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Ēnu diena kā iespēja

kas Jelgavas kultūras namā notiks
21. februārī pulksten 19.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!
VID informēs par gada ienākumu
deklarācijas iesniegšanu
 Anastasija Miteniece

18. februārī pulksten
17 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) notiks
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) bezmaksas
seminārs, kurā speciālisti informēs par to,
kādēļ šogad īpaši svarīgi
iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Tāpat
eksperti stāstīs, kādas
pārmaiņas sagaidīt ceļotājiem un sūtījumu
saņēmējiem, ja Lielbritānija izstāsies no ES.
Pieteikties semināram
var līdz 15. februārim.

Foto: Ivars Veiliņš
Vakar 13 jaunieši no Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēnoja rūpnīcā «PET Baltija». Iepazīstoties ar rūpnīcas darbu, skolēni apmeklēja arī laboratoriju un uzzināja, kā ikdienā notiek jau gatavās produkcijas kvalitātes pārbaude.
 Anastasija Miteniece

Vakar Latvijā norisinājās karjeras izglītības pasākums
«Ēnu diena», kura laikā skolēni var iepazīt dažādas
profesijas. Jelgavā pašvaldības iestādēs un uzņēmumos
ieradās ap 170 ēnotāju. Šogad lielākā skolēnu interese
bija par pilsētas arhitekta, policista un sporta trenera
profesiju – katrai vakancei pieteicās vairāk nekā 20 jauniešu. Kā atzīst ēnotāji, šis pasākums ir iespēja saprast,
kāda specialitāte aizrauj vai, gluži pretēji, neinteresē.
Arī šogad Ēnu dienā piedalījās
3.–12. klašu audzēkņi ar mērķi jau
skolas laikā sākt apzināties savas
intereses un darba perspektīvas.
Vairums ēnotāju izmantoja iespēju izzināt Jelgavas pašvaldības
iestāžu vadītāju un speciālistu
darbu. Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas 12. klases audzēknis
Roberts Fadejevs, kurš Ēnu dienā
piedalījās jau sesto reizi, atzīst, ka

šo gadu laikā ir apzinājis vēlamo
nākotnes profesiju. «Ja 7. klasē uz
pasākumu gāju kā balta lapa, tad
šobrīd jau zinu, kas man padodas,
interesē un kurā virzienā jāskatās.
Darbojos «Junior Achievement
Latvija» līderprogrammā, un ar
komandu radām projektu jauniešiem, tādēļ, ēnojot jaunatnes
lietu speciālistu, man bija iespēja
paplašināt redzesloku un gūt

priekšstatu par šīs profesijas niansēm,» stāsta R.Fadejevs.
Kamēr vairums 10.–12. klašu
skolēnu jau uztaustījuši vēlamo
profesiju, 7.–9. klašu audzēkņi
lielākoties vēl izzina iespējas.
«Iepriekš ēnoju ekonomistu, bet
sapratu, ka šāda darba ikdiena nav
pietiekami dinamiska. Domājot,
kur būtu iespēja ekonomikas jomu
apvienot ar komunikāciju un,
iespējams, kultūru, pieteicos ēnot
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieci,» stāsta Jelgavas Valsts
ģimnāzijas 9. klases skolniece Rita
Aveniņa. Bet viņas skolasbiedrs
astotklasnieks Edgars Markovs
Ēnu dienā viesojās ražotnē «PET
Baltija», lai izšķirtos par savu
nākotnes profesiju, izvēloties
starp divām. «Man interesē IT
joma un vienlaikus arī tehniskais

novirziens. Šobrīd ir sajūta, ka
rūpnīcas tehniskā vadītāja ikdiena
mani tomēr uzrunā vairāk par
IT speciālista darbu, arī atalgojums ir konkurētspējīgs,» vērtē
E.Markovs.
«PET Baltija» direktors
Kaspars Fogelmanis skaidro, ka
uzņēmums pasākumā piedalās, lai
jauniešos nostiprinātu interesi par
dabaszinībām, veidotu izpratni par
otrreizējo izejvielu pārstrādi un
ilgtspējīgu ražošanu. «Ēnu diena  Anastasija Miteniece
ir iespēja skolēniem, kuri nākotnē
No 18. februāra šķirošalems par savas profesijas izvēli, renas stacijā un poligonā
dzēt un izjust, ka mūsdienīgs, labi
«Brakšķi» mainīsies saatalgots un uz inovācijām vērsts
dzīves atkritumu apgladarbs iespējams arī ražošanā,» tā
bāšanas pakalpojuma
viņš, papildinot: darbs ar jaunietarifs – līdz ar likumā
šiem jau daudzu gadu garumā ir
noteiktajām izmaiņām
viena no uzņēmuma sociālajām
dabas resursu nodokļa
prioritātēm.

Mainās maksa par sadzīves
atkritumu nodošanu poligonā

Visi pašvaldības bērnudārzi vasarā strādās
 Ritma Gaidamoviča

skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, jo nevienā no pašvaldības
Jūnijā, jūlijā un augustā
bērnudārziem nav plānoti tādi
šogad strādās visas 11
remontdarbi, kas varētu traucēt
pašvaldības pirmsskomācību procesam, turklāt ar
las izglītības iestādes,
katru gadu pieprasījums pēc bērbet mācību process tiks
nudārza arī vasarā pieaug. Katrā
organizēts apvienotajās
iestādē tiks veidotas apvienotās
grupās. Šobrīd iestādēs
grupas, un S.Joma stāsta, ka
notiek vecāku aptauja,
šobrīd visās pirmsskolas izglītības
lai noskaidrotu bērnuiestādēs uzsākta vecāku aptaudārza pieprasījumu vaja, lai apzinātu bērnu, kuriem
saras periodā.
vasarā būs nepieciešama vieta
bērnudārzā, skaitu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
Lai iestāžu vadītāji racionāli
vadītājas vietniece Sarmīte Joma varētu plānot grupu skaitu,

resursus un pedagogu atvaļinājumu, vecākiem lēmums jāpieņem atbildīgi. S.Joma piebilst,
ka nepieciešamības gadījumā
vieta vasaras periodā pašvaldības
bērnudārzos tiks nodrošināta arī
tiem bērniem, kuri maijā svinēs
izlaidumu, bet septembrī uzsāks
skolasgaitas, tomēr arī vecāki
aicināti plānot savu atvaļinājumu
tā, lai kopā būšana un saturīga
laika pavadīšana vasarā palīdzētu
bērnam no bērndārznieka kļūt
par skolēnu.
«Pirmsskolas izglītības iestāžu
grupu komplektāciju jaunajam,

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

VID Stratēģiskās vadības lietu
un sabiedrisko attiecību pārvaldes
speciāliste Arta Krēsliņa norāda:
šis ir pirmais gads, kad saistībā
ar pērn īstenoto nodokļu reformu
teju ikvienam Latvijas iedzīvotājam jāiesniedz gada ienākumu
deklarācija, kurā ievēroti progresīvās nodokļu sistēmas principi un
nosacījumi. «2018. gada ienākumu
deklarācijas aprēķinus ietekmē
ieviestā progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un diferencētais neapliekamais minimums.
Pagājušajā gadā abu minēto likmju
lielums bija atkarīgs no kopējiem
gada laikā gūtajiem ienākumiem,
tātad – ne tikai algas. Ja ienākumi
2018. gadā bija mainīgi un atšķīrās
no iepriekšējā gada ienākumiem,
var rasties situācija, ka nodokļi nav
samaksāti pilnā apmērā vai veido-

jusies pārmaksa,» skaidro A.Krēsliņa. Nepieciešamība piemaksāt
trūkstošo nodokļu daļu var rasties
gadījumos, ja iedzīvotāji, kuriem
iepriekš nav bijuši ienākumi, sāka
saņemt atalgojumu, piemēram,
māmiņas, kuras atgriezās darbā,
vai personas, kuras nesen uzsāka
darba gaitas. Tāpat šāda situācija
var rasties personām, kurām ir
vairāki ienākumu avoti, tostarp
iedzīvotājiem, kuri papildus darba
algai saņem autoratlīdzību vai
pensiju. Nepilnā apmērā nodokļi var būt samaksāti arī tiem,
kuri pērn sākuši strādāt pie cita
darba devēja. Par šīm un citām
ar gada ienākumu deklarācijas
iesniegšanu saistītām niansēm
jelgavniekiem stāstīs VID Nodokļu
pārvaldes pārstāves Diāna Cīrule
un Arta Segliņa.
Tāpat seminārā varēs uzzināt par izmaiņām gadījumā, ja
Lielbritānija izstāsies no ES. «Ja
Eiropas līmenī neizdosies panākt
vienošanos par pārejas periodu,
iedzīvotājus sagaida cietais jeb beznosacījumu Brexit. Tā rezultātā
Lielbritānija kļūs par trešo valsti,
un ar to saistītas pārmaiņas skars
gan ceļotājus, gan sūtījumu saņēmējus,» norāda A.Krēsliņa. Par
iespējamām izmaiņām informēs
VID Muitas pārvaldes pārstāve
Irēna Knoka.
Bezmaksas seminārs notiks
18. februārī pulksten 17 ZRKAC
Svētes ielā 33. Interesenti aicināti
iepriekš pieteikties, jo vietu skaits
ir ierobežots. Pieteikties var pa
tālruni 63012155 un 63012169 vai
e-pastu ilze.osite@zrkac.jelgava.lv.

2019./2020., mācību gadam uzsāksim maijā, un vecāki, kuru
bērniem tiks piešķirta vieta kādā
no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, saņems Jelgavas
Izglītības pārvaldes uzaicinājumu. Jauno audzēkņu uzņemšana
katrā pašvaldības bērnudārzā
sāksies pēc individuāla grafika,
bet ne vēlāk kā 2. septembrī. Tas
ir atkarīgs no grupu piepildījuma
vasaras periodā un pedagogu
atvaļinājumiem. Piemēram, «Zemenītē» plāno, ka pakāpeniska
jauno audzēkņu uzņemšana varētu sākties jau jūlijā,» tā S.Joma.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

likmes apmērā turpmāk
komersantiem un individuālajiem atkritumu
piegādātājiem sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs
būs 53,63 eiro par tonnu bez PVN.

