daudz gleznojusi ziedus – viņas darbi izceļas ar vieglu
gleznojumu, maigiem toņiem, romantisku pasaules skatījumu un sievišķīgu
siltumu. Savukārt Andrejs gleznojis klusās dabas un Zemgales ainavas, kas arī
apskatāmas šajā izstādē.
Piemiņas izstādi papildina jelgavnieces mākslinieces Ludmilas Grīnbergas
1984. gadā gleznotie abu mākslinieku

– A.Zvejnieka un Dz.Zvejnieces – portreti. Izstādes atklāšanā piedalījās arī
L.Grīnberga, atklājot, ka viņai bija ideja
savienot Jelgavas māksliniekus vienā lielā
gleznā. «Sākot vākt materiālus, gāju pie
māksliniekiem un lūdzu pozēt. Zvejnieku pāris piekrita, un tapa viņu portreti.
Diemžēl sapni par lielo gleznu neizdevās
īstenot, bet paliekošu vērtību atstāju,» tā
L.Grīnberga.
«Šo izstādi īpašu padara ģimenes apkopotie materiāli par abiem māksliniekiem,
kas atklāj viņu dzīvi. Te ir fotogrāfijas un
skices viņu veidotajiem interjeriem un
sienas gleznojumiem. Pilnīgi neredzētas
ir Andreja radītās skices tērpu eksponēšanai Eduarda Smiļģa teātra muzejā. Tiesa,
šī ideja netika realizēta. Te var redzēt arī
fotogrāfijas no Dzintras 1967. gadā darinātās Latvijā ražoto tērpu ekspozīcijas
Latvijas Tautas saimniecības sasniegumu
izstādē Mežaparkā, fotogrāfijas ar māksliniekiem plenēros, izstāžu katalogus,
Jelgavas Mākslas skolas pirmā izlaiduma
foto,» stāsta M.Brancis. Izstādi papildina
ģimenes fotoalbumi, un ekspozīcijā iekļauti arī materiāli par Dz.Zvejnieces tēvu
pazīstamo grafiķi Kārli Sauku.
«Mani vecāki bija laimīgi cilvēki, jo
darīja savu sirdsdarbu. Interesanti, ka,
veidojot šo izstādi, atklāju arī ko jaunu.
Piemēram, jaunums man bija tas, ka
tētis ir gleznojis arī ar akvareli, jo līdz
šim biju redzējusi tikai viņa eļļas gleznas.
Tāpat atcerējos, ka mamma mani bērnībā
uzgleznoja Jāņu noskaņās. Šī glezna apskatāma arī izstādē,» stāsta Andreja un
Dzintras meita I.Zvejniece.
Izstāde Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā Filozofu ielā 3 apskatāma līdz
28. februārim.

Kartītes rotās teksts ar vizuālu vēstījumu
ar Valentīndienu, piemēram, sirds formu. Nodarbības gaitā kopīgi apgūsim,
Jelgavas reģionālā Tūrisma
kā to aizpildīt ar tekstu, nevis apvelkot
centra cikla «Radītprieks»
tās kontūru, bet šajā formā kārtojot
februāra nodarbība būs veltekstu. Skrupulozākais darbs ir skices
tīta Valentīndienai – radoizveide, kas prasīs aptuveni stundu.
šajā darbnīcā 12. februārī
Kad skice būs izstrādāta, kartītes gala
pulksten 18 Jelgavas Svētās
variantu darināsim uz speciāla papīra,
Trīsvienības baznīcas tornī
kas paredzēts darbam ar brush marķievarēs iemācīties darināt apriem,» par darbu lettering tehnikā stāsta
sveikuma kartītes lettering
L.Trankale.
stilā. Šī tehnika, ar ko iepaViņa uzsver, ka nodarbībā var piezīstinās nodarbības vadītāja
dalīties interesenti bez pieredzes, taču
Laura Trankale, paredz izvējārēķinās, ka vienas divu kartīšu izveide
lētās figūras māksliniecisku
prasīs aptuveni divas stundas. «Pēc pieaizpildīšanu ar tekstu.
redzes varu teikt, ka nodarbība ir piemērota dalībniekiem no 15 gadu vecuma, jo
«Katrs nodarbības dalībnieks varēs ir būtiska spēja koncentrēties un, proizvēlēties kādu formu, kas viņam saistās tams, pacietība,» papildina L.Trankale.

 Jana Bahmane

Meistare norāda, ka lettering tehnikas
pamatus var izzināt dažu stundu laikā,
taču, piemēram, kaligrāfijas apgūšanai
nepieciešams nodarbību cikls.
Nodarbībai «Valentīndienas apsveikuma kartīšu izgatavošana lettering
stilā» interesenti aicināti pieteikties pa
tālruni 63005445 vai e-pastu tic@tornis.
jelgava.lv. Dalības maksa vienai personai
ir 20 eiro, un visi darbam nepieciešamie
materiāli tiks nodrošināti.
Jāpiebilst, ka martā Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī cikla «Radītprieks» gaitā varēs iemācīties darināt mezglotu gaismas ķermeni, aprīļa
radošā nodarbība būs veltīta sutažas
rotu darināšanai, bet maijā nodarbības
dalībnieki izzinās sietspiedes tehniku,
apdrukājot T kreklu.