Atkritumu poligona «Brakšķi»
operatora SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis
Alvils Grīnfelds skaidro, ka jaunais
sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifs apstiprināts
līdz ar jaunu dabas resursu nodokļa likmi – tā šogad palielināta
no 35 līdz 43 eiro par tonnu, tādēļ
no 18. februāra arī sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs augs no

līdzšinējiem 48,53 līdz 53,63 eiro
par tonnu bez PVN. Jāpiebilst, ka
poligona tarifs tiek noteikts, ņemot
vērā arī citas poligona un atkritumu sagatavošanas apglabāšanai
izmaksas un faktiski apglabāto
atkritumu apjomu no pieņemtajiem atkritumiem – arī tas pērn
pieaudzis no 41 līdz 44 procentiem.
Šāds tarifs būs spēkā līdz 31.
decembrim, bet no 2020. gada
sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifs līdz ar dabas
resursu nodokļa likmes kāpumu
līdz 50 eiro par tonnu palielināsies
līdz 56,72 eiro par tonnu.
A.Grīnfelds norāda, ka līdz ar
izmaiņām uzņēmums pārskata
arī atkritumu apsaimniekošanas
maksu Jelgavas pilsētā. Tarifu
ietekmē trīs pozīcijas: atkritumu savākšana un pārvadāšana,
poligona tarifs jeb maksa par
atkritumu apglabāšanu poligonā,
kā arī dabas resursu nodoklis, un
visās šajās pozīcijās ir notikušas
izmaiņas. Paredzēts, ka lēmumprojektu par atkritumu apsaimniekošanas maksu skatīs februāra
domes sēdē.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Pirmo reizi Pasta salas
slidotava bija viena no
Ledus skulptūru festivāla skatuvēm, uz kuras
teātris «Ice Republic»
demonstrēja ledus šovu
«Ice Remix» ar zināmu
animācijas filmu varoņu
piedalīšanos. Šovā uzstājās arī Jelgavas Ledus
sporta skolas audzēkņi
un tās absolvente olimpisko spēļu dalībniece
daiļslidotāja Diāna Ņikitina. «Mans priekšnesums
bija par mīlestību,» saka
Diāna, atzīstot, ka uzstāties šovā ir gandrīz
tāpat kā piedalīties saTrīs dienas – no 8. līdz 10. februārim – Jelgavā norisinājās Baltijā vērienīgākais ziemas pasākums – 21. Starptautiskais ledus censībās, tikai vairāk var
skulptūru festivāls, kura tēma šogad bija «Kino». Kā ierasts, apmeklētāji varēja baudīt ne tikai ledus mākslu, bet arī plašu izbaudīt to, kas notiek.
kultūras programmu – izrādes bērniem, dažādus koncertus, ledus šovu –, un katras dienas izskaņā priecēja uguņošana. «Publika bija ļoti laba,
Pēc organizatoru aplēsēm, šogad festivālu apmeklējuši 65 000 cilvēku.
atbalstīja, aplaudēja,»
piebilst Diāna.
21. Starptautisko ledus skulp- uzmanību, otrkārt, tikām pie skatīt tūrisma objektus pilsētā, nedēļas nogalē.
tūru festivālu, kas Jelgavā nori- jaunām skulptūrām. Mums ir īpaši pili, Svētās Trīsvienības
Festivāla dienās pilsētā pasinājās no 8. līdz 10. februārim, svarīgi, lai cilvēki no festivāla baznīcas torni, Karameļu darb- lielinājās arī satiksmes plūsma,
apmeklējuši 65 000 cilvēku. dotos prom apmierināti,» uzsver nīcu,» norāda Jelgavas reģio- tomēr Pašvaldības operatīvās
«Tas ir labs rādītājs, bet domāju, M.Buškevics.
nālā Tūrisma centra pārstāve informācijas centrā ne ziņu
ka daudzi nobijās no nepatīkaŠogad festivāls norisinājās Sandra Grigorjeva, piebilstot, par sastrēgumiem, ne sūdzību
majiem laikapstākļiem, varbūt trīs vietās – Jāņa Čakstes bul- ka sestdien, kas bija visapmek- par satiksmi nav bijis. Būtiski,
nodomāja, ka skulptūras izku- vārī, Pasta salā un stāvlaukumā lētākā festivāla diena, tornī vie- ka pašvaldība autovadītājus
sušas, un nemaz neatbrauca,» Pilssalas ielā 1, kur bija ierīkota sojās 1601 cilvēks. Informācija par satiksmes aktualitātēm
spriež Jelgavas pašvaldības bezmaksas zona. «Ideja par par ēdināšanas uzņēmumiem festivāla laikā informēja caur
iestādes «Kultūra» vadītājs stāvlaukumu un slidotavu kā Jelgavā bija pieejama uz festi- mobilo lietotni «Waze», un
Mintauts Buškevics.
festivāla norises vietām sevi vāla skrejlapām, bet tūrisma «Waze» sistēmā festivāls kā
Skatītāju vērtējumam tika attaisnojusi. Tiesa, interese informācijas teltī bija iespēja galamērķis ievadīts 620 reizes.
nodotas 45 skulptūras – inter- par ledus šovu bija ļoti liela, un kartē apskatīt, cik tālu katrs Kopumā piektdien Lielās ielas
Apmeklētāji labprāt iemūžināja kadrus pie fotoskulptūrām. Pasta
pretācijas par tēmu «Kino» –, nevarējām visiem nodrošināt uzņēmums atrodas. Paēst varē- un Jāņa Čakstes bulvāra krussalā slepenā aģenta lomā iejutās arī Gaivis no Biržiem Lietuvā, kurš
ko veidoja 30 mākslinieki no sēdvietas – tribīnes iespējams ja arī festivāla teritorijā, tomēr tojumu šķērsoja 39 111 transar ģimeni atskrējis uz festivālu piektdienas vakarā pēc darba. «Mums
Latvijas, Lietuvas, Krievijas, izvietot tikai vienā slidotavas daudzi izvēlējās doties uz pilsē- portlīdzekļi, sestdien – 34 737,
šis pasākums ļoti patīk, tāpēc braucam jau ceturto gadu,» viņš saka.
Ukrainas, Baltkrievijas, ASV pusē. Tāpat esam pārliecināti, ka tu. Lai gan novērota tendence, svētdien – 26 661.
un Kanādas. Siltais laiks skulp- festivālā jābūt bezmaksas zonai ka lielākoties cilvēki meklēja
Pasākuma organizatori saka Festivālā ar tēmu
tūras strauji kausēja, tāpēc – tā ļauj sajust svētku gaisotni festivālam pēc iespējas tuvāku paldies visiem festivāla ap- «Kino» neiztika bez
tēlnieki sestdien un svētdien ne tikai festivāla apmeklētājiem, ēdināšanas vietu, apmeklētāju meklētājiem un aicina uz tik- «Titānika» – šoreiz
Jāņa Čakstes bulvārī veidoja bet ikvienam,» skaidro M.Buške- pieplūdumu izjuta arī tie, kas šanos nākamgad. Satiksimies gan tā bija nevis
skulptūra, bet fojaunus mākslas darbus. «Tas vics, norādot, ka stāvlaukumu atrodas nedaudz tālāk, piemē- Jelgavā!
toobjekts. «Nolēbija spontāns lēmums, reaģējot plānots izmantot arī nākamgad. ram, Kreklu kroga īpašnieks
uz esošo situāciju. Šai zibveidoPasta salā darbojās arī tūris- Ainārs Tamisārs lēš, ka šajā
Sagatavoja Ilze Knusle, mām atbraukt, jo
šanai bija divi būtiski ieguvumi: ma informācijas telts. «Daudzi nedēļas nogalē apmeklējums
foto Ivars Veiliņš un citur Latvijā nekā
pirmkārt, tā piesaistīja skatītāju festivāla apmeklētāji vēlējās ap- bijis divreiz lielāks nekā parastā
no JPPI «Kultūra» arhīva tāda nav,» vērtē
Kristīne un Reina
no Rīgas, atzīstot:
skulptūras ir interesantas, lai gan
ne vienmēr var saprast, kas ar tām
domāts.
«Daudziem
ledus māksla
droši vien ir galvenais iemesls,
kādēļ doties uz
festivālu, taču
mums ir mazi
bērni, tāpēc ne
mazāk svarīgi,
lai arī viņiem
Ledus skulptūru festivāla
būtu interesanbezmaksas zona šogad
ti,» saka Vērnieatradās stāvlaukumā pie
ku ģimene no
Pasta salas Pilssalas ielā
Jelgavas, īpaši
1. Tur bija izvietotas foatzinīgi vērtējot festivāla bezmaksas zonu Pilssalas ielā.
toskulptūras, ledus labirints un slīdkalniņš, mazā
«Mēs pie jums labprāt brauktu ar riteņiem»
skatuve, uz kuras notika
Novērtēt Ledus skulptūru festivālu, kā arī apzināt tūrisma
izrādes bērniem, kā arī
iespējas Jelgavā ieradās igauņu žurnāliste Sīri Merila-Hakase, pie kuras laiku pa
barda no žurnāla «Reisimaailm». S.Merila-Habarda
laikam veidojās rinda pēc
apmeklēja arī Pils salas savvaļas zirgus, vides objektu
ieejas biļetēm. Šajā zonā
«Laika rats 100» un studenta skulptūru, Ģederta Eliasa
varēja novērtēt arī ledus
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, Svētās Trīsvienības
skulptūras ar iesaldētiem
baznīcas torni, Jelgavas pili, Karameļu darbnīcu. «Igauņi
bieži dodas ekskursijā uz Rīgu, bet mans mērķis ir parādīt,
priekšmetiem – tās katra
ka arī citās Latvijas pilsētās ir ko redzēt. Ilgus gadus Jelgavā nebiju viesojusies
simbolizēja kādu latviešu
un esmu patīkami pārsteigta par tās izaugsmi – neskartu dabu, tajā integrētu
filmu. Dažiem šo skulpinfrastruktūru, kā arī kultūras tūrisma piedāvājumu. Arī ledus festivāls ir atstājis
tūru apskate izvērtās par
patīkamu iespaidu – tas ir vērienīgs, organizatoriski pārdomāts, inovācijām un
savdabīgu erudīcijas spēli,
daudzveidīgām aktivitātēm bagāts. Reiz arī Tallinā bija mēģinājums tādu uzrīkot,
mēģinot atminēt filmas.
Šogad laikapstākļi skulptūrām nebija draudzīgi, tāpēc daudzas no bet laikapstākļu dēļ tas cieta neveiksmi. Veidojot rakstu par Jelgavu, noteikti
Piemēram, ledū iesaldētas
tām mainīja aprises vai sabruka. Lai papildinātu apskates objektu uzsvēršu iespējas atpūsties pie dabas, kā arī aicināšu apmeklēt pili un pilsētas
spēļu kārtis attēloja filmu
klāstu, gan sestdien, gan svētdien Jāņa Čakstes bulvārī apmeklētāju muzejus. Bet pilsētai varu ieteikt attīstīt velotūrismu, jo mums, igauņiem, ļoti
«Spēlmanis», briežu radziņi – filmu «Tumšie brieži», eglīte – filmu acu priekšā tēlnieki veidoja jaunus mākslas darbus, un tapa kaķis patīk garo distanču riteņbraukšana, kā arī papildināt ēdināšanas piedāvājumu,
«Ziemassvētku jampadracis», atslēga – filmu «Vella kalpi».
Gārfilds, minjons, zivs, zaķis un citi tēli.
iepazīstinot ar latviešu kultūru caur tradicionālajiem ēdieniem.»
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FOTOREPORTĀŽA

Ar aplausiem uz skatuves tika sagaidīti
mākslinieki – godalgotu vietu un žūrijas
simpātiju balvu ieguvēji. Šogad piecu dienu laikā tapa 45 skulptūras,
ko veidoja 30 tēlnieki no septiņām
valstīm – Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, ASV un
Kanādas. Mākslinieki atzinīgi vērtē
Jelgavas festivāla prestižu un organizatorisko pusi, norādot – festivāla
augstais līmenis ir izaicinājums, jo, lai
tiktu uz to, jāpiedāvā interesanta un
radoša ideja. Tiesa, šogad laikapstākļi
daudziem darba procesā piespieda
veikt korekcijas, jo ne visas iecerētās
detaļas bija iespējams izveidot.
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21. Starptautiskā ledus skulptūru festivāla laureāti
KOMANDU SKULPTŪRAS
1. vieta – Jurijs Mistrjukovs/
Vladimirs Mistrjukovs (Krievija) «Plāni». «Šī ir telpiska
skulptūra, kurā atveidoti trīs
personāži. Patiesībā tas ir
viens un tas pats cilvēks, tikai
trīs dažādos plānos – kā kino,
kur ir priekšplāns un aizmugures plāns,» stāsta brāļi Mist
rjukovi, atzīstot, ka skulptūrai
ir trausla konstrukcija un tas ir
pats sarežģītākais, ņemot vērā
siltos laikapstākļus. Jāpiebilst,
ka šī skulptūra ar savu filozofisko ideju uzrunāja arī daudzus festivāla apmeklētājus.

2. vieta – Romans Petrovs (Krievija)/Zīle Ozo- 3. vieta – Jeļena Smirnova/Ivans Smirnovs
liņa-Šneidere (Latvija) «Filmu zvaigzne»
(Krievija) «Mazais bruņinieks»

INDIVIDUĀLĀS SKULPTŪRAS

Uz festivāla centrālās skatuves trīs dienu laikā izskanēja dažādi koncerti: mākslinieki izdziedāja latviešu
kino zelta dziesmas, uzstājās šova «X faktors» dalībnieki, Lauris Reiniks, Ivo Fomins, Chris Noah, grupa
«3Live Project» un «Tautumeitas». Savukārt sestdien un svētdien pa dienu tur notika izrādes bērniem.
«Izmantojām
simbolu, kas
daudziem
asociējas ar
kino – «Oskara» statueti,»
stāsta Donats Mockus
no Lietuvas,
kurš kopā ar
Valdi Valteru
no Latvijas
un Konstantīnu Jevdokimovu no
Krievijas veidoja ledus bāru. Statuete sasniedza 3,75 metru
augstumu, un bārs, kā ierasts, bija viens no
vērienīgākajiem festivāla ledus objektiem.

Mēmais kino uzskatāms par kino industrijas pirmsākumu, un vairāki mākslinieki šo tēmu apspēlēja arī
savās ledus skulptūrās. Savukārt festivāla apmeklētāji
varēja uzņemt paši savu mēmo kino.
Viens no iespaidīgākajiem notikumiem festivālā
bija paraugdemonstrējumi, kad apmeklētāju acu
priekšā 40 minūšu laikā simboliskā duelī skulptūras
uz skatuves veidoja Latvijas un Lietuvas titulētākie
ledus tēlnieki Kārlis Īle un Donats Mockus. Skatītāji ar
interesi vēroja, kas un kā top no diviem apjomīgiem
ledus kubiem, bet tēlniekiem tas bija profesionāls
izaicinājums – īsā laikā jārealizē sava ideja, vienlaikus
izdarot to ātrāk un labāk nekā sāncensis. «Paraugdemonstrējumi ir iespēja cilvēkiem parādīt, cik patiesībā
grūti ir radīt ledus mākslu. Tās ir aizkulises, kurās var
redzēt procesu no–līdz, turklāt ar visām neveiksmēm,
bet sāncenša klātbūtne uz skatuves rada papildu
spriedzi,» stāsta K.Īle. Paraugdemonstrējumu laikā
izveidotās skulptūras festivāla apmeklētāji varēja apskatīt arī vēlāk, jo tās papildināja ledus objektu saimi.

1. vieta – Romans Petrovs
(Krievija) «Saplēsts ziņojumu
dēlis». Mākslinieks skulptūrā
attēlojis saburzītu izsviestu
kino afišu kā atsauci uz to, cik
ātri šobrīd mainās kinofilmu
piedāvājums.

2. vieta – Pāvels Solovjovs (Krievija) «Češīras kaķis». «Kāpēc
šis? Tas ir vissarežģītākais jautājums... Laikam gribēju atšķirties no pārējiem un izvēlējos
multfilmas «Alise Brīnumzemē»
varoni,» saka mākslinieks.

3. vieta – Vladimirs Mistrjukovs (Krievija) «Popkorns».
«Šī skulptūra simbolizē to, ka
mums apkārt ir pārāk daudz
popkultūras, – ir laiks izrauties no tās valgiem,» ideju
skaidro V.Mistrjukovs.

ŽŪRIJAS SIMPĀTIJU BALVAS
Sergejs Asejevs (Krievija)/Artjoms Samoilovs
(Ukraina) «Juras laikmeta parks». «Ļoti
gribējām te būt, bet skici sanāca sūtīt pēdējā brīdī. Nebija vairs daudz laika domāt,
tāpēc izvēlējāmies savu mīļāko filmu,» teic
mākslinieki, kuri Jelgavas festivālā piedalījās
pirmo reizi.
Jurijs Mistrjukovs
(Krievija) «Skatīšanās»

Māksliniekus sagaida sniega lācis

Ledus skulptūru festivāla māksliniekus Jelgavā sagaidīja sniega
lācene ar lācēnu uz muguras un vārti – tos Hercoga Jēkaba
laukumā dažas dienas pirms mākslinieku ierašanās naktī uzbūvēja kāda jelgavnieku kompānija.
Lai gan varētu šķist, ka tā ir viena no Ledus skulptūru festivāla
aktivitātēm, tā nebija vis – sniega skulptūru autori ir jelgavnieks
3D dizainers Maksims Čertovs kopā ar sievu Jekaterinu, meitu
Tamāru, brāli Artjomu un draugiem Artjomu Bronņikovu un
Denisu Fetisovu. «Vienkārši bija tāds radošs noskaņojums.
Kopā ar sievu un astoņus gadus veco meitu izlēmām, ka jāuzbūvē sniega skulptūra. Talkā aicinājām manu
brāli un draugus. Kāpēc tieši lāči? Tas – iedvesmojoties no dokumentālajām filmām, un meita teica, ka tikai
polārlācis ir tikpat balts kā sniegs. Arī kompozīcijas ziņā lācis ir ļoti labs,» stāsta Maksims. Komanda pie
sniega skulptūru izveides strādāja 11 stundas – darbu sāka 1. februāra vakarā pulksten 19, bet pabeidza
– nākamajā rītā pulksten 6.
Jelgavas pašvaldības iestādes «Kultūra» Attīstības plānošanas un projektu vadības sektora vadītājs Ivars Pirvics
atklāj, ka līdzīgs gadījums bijis pirms daudziem gadiem – toreiz vairāki jelgavnieki, nākot no naktskluba,
Hercoga Jēkaba laukumā no sniega izveidoja vīrieti un sievieti.
Jāatzīst, ka jelgavnieki pret šo mākslas darbu izturējās saudzīgāk nekā laikapstākļi, kas to izkausēja.

Vladimirs Filatovs (Krievija) Sanils Horugdharijs (Kanāda) Andrejs Kokorins (Krievija)
«Montāža»
«Rakursa maiņa»
«Pusnakts»
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Līdz 31. martam suņu
saimniekiem jāsamaksā
pašvaldības nodeva
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija
decembrī un janvārī
424 suņu saimniekiem pilsētā izsūtījusi atgādinājumu,
ka viņi 2018. gadā
nav nomaksājuši
pašvaldības nodevu sešu eiro apmērā
par suņa turēšanu.
Nodevu par kārtējo
gadu suņu īpašnieki
var samaksāt līdz 31.
martam pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība» vai ar pārskaitījumu.
Saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām» ikgadējā
pašvaldības nodeva par suņa,
kurš sasniedzis sešu mēnešu vecumu, turēšanu ir seši
eiro. Tā jāsamaksā līdz katra
gada 31. martam. Ja suns
iegādāts vai sasniedzis sešu
mēnešu vecumu pēc 31. marta, nodeva jāsamaksā mēneša
laikā proporcionāli atlikušo
mēnešu skaitam, ieskaitot
suņa reģistrācijas mēnesi. No
nodevas atbrīvotas personas
ar I un II invaliditātes grupu,
visas personas ar redzes invaliditāti, personas, kuru suņi
atrodas norobežotā īpašuma
iekšējā teritorijā, kā arī valsts
iestādes, kuru darbībā tiek
izmantoti dienesta suņi.
Pašvaldības policijas Pilsētas iecirkņu grupas vecākais
inspektors Sandris Miezis
stāsta, ka decembrī un janvārī
424 suņu saimniekiem, kuri
pērn nav samaksājuši nodevu,
izsūtīts atgādinājums. Pēc tā
decembrī nodevu nomaksājuši
109 suņu saimnieki, bet šogad
līdz 24. janvārim pašvaldības
nodevu nomaksājuši 275 suņu
saimnieki. Maksātāju vidū
ir gan tādi, kuri nokārtojuši
parādu par iepriekšējo gadu,
gan tādi, kuri līdz ar parādu
samaksājuši nodevu arī par
šo gadu.
«Tie saimnieki, kuru suns
dzīvo iežogotā privātmājas
teritorijā un nemēdz atrasties
uz ielas, no šīs pašvaldības
nodevas ir atbrīvoti. Savukārt
dzīvokļos turētajiem suņiem,
kuri vecāki par trim mēnešiem, atbilstoši Ministru kabi-

neta noteikumiem jānodrošina
vismaz 30 minūšu pastaiga ne
retāk kā divas reizes diennaktī, līdz ar to visiem dzīvokļos turēto suņu īpašniekiem
nodeva ir jāmaksā obligāti,»
skaidro S.Miezis, piebilstot, ka
viens no Pašvaldības policijas
uzdevumiem ir kontrolēt, vai
to suņu saimnieki, kuru mājdzīvnieki nonāk publiskajā
ārtelpā, ievēro nosacījumus
un ir samaksājuši pašvaldības
nodevu.
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Reksce atgādina, ka
saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem «Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas
pilsētā» dzīvnieka īpašniekam
aizliegts atrasties ar suni Jelgavas pilsētas publiskajā ārtelpā, ja nav samaksāta ikgadējā
pašvaldības nodeva par suņa
turēšanu. Par šīs prasības
neievērošanu mājdzīvnieka
īpašniekam var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas
sodu līdz 100 eiro. Jāpiebilst,
ka saistošajos noteikumos
minēti arī citi ierobežojumi,
piemēram, aizliegts atrasties
ar suni bez pavadas Jelgavas
pilsētas publiskajā ārtelpā,
izņemot suņu pastaigu laukumus un mežus, un Langervaldes meža labiekārtotajā daļā,
kā arī atrasties ar suni Pasta
salas teritorijā.
Nodevu par suņa turēšanu
var samaksāt divos veidos –
klātienē pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16a, 1.
stāvā, 3. kabinetā, iestādes
darba laikā vai ar pārskaitījumu. Sīkāka informācija pieejama «Pilsētsaimniecības» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Infrastruktūra»,
apakšsadaļā «Mājdzīvnieki».
«Pilsētsaimniecības» pārstāve Kristīne Lazdiņa informē,
ka 2018. gadā pašvaldības
nodevu par suņa turēšanu nomaksājuši 469 suņu saimnieki.
Jāatgādina, ka saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība»
suņiem, kas vecāki par sešiem
mēnešiem, jābūt arī čipotiem
un reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra datubāzē.
Pēc centra informācijas, līdz
šā gada 7. janvārim Jelgavā
reģistrēti 3408 suņi, 114 kaķi
un seši seski.

Jelgavā reģistrētie mājdzīvnieki
2014.
gads

2015.
gads

2016.
gads

2017.
gads

2018.
gads

2019. gada
7. janvāris

Suņi

376

681

2189

3044

3398

3408

Kaķi

37

47

59

84

113

114

Avots: Lauksaimniecības datu centrs

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 23. martā plkst.10.15 Lielajā ielā 11, 207. telpā,
rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029268 Prohorova ielā 22 – 6, Jelgavā, kas
sastāv no dzīvokļa Nr.6 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000140172001002, kopējā
platība 27,8 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 278/2273 domājamām daļām no būvēm
(būvju kadastra apzīmējums 09000140172001, 09000140172002, 09000140172003) un
zemes (kadastra numurs 09000140172), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles
sākumcena – 5300 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 530 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 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 mājaslapā www.jelgava.lv.
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Sākas pieteikšanās
Uzņēmēju dienām
Foto: no JV arhīva

 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar
Jelgavas pašvaldību un
Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociāciju uzņēmējus un izglītības
iestādes aicina pieteikties izstādei «Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2019».
Tā Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) notiks
26. un 27. aprīlī.
LTRK valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice stāsta, ka Uzņēmēju dienas Zemgalē
šogad tiks veidotas kā biznesa un
karjeras iespēju festivāls un divas
dienas uzņēmējiem, mācību iestādēm un dažādām organizācijām
būs iespēja iepazīstināt ar saviem
sasniegumiem un uzzināt par citu
dalībnieku paveikto. Tāpat arī
skolēni un studenti varēs izpētīt
profesionālās karjeras iespējas
reģionā savas nākotnes profesijas
izvēlei. «Izstādē īpašu uzmanību
pievērsīsim profesionālajai izglītībai un tās popularizēšanai. Šobrīd

tikai trešā daļa 9. klašu absolventu
mācības izvēlas turpināt kādā no
profesionālajām skolām, apgūstot
arodu, un tas nav augsts rādītājs.
Jau līdz šim izstādē ir piedalījies
Jelgavas tehnikums, Jelgavas
Amatu vidusskola, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, taču Zemgales reģionā ir vēl
daudz citu profesionālo izglītības
iestāžu, kuras aicinām Uzņēmēju
dienas izmantot kā platformu, lai
piesaistītu potenciālos audzēkņus,» stāsta I.Brice, piebilstot, ka
organizatori izstādi kā vienu no
karjeras pasākumiem mudinās
apmeklēt Zemgales pilsētu un
novadu skolēnus. «Skolēniem
izstādes laikā piedāvāsim arī
karjeras seminārus, piemēram,
par mūsdienu tendencēm karjeras
tirgū,» piebilst viņa.
Izstādē plānotas arī interaktīvas
un izglītojošas aktivitātes, tostarp
biznesa forums par inovāciju lomu
mūsdienās, ekspertu prezentācijas
un konsultācijas, kā arī tīklošanās
pasākums izstādes dalībniekiem
un apmeklētājiem. Bet sadarbībā
ar Nodarbinātības valsts aģentūru Uzņēmēju dienās pirmo reizi
notiks Vakanču gadatirgus, kurā

darba devējiem būs iespēja atrast
darbiniekus, bet darba meklētājiem – darbu. «Jau divus gadus
uzņēmējus mudinām izstādē ne
tikai parādīt to, ko viņi ražo vai
piedāvā, bet arī stāstīt par darba
iespējām pie viņiem, prasībām,
tāpēc, mūsuprāt, pasākumā ļoti
labi iederēsies arī Vakanču gadatirgus,» tā I.Brice.
Viņa norāda, ka izstādes pirmā
diena, piektdiena, vairāk vērsta
uz biznesa saturu un izglītības
aktivitātēm, bet sestdiena paredzēta kā izklaides diena, kurā
ģimenes aicinātas piedalīties īpaši
organizētā kultūras programmā
ar dažādām aktivitātēm, tostarp
loteriju un tirdziņu, piedāvājot
iegādāties amatnieku un mājražotāju produkciju.
Uzņēmēji un izglītības iestādes
izstādei aicinātas pieteikties pēc
iespējas ātrāk, jo vietu skaits ir
ierobežots. «Šis ir sestais gads,
kopš Jelgavā notiek izstāde, –
uzņēmēji to jau ir iepazinuši un
piesakās diezgan aktīvi,» tā I.Brice.
Pieteikties un informāciju par
dalības nosacījumiem var saņemt
pa e-pastu ilze.brice@chamber.lv
vai tālruni 29141693.

Zagļus piesaista pat pa automašīnas
logu redzams iepakojums
 Ilze Knusle

Atstājot savu automašīnu pa nakti ārā, visvairāk īpašnieki grēko
ar to, ka novieto auto
tumšā vietā un atstāj
tajā dažādas mantas,
kas var piesaistīt zagļu
uzmanību, – liecina
Valsts policijas Jelgavas iecirkņa policistu
rīkotais drošības audits,
kura mērķis ir automašīnu īpašniekiem likt
aizdomāties par sava
spēkrata drošību.
Drošības audits pilsētā tika
veikts no oktobra līdz decembrim
saskaņā ar Valsts policijas izstrādāto prevencijas plānu, kurā viena no
prioritātēm ir samazināt zādzību
no automašīnām skaitu.
Jelgavā drošības audita laikā
pārbaudītas 228 automašīnas.
«Par katru automašīnu tika aizpildīta anketa, atzīmējot, vai tā
novietota tumšā vai apgaismotā
vietā, nomaļus vai tur, kur uzturas
cilvēki; vai ir aizvērti logi un durvis; vai salonā ir atstātas lietas, kas
varētu piesaistīt zagļu uzmanību;
vai ir redzams, ka automašīnai ir

signalizācija,» stāsta Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Iveta
Žirvīte-Šustika. Aizpildīta anketa,
kuras otrā pusē sniegti svarīgākie
drošības padomi, tika novietota
uz automašīnas priekšējā stikla,
lai tās īpašnieks aizdomātos par
drošības jautājumiem.
Audita rezultāti liecina, ka no
228 pārbaudītajām automašīnām
42 bija novietotas neapgaismotā
vietā, 13 transportlīdzekļos bija
atstātas dažādas mantas, piemēram, drēbes, papīri, instrumenti,
sīknauda, četrās mašīnās bija
palikušas vērtīgas lietas – navigācijas ierīce, videoreģistrators,
arī fotoaparāta iepakojums. 34
automašīnām nebija redzams, ka
auto būtu aprīkots ar signalizāciju.
«Šoferi bieži vien neaizdomājas
par to, ka kāda no automašīnas
salonā atstātajām lietām var lieki
pievērst zagļu uzmanību. Ir, piemēram, bijis gadījums, kad salonā
stāvēja alkohola pudeles kaste,
kuras dēļ zaglis izsitis stiklu. Izrādījās, ka tas bija tikai iepakojums,
bet zaglis to nevarēja zināt,» stāsta
Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas priekšnieka pienākumu
izpildītājs Romans Dikovs, piebils-

tot, ka policijas drošības kampaņas
sauklis ne velti ir «Auto nav seifs».
Viņš papildina, ka no automašīnām tiek zagtas arī somas, planšetdatori, portatīvie datori, mobilie
tālruņi, magnetolas. «Šīs zādzības
lielākoties tiek pastrādātas ar mērķi iegūt ātri realizējamas lietas un
vieglu naudu.»
Tāpat zagļi pievērš uzmanību
vecāka izlaiduma automašīnām.
Pērn pilsētā reģistrēti vairāki gadījumi, kad nozagti instrumenti,
– tie lielākoties atradušies pavecos
busiņos, kam nav signalizācijas,
turklāt instrumenti bijuši redzami
pa logu. Vecāki auto zagļu uzmanību piesaista arī tāpēc, ka tiem
var vieglāk atvērt motora pārsegu
un nozagt akumulatoru – arī šādi
gadījumi ir reģistrēti.
Kopumā Jelgavā pērn reģistrētas 54 zādzības no automašīnām,
kas ir par trim mazāk nekā 2017.
gadā. Jāpiebilst, ka zādzības no
automašīnām biežāk tiek pastrādātas gada tumšajā laikā.
Lai uzlabotu sabiedrības drošību un atgādinātu par drošības
pasākumiem, policija izstrādājusi
prevencijas plānu 2018.–2020.
gadam. Līdz šim aktualizēti jautājumi par mājokļa, automašīnas
un velosipēda drošību.

Īsi
 21. februārī no pulksten 10 līdz
12 viesnīcā «Zemgale» Skautu ielā
2 notiks Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK) Rietumzemgales nodaļas organizētais
seminārs «Personīgās, līdera vai
komandas efektivitātes paaugstināšana, pielietojot MBTI». Pasākumam iepriekš jāpiesakās, informē
LTRK Zemgales nodaļas pārstāve
Baiba Nolberga. MBTI ir instruments
sevis apzināšanās, personīgās un
grupas efektivitātes paaugstināšanai, tas vienlīdz plaši pielietots valsts
pārvaldes institūcijās, medicīnas,
reliģiskajās, bezpeļņas organizācijās
un valsts aizsardzības sistēmā. MBTI
kā instrumenta pamatā ir Junga teorija, ka šķietami nejaušas atšķirības
dažādu cilvēku uzvedībā patiesībā ir
sistemātiskas un noturīgas. To nosaka
iedzimta tendence izmantot divas
prāta pamatfunkcijas – uztveri un
spriešanu –, tikai atšķirīgos veidos, un
šī iemesla dēļ atšķiras arī cilvēku intereses, motivācija, uzvedība, attieksme
un vērtības, kā arī mijiedarbības veids
ar citiem – komunikācija, lēmumu
pieņemšana, konfliktu risināšana,
stresa noturība un citi. Semināra
gaitā varēs uzzināt, kas ir MBTI instruments; kādi ir ieguvumi, to pielietojot; kāpēc cilvēki notikumus uztver
un par tiem spriež atšķirīgi. Semināru
vadīs organizācijas attīstības centra
«Spring Valley» konsultants sertificēts
MBTI treneris Reinis Zarāns. Dalība
pasākumā LTRK biedriem vienam
uzņēmuma pārstāvim ir bez maksas,
savukārt katram nākamajam – 10
eiro plus PVN. Uzņēmumiem, kas
nav LTRK biedri, dalības maksa ir 20
eiro plus PVN. Reģistrēties semināram
var pa tālruni 28646086 vai e-pastu
jelgava@chamber.lv.
 Labklājības ministrija izsludinājusi konkursu «Labākais sociālais
darbinieks Latvijā 2018» ar mērķi
pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem, kuri aktīvi un godprātīgi
strādā sociālajā jomā. Pieteikt pretendentus var līdz 28. februārim
mājaslapā www.lm.gov.lv. Pretendenti tiks vērtēti piecās nominācijās:
«Labākais iedzīvotāju izvirzītais
sociālā dienesta sociālais darbinieks
Latvijā 2018», «Labākais iedzīvotāju
izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais
darbinieks Latvijā 2018», «Labākais
darba devēja izvirzītais sociālās
institūcijas vadītājs Latvijā 2018»,
«Labākais darba devēja izvirzītais
sociālais darbinieks Latvijā 2018» un
«Labākais žūrijas komisijas izvirzītais
sociālais darbinieks Latvijā 2018».
Kandidāts ar vislielāko saņemto
punktu skaitu neatkarīgi no nominācijas iegūs titulu «Labākais sociālais
darbinieks Latvijā 2018. gadā». Konkursam var izvirzīt Latvijā strādājošus
sociālos darbiniekus ar atbilstošu
izglītību un vismaz trīs gadu pieredzi
sociālā darba jomā. Žūrija vērtēs
pretendenta ieguldījumu sociālā
darba prakses attīstībā, starpinstitucionālo sadarbību, sociālā darba
praksē pielietotās inovatīvās darba
metodes un ieguldījumu sociālā
darba profesijas attīstībā. Konkursu
Labklājības ministrija īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību,
Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas
Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienību un Latvijas Profesionālo
sociālā darba speciālistu asociāciju,
kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu
atbilstošus titulus. Žūrija anketas
izskatīs un lēmumu pieņems līdz 8.
martam.
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Var reģistrēties Latvijas
ziemas olimpiskajam
festivālam

1. un 2. martā Ērgļos un Viešūra kalnā
notiks lielākās Latvijas skolēnu sacensības
ziemas sporta veidos – Latvijas Skolu
ziemas olimpiskais festivāls. Skolas tajā
piedalās pēc pašu izvēles, un pirmdien
sākās dalībnieku reģistrācija – reģistrēties
var, līdz 26. februāra pulksten 15 Latvijas
Sporta federāciju padomes mājaslapā
https://lsfp.lv aizpildot anketu. Festivālā
5.–12. klašu jaunieši sacentīsies 13
individuālajās un komandu disciplīnās
– biatlonā, distanču slēpošanā, frīstaila
slēpošanā un snovbordā, hokejā, 3x3
hokejā, kalnu slēpošanā, kērlingā, ragaviņu braukšanā, snovbordā, slidošanā,
ziemas orientēšanās sacensībās, lielajā
skolu stafetē.

Uzvar ģimnāzijas

Noslēgušās Jelgavas pilsētas 48.
skolēnu spartakiādes volejbola sacensības vidusskolas klasēm. Puišu konkurencē uzvarēja Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija, bet meiteņu grupā
pārāka bija Jelgavas Valsts ģimnāzijas
komanda. Sacensībās 1999.–2002.
gadā dzimušajiem jauniešiem piedalījās sešas komandas, bet meitenēm
– septiņas, informē Sporta servisa
centrā. Puišu grupā 2. vietu izcīnīja
Jelgavas tehnikums, 3. vietu – Jelgavas 5. vidusskola. Savukārt meiteņu
grupā 2. vieta – Jelgavas tehnikuma
komandai, 3. vieta – Spīdolas Valsts
ģimnāzijai. Jāpiebilst, ka volejbolā
sacentīsies arī 8.–9. klašu zēni – viņiem sacensības notiks 14. februārī
pulksten 14 Jelgavas sporta hallē.
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Sāk cīņu par biļeti uz
Eiropas čempionātu

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas džudisti starptautiskās sacensībās
«Baltic Judo championships 2019» izcīnīja četras medaļas. U-18 grupā bronzu
svara kategorijā līdz 55 kg ieguva Vladimirs Ščerbakovs, bet svara kategorijā līdz
73 kg – Ņikita Skorbenko. U-21 grupā
sudraba medaļu izcīnīja Aleksandrs
Lapšins (līdz 73 kg) un V.Ščerbakovs
(līdz 55 kg). «Šīs sacensības ir nozīmīgas,
jo jaunieši sāk cīņu par to, kurš Latviju
pārstāvēs Eiropas čempionātā un Eiropas
Jaunatnes olimpiādē, kas notiks šovasar.
Vislielākās izredzes no jelgavniekiem ir
Vladimiram Ščerbakovam un Ņikitam
Skorbenko, taču viņiem šosezon vēl
priekšā daudz sacensību,» vērtē treneris
Kims Usačevs.

Aizvadīs pēdējo
Meistarlīgas spēli

Šo svētdien, 17. februārī, vīriešu volejbola komanda «Biolars/Jelgava» aizvadīs
pēdējo «Credit24» Meistarlīgas spēli.
Jelgavas komanda Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC) uzņems «RTU/Robežsardzes»
komandu. Spēles sākums – pulksten 16.
Tiesa, neatkarīgi no šīs spēles rezultāta
«Biolars/Jelgava» šo sezonu Meistarlīgā
noslēgs pēdējā – 11. – vietā, bet «RTU/
Robežsardze» šobrīd ieņem 3. vietu un
turpinās cīņu par medaļām. Savukārt
jelgavniekiem priekšā vēl mači Latvijas
čempionātā. Mūsu komandas mērķis ir
uzvarēt pārspēlēs un iekļūt izslēgšanas
spēļu kārtā. Pārspēlēs «Biolars/Jelgava»
tiksies ar «Limbaži/MSĢ». Pirmā spēle būs
23. februārī pulksten 18 ZOC, otrā – 24.
februārī Limbažos.
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Zaudē «Ķekavai»

B K «Jelga va /
LLU» 12. februārī aizvadīja
Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas spēli pret
BK «Ķekava». Lai
gan pirmais puslaiks bija līdzīgs
un ļoti rezultatīvs, spēle noslēdzās ar jelgavnieku zaudējumu – 81:92
(25:26, 28:27, 9:20 un 19:19). Rezultatīvākais jelgavnieku rindās bija Andris
Justovičs (attēlā) ar 25 punktiem, 16
punkti Uldim Feldmanim, 11 – Jānim
Bērziņam. Nākamā spēle BK «Jelgava/
LLU» būs 16. februārī pulksten 14 viesos pie BK «Kandava/Compor».

Jelgavniece – U-18 Latvijas
čempione 300 metru skrējienā
 Ritma Gaidamoviča

Kuldīgas Vieglatlētikas manēžā nedēļas nogalē aizvadīts Latvijas U-18 un U-20
čempionāts vieglatlētikā
telpās, kurā startēja arī
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
audzēkņi. 300 metru skrējienā ar personīgo rekordu
čempiones titulu U-18 izcīnīja jelgavniece Māra Anna
Zīverte. Pavisam BJSS audzēkņi no čempionāta mājās pārveda trīs medaļas,
un vairākiem jauniešiem
izdevās sasniegt personīgos rekordus. Bet jau šajā
nedēļas nogalē mūsu vieglatlēti cīnīsies par godalgām
Latvijas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem.
M.A.Zīvertes rezultāts 300 metros
ir 40,43 sekundes, kas ir viņas personīgais rekords un visu šo sacensību
astotais augstvērtīgākais rezultāts,
vērtējot pēc saņemtajiem Starptautiskās vieglatlētikas federācijas
punktiem. Viņa ar rezultātu 7,85
sekundes Latvijas U-18 čempionātā
izcīnīja arī 2. vietu 60 metru skrējienā. «Šī ir Māras Annas sezona, un
katrās sacensībās viņa mums sagādā
patīkamu pārsteigumu. Vieglatlēte ir
labā fiziskā formā, ļoti labi uztrenējusi skriešanas disciplīnas, un to apliecina saņemtās medaļas. Rezultāts 300
metros ir patiesi augstvērtīgs, bet 60
metros Mārai Annai šoreiz tas bija par
divām sekundes simtdaļām sliktāks

Līdz ar uzvaru Latvijas čempionātā U-18 vieglatlētikā
300 metros, 2. vietu 60 metros un 2. vietu Latvijas
čempionātā daudzcīņā Māra Anna Zīverte (centrā)
ir iekļauta Latvijas vieglatlētu izlases sastāvā, lai
piedalītos Baltijas vieglatlētikas čempionātā – uz to
tiek pirmās un otrās vietas ieguvēji katrā disciplīnā
abos čempionātos. Baltijas čempionātā vieglatlētikā,
kas notiks marta sākumā, viņa startēs trīs disciplīnās
– daudzcīņas, 60 metru un 300 metru.

nekā viņas personīgais rekords, taču
domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, un arī šajā disciplīnā būs jauns
rekords,» atzīst M.A.Zīvertes trenere
Laila Nagle, piebilstot, ka jelgavniecei
šosezon izveidojies duelis ar sportisti
Paulu Katrīnu Skalbergu no Rīgas
sporta skolas «Auseklis», kura šajā
čempionātā 60 metros viņu vinnēja,
bet 300 metros pārāka izrādījās Māra
Anna.
3. vietu 60 metru skrējienā Latvi-

jas čempionātā U-18 izcīnīja BJSS
audzēknis Artūrs Isajevs, kuram tā
bija debija šajā vecuma grupā. «Artūrs
Latvijas čempionātā U-18 debitēja ar
personīgo rekordu. Viņa rezultāts 60
metros – 7,18 sekundes, un tikai pavisam nedaudz pietrūka līdz sudraba
medaļai. Jāatzīst gan, ka 60 metri īsti
nav Artūra disciplīna, viņa pamatdisciplīnas ir 100 un 200 metri, kurus
šoreiz gan neskrēja,» atzīst A.Isajeva
trenere Aļona Fomenko.

Foto: no athletics.lv/Jānis Pinkulis

Vairāki Jelgavas vieglatlēti šajā
čempionātā laboja personīgos rekordus. Ričards Alans Kļaviņš U-18
grupā sasniedza personīgo rekordu 60
metru skrējienā ar rezultātu 7,27 sekundes, kas ierindoja viņu 5. vietā, un
tāllēkšanā, kur viņa rezultāts ir 6,19
metri (7. vieta). 400 metru skrējienā
U-20 vecuma grupā personīgo rekordu uzrādīja Juris Volkovs – 54,04
sekundes (9. vieta), bet Maksims
Korotkovs šajā pašā vecuma grupā

Jau gatavojas II Eiropas spēlēm
 Ilze Knusle

Otrdien Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) atklāta ceļojošā fotogrāfiju
izstāde «Būt čempionam:
lielisku uzvaru vēsture».
Šīs izstādes mērķis ir popularizēt Baltkrieviju, kur
no 21. līdz 30. jūnijam
notiks II Eiropas spēles.
Minska plāno uzņemt ap
4000 sportistu. Tiesības
piedalīties II Eiropas spēlēs
jau ieguvis Jelgavas kanoe
airētājs Roberts Lagzdiņš,
bet vēl vairāki sportisti par
šo iespēju cīnīsies.
Tiesības startēt II Eiropas spēlēs
R.Lagzdiņš ieguva, pateicoties pērn
Eiropas čempionātā izcīnītajai 13.
vietai 1000 metros kanoe airēšanā
vieniniekiem. Šobrīd viņš kopā ar
treneri Sergeju Bobkovu aizvada

treniņnometni Francijā. «Robertam
šosezon ir divas nozīmīgas sacensības – Eiropas spēles ir vienas no tām,
bet otras būs pasaules čempionāts,
jo tajā notiks atlase 2020. gada Tokijas olimpiskajām spēlēm. Tiesa,
kvalificēties olimpiskajām spēlēm
pasaules čempionātā būs gandrīz
neiespējami, bet atlase turpināsies
arī nākamgad,» norāda treneris.
Izredzes tikt uz Eiropas spēlēm ir
vēl dažiem Jelgavas sportistiem. Zināms, ka uz Baltkrieviju dosies viena
Latvijas 3x3 basketbola komanda,
un, iespējams, tā būs komanda ar jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā.
«Vēl nav apstiprināts starptautiskais
sacensību kalendārs. Tiklīdz tas būs
zināms, kļūs skaidrs, vai startēsim
Eiropas spēlēs. Ja tās nepārklāsies
ar citiem turnīriem, tad uz Baltkrieviju dosimies mēs, ja pārklāsies – tad
cita komanda,» norāda E.Krūmiņš,
piebilstot, ka gribētu startēt Eiropas
spēlēs, jo to programmā šis sporta

veids iekļauts pirmoreiz un būs
vēsturisks notikums.
Izredzes kvalificēties spēlēm ir arī
Jelgavas karatistam Kalvim Kalniņam un vieglatlētei Annai Ševčenko,
kura iekļauta Latvijas vieglatlētu
izlases kandidātu vidū. Viņas prognozētā loma ir dalība jauktajā 4x400
stafetē. Izlases galīgais sastāvs būs
zināms līdz 1. maijam.
Fonda «2019. gada II Eiropas
spēļu direkcija» veidotajā ceļojošajā
izstādē fotogrāfijās apskatāmi pazīstami un perspektīvi sportisti, kuri
pārstāv Baltkrieviju starptautiskā
arēnā, kā arī sporta bāzes, kurās
notiks Eiropas spēļu sacensības. «Ir
izveidotas divas identiskas izstādes,
lai tās varētu apskatīt pēc iespējas
vairāk pilsētās,» stāsta Jelgavas
baltkrievu biedrības «Ļanok» vadītāja Jeļena Grīsle. Direkcija uzrunājusi baltkrievu biedrības visā
pasaulē, piedāvājot eksponēt šo
izstādi, un «Ļanok» atsaukusies,

ar 12,58 metriem (5. vieta) sasniedza
personīgo rekordu lodes grūšanā.
Jāpiebilst, ka M.A.Zīverte janvāra
beigās debitēja Latvijas čempionātā
daudzcīņā, kur, uzrādot vairākus
personīgos rekordus, ieguva 2. vietu
pieccīņā U-18 vecuma grupā. «Šis
bija Māras Annas pirmais Latvijas
čempionāts daudzcīņā, un rezultāts
ir pārsteidzošs – starp 17 meitenēm
viņai izdevās iegūt 2. vietu,» stāsta
L.Nagle. Pieccīņa sastāv no piecām
vieglatlētikas disciplīnām – 60 metru
barjerskrējiena, augstlēkšanas, lodes
grūšanas, tāllēkšanas un 800 metru
skrējiena. «Var teikt, ka visās disciplīnās Māra Anna uzrādīja personīgo
rekordu. Piemēram, lodi sacensībās
viņa grūda pirmo reizi, un, jāatzīst,
šis pieccīņā arī bija viņas vājākais
punkts, arī 800 metru skrējienā uz
rezultātu viņa startēja pirmo reizi,» tā
trenere, vērtējot, ka Mārai Annai vislabāk padodas skriešanas un lēkšanas
disciplīnas. «Mums gan vēl mazliet
jāpiestrādā pie ieskrējiena tāllēkšanā
un lodes grūšanas,» piebilst viņa.
Līdz ar izcīnīto čempiones titulu
300 metros un 2. vietu 60 metros
Latvijas čempionātā U-18 vieglatlētikā un 2. vietu Latvijas čempionātā
daudzcīņā M.A.Zīverte iekļauta
Latvijas vieglatlētu izlases sastāvā
un varēs piedalīties Baltijas vieglatlētikas čempionātā, kas notiks marta
sākumā Viļņā, daudzcīņas, 60 metru
un 300 metru disciplīnā.
Jāpiebilst, ka jau šajā nedēļas nogalē apmēram desmit BJSS sportisti
Kuldīgas Vieglatlētikas manēžā piedalīsies Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās pieaugušajiem.
Foto: Ivars Veiliņš

jo uzskata, ka šī ir lieliska iespēja
parādīt jelgavniekiem Baltkrieviju
nevis caur kultūru, kā tas visbiežāk tiek darīts, bet caur sporta un
arī tūrisma prizmu. Uz Jelgavu
izstāde atceļoja no Lietuvas pilsētas

Visaginas un ZOC būs apskatāma
līdz 23. februārim, bet pēc tam dosies uz Lietuvas pilsētām Viļņu un
Klaipēdu, Latvijas pilsētām Rīgu un
Daugavpili, Francijas pilsētu Lionu
un Itālijas pilsētu Neapoli.
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Populārākais tūrisma
objekts pērn –
Pils salas skatu tornis
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas reģionālā Tūrisma centra (JRTC)
apkopotie statistikas
dati par apmeklētākajiem tūrisma objektiem Jelgavā liecina, ka populārākais
objekts 2018. gadā
bijis Pils salas skatu
tornis. Kopš atklāšanas dienas – 28. jūnija
– tas apmeklēts 54
996 reizes. Otro vietu
ieņem Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas
tornis, bet trešo – Karameļu darbnīca. Lielākajā daļā objektu
vērojams apmeklētāju
skaita pieaugums, bet
trijos to skaits sarucis.
«Vislielāko interesi pagājušajā gadā piedzīvoja Lielupes
palienes pļavas un Pils salā
uzbūvētais skatu tornis savvaļas zirgu un dabas vērošanai
– to nepilna pusgada laikā apmeklējuši gandrīz 55 tūkstoši
interesentu. Šie dati nolasīti
no apmeklētāju skaitītāja, kas
uzstādīts pie ieejas vārtiem.
Jāņem gan vērā, ka šis atšķirībā
no citiem tūrisma objektiem ir
bez maksas, turklāt pieejams
jebkurā diennakts laikā, tāpēc
arī apmeklējumu skaits ir tik
liels,» spriež JRTC Tūrisma
informācijas nodaļas vadītāja
Vita Ziemele. Jāpiebilst gan, ka
ziemas sezonā drošības apsvērumu dēļ Pils salas skatu tornis
apmeklētājiem ir slēgts – šobrīd
tajā nedrīkst kāpt.
Līdz ar Pils salas skatu torņa
atklāšanu līderpozīciju zaudējis
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis, kas bija visapmeklētākais tūrisma objekts
Jelgavā kopš tā atklāšanas. Pērn
tas uzņēma 34 998 cilvēkus, bet
gadu iepriekš – 39 351. V.Ziemele
skaidro, ka vērojams neliels
vietējo apmeklētāju skaita samazinājums, tomēr ārzemju
tūristu skaits ir stabils. «Statistiku veido apmeklētāji, kuri
iegādājušies ieejas biļetes, un
tajā nav iekļauti cilvēki, kas
tornī piedalījušies dažādos pasākumos. Pērn tornī notika 302
mūsu un citu organizāciju rīkoti
pasākumi, un tos apmeklēja
6774 cilvēki. Šajā skaitā ietilpst
arī 54 kāzu ceremonijas ar 1389
viesiem,» stāsta V.Ziemele.
Apmeklētāju skaita pieaugums fiksēts arī Karameļu
darbnīcā, kas uzņēmusi 29
050 ciemiņus (gadu iepriekš –
27 000). «Uz karameļu ražotni
brauc galvenokārt skolēnu
grupas, jo bērni un jaunieši
savām acīm grib redzēt, kā top
karameles, un arī paši pagatavot karameli,» stāsta JRTC
pārstāve.
Par vairāk nekā tūkstoti audzis apmeklētāju skaits Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā: 2018. gadā tajā
viesojies 21 161 cilvēks, gadu
iepriekš – 19 850. Jelgavas muzeja direktores vietniece Marija
Kaupere vērtē, ka apmeklējuma
pieaugums skaidrojams ar pērn
muzejā notikušajiem pasākumiem un izstādēm, jo pastāvīgajā ekspozīcijā nekādu būtisku
pārmaiņu pērn nebija. «Pagājušogad muzejā notika Baltu
dienai veltīti pasākumi, Jāņa
Čakstes 159. jubilejā tika atklāta izstāde «Laikmets. Dzimtas

stāsts», plaši apmeklēta bija arī
izstāde «Muzeja krājuma pērles
Latvijas dzimšanas dienā», kā
arī Kurzemes Provinces muzeja
200. gadadienai veltītā izstāde
un konference. Savukārt 2018.
gada sākumā muzejā bija apskatāma baltvācu mākslinieku
darbu izstāde no Tallinas,» par
nozīmīgākajiem notikumiem
muzejā pērn stāsta M.Kaupere.
Tāpat viņa norāda, ka viens no
populārākajiem pasākumiem
tradicionāli ir Muzeju nakts,
kas 2018. gadā pulcēja 3441
interesentu.
Apmeklētāju skaita kāpums
vērojams arī Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā, kas uzņēmis par teju pusotru tūkstoti
interesentu vairāk nekā gadu
iepriekš, – 2018. gadā šo muzeju
apmeklēja 3426 cilvēki. Muzeja
vadītājs Miks Vilnis spriež, ka
šādi dati ir, lielā mērā pateicoties
Muzeju nakts pasākumam, kas
bija kupli apmeklēts. 2017. gadā
Ādolfa Alunāna memoriālais
muzejs tajā nepiedalījās un augustā vispār bija slēgts.
Interesentu skaita pieaugums par 20 procentiem fiksēts
arī Ugunsdzēsības ekspozīcijā
blakus Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Jelgavas
depo. To pērn apmeklējis 2081
cilvēks, 2017. gadā – 1726.
«Visvairāk šo muzeju iecienījuši
Jelgavas bērnudārzu un skolu
audzēkņi, taču arvien biežāk
ierodas arī jaunieši no galvaspilsētas. Lielāko pienesumu
gan devusi piedalīšanās Muzeju nakts pasākumā un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Atvērto durvju diena,»
stāsta V.Ziemele.
Par vairāk nekā diviem tūkstošiem pērn salīdzinājumā
ar gadu iepriekš ir sarucis apmeklētāju skaits Kurzemes
hercogu kapenēs Jelgavas pilī.
«Jelgavas pils ieilgušo remontdarbu dēļ kapenes pērn atvēra
mēnesi vēlāk, un visu vasaras
sezonu apmeklētājiem bija grūti
saskatāma ekspozīcijas ieeja,
jo notika Jelgavas pils fasādes
rekonstrukcija un ieeju ieskāva
stalažas,» skaidro V.Ziemele.
Turpretī Jelgavas pils muzejā ir
10 procentu apmeklētāju pieaugums – tur 2018. gadā viesojās
12 574 cilvēki. Jāpiebilst gan, ka
šobrīd Jelgavas pils muzejs uz
nezināmu laiku ir slēgts, jo tajā
notiek remonts.
Apmeklētāju skaita sarukums vērojams arī Latvijas
Dzelzceļa muzeja Jelgavas
ekspozīcijā – 3260 cilvēki (2017.
gadā – 4472). Jelgavas ekspozīcijā gan uzsver: lai gan
atbilstoši statistikai kopējais
apmeklētāju skaits krities, ir
vērojams neliels, bet stabils tā
pieaugums, jo kopējais samazinājums saistāms tikai ar to, ka
2018. gadā ekspozīcija nepiedalījās Muzeju nakts pasākumā.
Vairāk bijis to apmeklētāju, kuri
muzejā ieradušies mērķtiecīgi,
nevis bezmaksas akciju laikā.
Turklāt arvien biežāk muzeju
apmeklē pieaugušie – pērn 593,
vēl gadu iepriekš – 400 –, un
jūtams, ka Jelgavas ekspozīcijā ierodas ģimenes un draugu
kompānijas no citām Latvijas
vietām. Tāpat daudz biežāk
cilvēki vēlas, lai viņus pavada
gids – gida pakalpojumi tur
pērn izmantoti 97 reizes, gadu
iepriekš – 65 reizes. Tāpat viesi
nereti izvēlas papildus apmeklēt arī bijušo lokomotīvju depo.
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Starp labākajiem
radioelektronikas konkursā
 Jana Bahmane

Ventspils Jaunrades
namā aizvadīts starptautiskais Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātais
konkurss praktikums
radioelektronikā, kurā
piedalījās 23 komandas
no Latvijas, Lietuvas un
Krievijas. Laureātu vidū
ir Jelgavas 5. vidusskolas audzēkņi, kuri izcīnīja 3. vietu jaunākajā
vecuma grupā, kā arī
ierindojās 3. vietā komandu kopvērtējumā.
Komandas tika vērtētas divās
vecuma grupās. Jaunākajā startēja viens dalībnieks līdz 14 gadu
vecumam un viens – līdz 17 gadu
vecumam, un šajā grupā sacentās
Jelgavas 5. vidusskolas 3. klases
skolnieks Daņila Šipuļins un 6.
klases skolnieks Ariels Mitjurņikovs. Savukārt vecākajā grupā
varēja startēt dalībnieks līdz 17
gadu vecumam un dalībnieks līdz
20 gadu vecumam – šajā vecuma
kategorijā 5. vidusskolu pārstāvēja 4. klases skolnieks Deniss
Žagdajs un 10. klases skolnieks
Demids Kaidalovs.
Komandām trīs stundu laikā
bija jāsamontē organizatoru piedāvātā shēma. «Šoreiz labāk veicās
jaunākās grupas dalībniekiem,

Foto: no Jelgavas 5. vidusskolas arhīva
kuri ātrāk tika galā ar teorētisko
uzdevumu, ietaupot laiku praktiskajai daļai. Puišiem labi izdevās
samontēt shēmu, taču viņi zaudēja
punktus tās vizuālajā vērtējumā,»
stāsta Jelgavas 5. vidusskolas
pedagogs Josifs Spirts. Viņš lepojas ar skolnieku sasniegumiem,
atzīstot, ka jaunākos bērnus uz
konkursiem parasti ved, lai viņi

gūtu pieredzi, taču šoreiz dalība
vainagojusies ar divām godalgām
un kausu.
Pēc konkursa dalībniekiem bija
iespēja apmeklēt Ventspils Jaunrades nama planetāriju, piedalīties
autotrases sacensībās, kā arī doties
ekskursijā uz AS «HansaMatrix»
rūpnīcu un vērot elektronikas
paraugdemonstrējumus.

Mediķus aicina uz semināru
«Diabēts un kardioloģija»
speciāliste Anda Alksne informē, ka par diabēta ietekmi
Turpinot izglītojošo
uz asinsvadu veselību, kā arī
pasākumu ciklu prokardiovaskulārajām slimībām
jekta «Jelgavas poseminārā stāstīs endokrinologs
liklīnikas akadēmija»
Latvijas Diabēta asociācijas pregaitā, 21. februārī
zidents Ingvars Rasa, savukārt
pulksten 15 Jelgavas
par kardiovaskulāro komplikāpoliklīnikā notiks seciju profilaksi otrā tipa cukura
minārs «Diabēts un
diabēta pacientiem – Jelgavas
kardioloģija». Tajā jopoliklīnikas kardioloģe Marina
mas speciālisti stāstīs
Kovaļova.
par diabēta ietekmi uz
Jāpiebilst, ka projekta «Jelasinsvadu veselību un
gavas poliklīnikas akadēmija»
kardiovaskulāro slimīmērķis ir mediķiem nodrošināt
bu norisi. Uz bezmakiespēju regulāri paplašināt resas pasākumu aicināti
dzesloku un pilnveidot profesiogan Jelgavas pilsētas,
nālās kompetences, iepazīstoties
gan citu pašvaldību
ar starptautiska līmeņa medicīmediķi.
nas jomas speciālistu pieredzi,
un arī turpmāk mediķi aicināti
Jelgavas poliklīnikas sabied- uz dažādiem tematiskajiem
risko attiecību un mārketinga semināriem un konferencēm.
 Anastasija Miteniece

21. martā Jelgavas poliklīnikā
notiks seminārs «Paliatīvā aprūpe», ko vadīs onkologs Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas centra
Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs ķīmijterapeits un algologs
Vilnis Sosārs. 4. aprīlī mediķi
aicināti uz gastroenteroloģijas
konferenci, bet 23. maijā – uz
Jelgavas poliklīnikas akadēmijas
gada konferenci.
Jāpiebilst, ka seminārs «Diabēts un kardioloģija» notiks 21.
februārī pulksten 15 Jelgavas
poliklīnikas 4. stāva Konferenču zālē Sudrabu Edžus ielā
10. Iepriekšēja reģistrācija nav
nepieciešama.
Aktuālākā informācija par
semināru tematiku un norises
laiku būs pieejama mājaslapā
www.jp.lv.

Jaunieši var saņemt pašvaldības
atbalstu savu ideju realizēšanai
 Jana Bahmane

Jelgavas pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu
projektu konkursu «Jaunieši var», kurā neformālas jauniešu iniciatīvu grupas – vismaz divi jaunieši
vecumā no 13 līdz 25 gadiem – var pretendēt uz
finansiālu atbalstu līdz 350 eiro sava projekta
realizācijai. Kopējais konkursā paredzētais finansējums ir 3500 eiro. Iesniegt projektus var no 18.
februāra līdz 18. martam.
Konkursa mērķis ir finansiāli
atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas
veicina Jelgavas jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos,
sekmē lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, fiziskās aktivitātes un
pašattīstības procesus.
Sabiedrības integrācijas pārvaldē informē, ka projektu konkursā tiek atbalstītas neformālās
mācīšanās aktivitātes, jaunie-

šu saliedētības veicināšanas un
līdzdalības pasākumi, jauniešu
iesaiste brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātes, kas neprasa
mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšēju sagatavošanos, piemēram,
atklātie treniņi, amatieru turnīri.
Tāpat tiek atbalstīta nepieciešamā
sporta aprīkojuma iegāde, kā arī
radošās pašizpausmes, piemēram,
radošās darbnīcas, improvizā-

cijas teātra nodarbības, izstāžu
veidošana.
Atbalstīto projektu plānotais
īstenošanas laiks ir no 1. maija līdz
31. oktobrim.
Projekta pieteikums Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8 jāiesniedz no 18. februāra
līdz 18. marta pulksten 19, vienlaikus tā elektronisko kopiju nosūtot
pa e-pastu linda.vovere@dome.
jelgava.lv. Konkursa nolikums
un pieteikuma veidlapa pieejama
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
mājaslapā sip.jelgava.lv.
Papildu informāciju par projektu konkursu «Jaunieši var»
iespējams iegūt, sazinoties ar
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
jaunatnes lietu speciālisti Lindu
Voveri pa e-pastu linda.vovere@
dome.jelgava.lv.

Konkursa mērķis ir attīstīt
skolēnu individuālās kompetences tehniskās jaunrades jomā
un veicināt interesi par inženiertehniskajām profesijām. To
organizēja Ventspils Jaunrades
nams sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas
Elektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociāciju.

«Gada būvei»
pieteikti trīs
Jelgavas objekti
 Ilze Knusle

Noslēgusies būvju pieteikšana konkursam
«Gada labākā būve Latvijā 2018». Starp pieteiktajiem 80 ir arī trīs
Jelgavas objekti.
Kategorijā «Koka būve» pieteikts Jelgavas publiskās slidotavas Pasta salā jumts (pavisam
kategorijā pieteikti četri objekti),
kategorijā «Ainava» – skatu tornis Pils salā (pieteikti 19 objekti),
savukārt kategorijā «Pārbūve»
– daudzdzīvokļu nams Zemgales
prospektā 9 (pieteikti 13 objekti),
informē Latvijas Būvnieku asociācijas pārstāve Baiba Mierkalne.
Konkursam ir trīs kārtas. Šobrīd noslēgusies pirmā kārta, un
žūrija – 50 nozares eksperti un
nozares organizāciju pārstāvji –,
izmantojot iesniegto informāciju, izvērtējusi un izraudzījusies
būves otrajai kārtai. Tālāk virzīti
79 objekti, tostarp trīs Jelgavas
būves. Otrajā kārtā žūrija objektus vērtēs klātienē un izvirzīs
finālistus, savukārt trešajā kārtā
iekļuvušās būves prezentēs to
būvētājs/pasūtītājs, kas stāstīs
arī par būves tapšanas gaitu un
atbildēs uz žūrijas un interesentu
jautājumiem.
Apbalvošana notiks martā.
Konkursu organizē 20 būvniecības
nozares sabiedriskās organizācijas.
Tā mērķis ir veicināt būvniecības
procesa kvalitāti, nosakot un
popularizējot labākās būves un
labās prakses piemērus Latvijā
un ārzemēs, veicināt profesionālo
izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt
nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem, akcentējot
būvniecības gala rezultātu – būvi.
Konkurss notiek jau 21. gadu.
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Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina konkursu uz
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes
Juridiskā sektora jurista amata vietu (1 vakance uz noteiktu laiku).

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 23. martā plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma
ar kadastra numuru 09009029264 Prohorova ielā 20 – 1, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000140171001006, kopējā platība 34,8 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma
348/2473 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000140171001, 09000140171002,
09000140171003) un zemes (kadastra numurs 09000140171), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 5600 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 560 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
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 mājaslapā www.jelgava.lv.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 23. martā plkst.11 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma
ar kadastra numuru 09009029372 Vecpilsētas ielā 11 – 20A, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.20A (telpu
grupas kadastra apzīmējums 09000040415001002, kopējā platība 35,2 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma
352/2579 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000040415001, 09000040415002)
un zemes (kadastra numurs 09000040415), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena –
2900 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 290 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
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 mājaslapā www.jelgava.lv.

ZEMGALES
3/Ɩ12â$1$6
5(Ʀ,216

Galvenie pienākumi:
1. veikt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu projektu (lēmumu, noteikumu, statūtu, līgumu, nolikumu
u.c.) tiesiskuma pārbaudi;
2. izstrādāt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, statūtu u.c. dokumentu)
projektus, sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
3. pārstāvēt Jelgavas pilsētas pašvaldības intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;
4. sniegt juridiska rakstura konsultācijas Jelgavas pilsētas pašvaldības darbiniekiem un apmeklētājiem.
Prasības:
1. otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnēs;
2. vismaz 3 (trīs) gadu juridiskā darba pieredze (par priekšrocību tiks uzskatīta jurista darba pieredze valsts
vai pašvaldību institūcijās);
3. zināšanas administratīvajās tiesībās un pašvaldību tiesībās;
4. prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem
jautājumiem.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora jurista amata konkursam»
līdz 2019. gada 27. februārim (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām – 63005590, 63005533, e-pasts nellija.ozola@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 21. amata saimes IV līmenī (11. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgas amplitūdu no 1175,00
euro līdz 1382,00 euro.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 23. martā plkst.10.30 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa
īpašuma ar kadastra numuru 09009029281 Prohorova ielā 44 – 5, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5
(telpu grupas kadastra apzīmējums 09000140189001007, kopējā platība 16,2 m2) un tam piekrītošajām
kopīpašuma 162/1749 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 09000140179001) un zemes
(kadastra numurs 09000140179), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 2000
euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 200 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
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 mājaslapā www.jelgava.lv.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

SAS!

AK

BEZM

Gudro vecāku skola

Mazais tirāns, ko darīt?
19. februārī,
Robežu noteikšana - drošība, plkst. 17:30
harmonija
Sociālo un sadzīves prasmju
attīstīšana
Nodarbību lektore: G. Kleinberga
(psihoterapeite, Marte Meo terapeite)

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
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GRĀMATU JAUNUMI
JELGAVAS PILSĒTAS
BIBLIOTĒKĀ
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.

Savam draudzīgajam kolektīvam
aicinām pievienoties

INŽENIERI RASĒTĀJU

Tehniskajā nodaļā (darbavieta – Dobelē).
Darba pienākumi:
• tehniskās dokumentācijas izstrāde pēc klienta
rasējumiem;
• tehniskās dokumentācijas sistematizēšana;
• palīgierīču konstruēšana ražošanas vajadzībām;
• piedāvājumu sagatavošana jaunajiem pasūtījumiem;
• CNC programmu izstrāde plazmas griešanas mašīnām.
Prasības:
• vidējā vai augstākā tehniskā izglītība;
• labas datorprasmes («MS Office», «AutoCAD»);
• labas latviešu valodas zināšanas, krievu un angļu
valodas – sarunvalodas līmenī;
• spēja pieņemt lēmumus un strādāt patstāvīgi;
• prasme strādāt komandā (labas komunikācijas
spējas, kas orientētas uz rezultātu).
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā, stabilā un augošā uzņēmumā;
• bruto atalgojumu 1000–1500 EUR;
• apmācību, atbilstošu uzņēmuma specifikai;
• iespēju mācīties un pilnveidoties;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
CV sūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781704, 28626844
(kontaktpersona – personāla vadītāja Dace);
www.eastmetal.lv.

Līdzjūtības
Skumju brīdī esam kopā ar bijušās
darbinieces Intas Bušas tuviniekiem,
no viņas uz mūžu atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
No tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jurim Auliņam un tuviniekiem,
tēvu mūžībā pavadot.

Publiskā runa
un uzstāšanās
20. februārī pl. 1800

Aktualitātes
budžeta iestādes
grāmatvedībā
2019. g.
26. februārī pl. 1300

Infografiku
veidošana

4.martā pl. 1730

Tematiskā pārbaude
uzņēmumā
21. februārī pl. 1000

Grāmatvedības
uzskaites pamati
21. februārī pl. 1715

saimnieciskās darbības
veicējiem, IU, IK

Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
(N.Dzirkale)
Izsakām līdzjūtību
mūsu skolniecei Aijai Sjanītei,
no mammas atvadoties.
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
kolektīvs, audzinātāja un klasesbiedri

26. februārī pl. 1715

Vienkāršā ieraksta
grāmatvedība
lauksaimniekiem
6.martā pl. 1000

27. februārī pl. 1000

Apģērbu konstruēšana
un modelēšana ar
priekšzināšanām
6. martā pl. 1730

Aizsaulē aizgājuši
MIHAILS VIŠŅEVSKIS (1939. g.)
EMĪLIJA BLUMFELDE (1931. g.)
IMANTS AULIŅŠ (1930. g.)
ZENTA KAUŠELE (1929. g.)
VELTA ILGAUDA (1938. g.)
SVETLANA GRIBANOVA (1938. g.)
INTA BUŠA (1944. g.)
IZOLDE OZOLIŅA (1925. g.).
Izvadīšana 15.02. plkst.15 no Zanderu
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
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 16 – koru koncerts «Dziesmu svētki Meteņos». Piedalās
18 kori no dažādiem Latvijas novadiem. Biļešu cena – 1 € (Jelgavas pils aulā).
16. februārī pulksten 17 – labdarības koncerts «Notver mirkli prieka». Uzstājas Jelgavas popkoris, popgrupa «Noslēpums», Erita Karlsone un Uldis Timma.
Ieeja – par ziedojumiem (Jelgavas Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 7).
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).
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).
23. februārī pulksten 17 – koncerts «Polka pilī». Piedalās TDK «Banga», TDA
«Diždancis», «Ačkups», «Ogre», «Kalve», VPDK «Mārupieši», «Kalve». Ieeja – par
ziedojumiem (Jelgavas pils aulā).
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 – 3 €; skolēniem un studentiem – 2 €. Biļetes varēs iegādāties 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 15 un 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 –
10–18 € (kultūras namā).
7. martā pulksten 19 – Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertā «Draugi
uz mūžu». Koncerta repertuārā iekļautas dziesmas «Neskaties atpakaļ», «Saldā
dzīve», «Likteņlīnijas», «Dzīve kā seriālā», «Bučas visiem», «It kā pa jokam», «Tavs
ceļš», «Vijolnieks» u.c. Kopā ar Dz.Čīču un K.Antesu koncertā muzicēs instrumentālā grupa pianista Anatolija Livčas vadībā. Biļešu cena – 8–15 € (kultūras namā).
10. martā pulksten 15 – Liepājas teātra izrāde «Nākamgad tai pašā laikā».
Tas ir stāsts par vīrieti un sievieti – Džordžu un Dorisu, kuri, ieraugot viens otru,
nespēj pretoties iekārei, par spīti tam, ka abi ir precējušies ar citu cilvēku. Šī
viena vakara sakars pāraug tikšanās reizēs 24 gadu garumā. Ļaujoties mīlestības piedzīvojumam un pārrunājot neskaitāmus jautājumus par dzīvi, bērnu
audzināšanu, laulību un nāvi, abiem izdodas rast patiesu tuvību. Biļešu cena
– 10–15 € (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 28. februārim – izstāde «Duets»: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
mākslas studijas «Mākslas pasaule» dalībnieki un absolventi ar glezniecības,
grafikas, zīmējuma un sietspiedes tehnikas darbiem pauž par dueta izpausmēm
dzīvē, dabā un cilvēkā (kultūras nama 1. stāva foajē).
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 10. martam – mākslinieču A.Mediņas, A.Laicānes, I.Laizānes un I.Smildziņas darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 20. martam – Lienes Ābomas gleznu izstāde «Mirklis sev» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris

Cilvēka mūžs izteikts
latviešu dainās
Foto: no Jelgavas Latviešu
biedrības arhīva

 Jana Bahmane

«Tautasdziesmas DNS manī» –
šāds nosaukums dots no tautasdziesmām iedvesmotajam
Jelgavas Latviešu biedrības
teātra iestudējumam, kurā cilvēka mūžs iezīmējas kā viena
diena – no rīta gaismiņas līdz
saules rietam. Iestudējums
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Krišjāņa Barona zālē būs skatāms 17. februārī pulksten 18.
«Pirms pusotra gada kopā ar Jelgavas
Latviešu biedrības teātra galveno režisori
Viju Zelmeni domājām, ko teātris varētu
sarūpēt Latvijai simtgadē, un izkristalizē-

jās ideja par tautasdziesmām. Aicinājām
katru biedrības biedru, mūsu ģimenes,
draugus iesniegt piecas tautasdziesmas
ar domu izmantot tās par pamatu iestudējuma scenārijam. Es teicu, ka šo iestudējumu redzu kā meditatīvu, savukārt Vija
sacīja, ka, viņasprāt, tam jābūt vitālam
un dzīvespriecīgam. Abas nosmējāmies,
ka katrai no mums sanāktu pilnīgi cits
iestudējums,» atminas Jelgavas Latviešu
biedrības teātra režisore Aija Treija. Pērn,
kad V.Zelmene aizgāja mūžībā, teātris
uzrunāja A.Treiju turpināt šo ieceri, un,
kā atklāj režisore, kopīgi izvēlētās tautasdziesmas pavisam vienkārši savijās stāstā
par cilvēka mūža ritējumu.
«Mēs esam 21. gadsimta cilvēki, un
daudziem no mums ir pat grūti uztvert

tautasdziesmas, tādēļ šajā iestudējumā
nepretendējam uz autentiskumu – tas ir
mūsu redzējums. Cilvēka mūžu var skatīt
kā vienu dienu. Izrāde sākas naktī – manis
vēl nav. Tad aust rīts, es sāku sevi redzēt,
dzirdēt, sajust. Atnāk diena – es sāku staigāt, iemīt taciņas, bet tad pienāk vakars
kā dzīves noriets. Un cikls atkal turpinās,» iestudējuma ideju ieskicē A.Treija.
Režisore skaidro, ka Jelgavas pilsētas
bibliotēkas Barona zāle, kuras sienas rotā
mākslinieka Andreja Zvejnieka gleznotās
dainas, lieliski sasaucas ar iestudējuma
vēstījumu, tādēļ teātris ar prieku šo stāstu
no jauna izstāstīs Barona zālē.
Jāpiebilst, ka iestudējuma «Tautasdziesmas DNS manī» pirmizrāde notika
aizvadītā gada novembrī.

Folks 30 gadu garumā
 Jana Bahmane

«Studentu folkfestivāla tradīcija attīstījās no dziesmas un mūzikas
dienas «Jelgava – 86» jeb pirmā Jelgavas folkfestivāla, kas deva iespēju satikties un izpausties tā laika latviešu bardiem. Tolaik koncerti
bija bezgala gari – bija tāds unikāls gadījums, kad koncerts sākās
pulksten septiņos vakarā un ilga līdz pat pieciem rītā. Savukārt pirmais Studentu folkfestivāls Jelgavā notika 1990. gadā – sākotnēji
tas pulcēja galvenokārt dziesminiekus ar ģitārām, bet gadu gaitā
festivāls transformējies, un dalībnieku vidū parādās arvien vairāk
ansambļu. Studentu folkfestivāla spēks ir demokrātiskumā – tas ir
atvērts ikvienam,» stāsta LLU Studentu kluba vadītāja Anita Prūse.
27. februārī pulksten 18 Jelgavas pils aulā notiks 30. Studentu
folkfestivāla koncerts «Man ir viena sirds, sauciet, dzirdēs!».
Pieteikties dalībai jubilejas folkfestivālā var līdz 25. februārim, un arī
šoreiz tajā īpaši tiks izcelts akustiskais
izpildījums. Jaunie mūziķi un dziesminieki savos priekšnesumos aicināti
izmantot akustiskos stīgu instrumentus
– ģitāru, kokli, vijoli, čellu –, pūšamos
un perkusīvos instrumentus, akordeonu, pieļaujams arī bungu komplekts.
Taču festivāla koncepcija neatbalsta
fonogrammas, sintezatorus, digitālas
un analogas skaņas apstrādes. «Mēs
lepojamies ar dalībniekiem, kuri gadu
no gada izkopuši folkfestivāla tradīciju

– ikreiz, izskanot festivālam, no jauna
gūstam apliecinājumu, ka šī tradīcija
ir jāturpina. Folkfestivālā piedalās arī
jelgavnieki, kuri studē citās pilsētās, un
pēdējos gados pulcē topošos studentus,»
tā A.Prūse. Piedalīties jubilejas koncertā
aicināti jaunie dzejnieki, dziesminieki un
mūziķi – grupas, solisti, dueti –, kam būs
iespēja uzstāties uz vienas no divām festivāla skatuvēm – «Svece» un «Dzirksts».
Šā gada festivāla muzikālie viesi un arī
žūrijas komisijas pārstāvji būs mūziķe un
kokles virtuoze Latvīte Cirse, mūziķis un
komponists Jānis Aišpurs, kā arī folkfesti-

vāla ilggadējais vadītājs Ēriks Palkavnieks
ar grupu «ApmJ». «Īpaši sagaidām tos jaunos māksliniekus, kuru vārds vēl nav plaši
izskanējis. Visaugstāk vērtējam priekšnesumus ar oriģinālmūziku – prioritāte nav
profesionālās kvalitātes, bet spēja uzrunāt
klausītāju. Dalība folkfestivālā ir lieliska
iespēja tiem, kam pūrā stāv sarakstītas
dziesmas, bet līdz šim nav bijusi iespēja
izpildīt tās uz lielās skatuves. Festivālā to
var darīt ar profesionālu apskaņošanu,»
vērtē Studentu folkfestivāla žūrijas priekšsēdētājs biedrības «Bērnu un jauniešu
mūzikas klubs» un privātās mūzikas
skolas «BJMK rokskola» dibinātājs un
vadītājs Endijs Rožkalns.
Žūrija tradicionāli vērtēs izpildījuma
kvalitāti un tehniku, māksliniecisko
gaumi un skatuves tēlu, izvirzot balvas
«Dziesminieks 2019» ieguvēju, bet to, kas
saņems galveno balvu, kā ierasts, noteiks
klausītāji.
Pieteikties dalībai folkfestivālā var
līdz 25. februāra pulksten 15, aizpildot
pieteikuma anketu LLU mājaslapā www.
llu.lv. Turpat var iepazīties ar festivāla
nolikumu.
Ieejas maksa studentiem un skolēniem
ir 2 eiro, pārējiem – 3 eiro.

4. vidusskolas kolektīvu kopdarbs «No tumsas uz gaismu»
 Jana Bahmane

Izdots Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvu kopdarbs
– mūzikas albums «No
tumsas uz gaismu», kurā
meiteņu kori «Spīgo» un
«Spīgo studija», kā arī
zēnu koris «Spīguņi» un
vīru koris «Kārkli pelēkie zied» izpilda ziemas
un pavasara saulgriežu
tautasdziesmas Līgas Celmas-Kursietes apdarē.

«Mūzikas albumā apkopti skaņdarbi no
pērn pirmatskaņotā muzikālā uzveduma
«Pavasara rotāšana», ko gatavojām, sagaidot Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas
konferenci Jelgavas 4. vidusskolā. Tāpat
iekļautas tautasdziesmu aranžijas no
«Spīgo» un 8. klašu zēnu grupas ziemas
saulgriežiem veltītā uzveduma «Ziemassvētku mistērija», ko izpildījām aptuveni
pirms trim gadiem,» stāsta meiteņu kora
«Spīgo» mākslinieciskā vadītāja L.Celma-Kursiete. Albums tiks izmantots kā
skolas un pilsētas prezentācijas materiāls,
bet 28. februārī 4. vidusskolā notiks skolas

kolektīvu koncerts, kurā varēs dzirdēt arī
skaņdarbus no albuma.
«Spīgo» dalībnieces piedalījušās ne vien
muzikālā materiāla ierakstīšanā, bet arī
albuma vizuālā noformējuma izstrādē.
«Man personīgi patīk mākslinieces Intas
Celmiņas māksla, tādēļ uzrunāju viņu ar
aicinājumu novadīt mums meistarklasi.
Nodarbības gaitā tapušie darbi izmantoti
kompaktdiska dizainā, kura gala variantu
veidoja Mairita Timrote, savukārt fragments no pašas Intas Celmiņas darba
«Saule» rotā diska plātni,» tā «Spīgo»
mākslinieciskā vadītāja.

