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LLU sakārto pēdējās ēkas
Jāņa Čakstes bulvārī

Saeimas komisija atbalsta
Jelgavas apvienošanu ar
novadiem; pilsēta apsvērs
iespēju vērsties Satversmes tiesā
 Kristīne Langenfelde

Otrdien, pēc būtības
neuzklausot Jelgavas pilsētas viedokli,
Saeimas Administratīvi teritoriālās
reformas komisija
atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
piedāvājumu apvienot Jelgavas pilsētu
ar Jelgavas novadu
un Ozolnieku novadu. Pēc komisijas
darba beigām par
piedāvāto reformas
modeli vēl divos lasījumos būs jālemj
Saeimai.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Būvdarbiem pateicīgā ziema ļauj veiksmīgi turpināt
LLU 2. dienesta viesnīcas Jāņa Čakstes bulvārī 7 un
Tehniskās fakultātes Jāņa Čakstes bulvārī 5 energoefektivitātes uzlabošanas darbus. Šīm ēkām jābūt
nosiltinātām līdz 1. augustam. «Tādējādi universitāte
būs izpildījusi to, uz ko Jelgavas pašvaldība, rekonstruējot Jāņa Čakstes bulvāri, norādīja, proti, sakārtojusi savas ēkas – Tehnisko fakultāti, 1. un 2. dienesta
viesnīcu –, padarot pievilcīgāku Čakstes bulvāri,»
norāda LLU direktors Andrejs Garančs.
A.Garančs stāsta, ka gan 2. dienesta viesnīcā, gan Tehniskās fakultātes mācību korpusā blakus
Mītavas tiltam darbi notiek pēc
plāna, turklāt siltā ziema ļāvusi
tikt galā ar virkni problēmām,
kas atklājušās būvdarbu procesā,
nepagarinot darbu termiņu. «2.
dienesta viesnīcā notiek ēkas fasādes siltināšana no iekšpagalma
un abiem sāniem, kā arī sākta
fasādes daļas siltināšana Jāņa
Čakstes bulvāra pusē,» tā LLU
direktors. Šajā dienesta viesnīcā

ēkas siltumnoturības uzlabošanai logi tika nomainīti jau pirms
dažiem gadiem, tāpēc šobrīd
mainīti tiek tikai atsevišķi logi,
bet, lai veidotu vienotu skatu,
tie visi tiks nokrāsoti. «Būvnieki
maksimāli ātri cenšas paveikt tos
darbus, kas skar ēkas ārpusi, lai,
tiklīdz noslēgsies apkures sezona,
dienesta viesnīcā varētu sākt apkures sistēmas pārbūvi,» stāsta
A.Garančs. Darbus 2. dienesta
viesnīcā veic SIA «Būvkore».
«Ēkas fasāde un apkures sistēma

būs sakārtota, taču LLU vēl ir
jārod līdzekļi dienesta viesnīcas
telpu remontam,» piebilst LLU
direktors.
Aktīvi būvdarbi norit arī
Tehniskās fakultātes mācību
korpusā līdzās Mītavas tiltam.
Ēkas 1. stāvā atrodas fakultātes
darbnīcas, bet virs tām – mācību
auditorijas un laboratorijas.
A.Garančs norāda, ka tur tiek
īstenots projekts «Tehniskās
fakultātes korpusa daļas energoefektivitātes paaugstināšana
un būvkonstrukciju pārbaude»:
«Rudenī tika sākta un šobrīd
turpinās ēkas siltināšana, tāpat
šajā korpusā nomainīti visi logi.
Darbu gaitā atklājās vairākas
iepriekš neapzinātas problēmas,
piemēram, dažām kolonnām
nebija pietiekami nostiprināti
pamati, vairākos gadījumos konstatēta ēkas logu nesakritība. Tās
visas bija jārisina, tāpēc priecājamies, ka labvēlīgie laikapstākļi ir
ļāvuši būvniekiem strādāt prak-

tiski bez tehniskās pauzes, līdz ar
to termiņš vismaz pagaidām nav
iekavēts.» Noslēdzoties mācību
gadam, šajā objektā – starp jauno
piebūvi, kas šobrīd tiek siltināta,
un fakultātes galveno ēku – tiks
remontētas arī bojātās būvkonstrukcijas jeb sijas. Būvdarbus veic
SIA «Torensbergs». «Līdztekus
tam SIA «Rimts» Tehniskās
fakultātes korpusā Ūdens ielas
pusē pastiprina mācību korpusa
pārseguma sijas trijās fakultātes
auditorijās,» piebilst A.Garančs,
norādot, ka līdz ar šiem darbiem
būs sakārtota arī Tehniskās
fakultātes ēka.
LLU 2. dienesta viesnīcas un
Tehniskās fakultātes energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi
notiek ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda atbalstu. Fakultātes ēkas energoefektivitātes
uzlabošanas darbu izmaksas ir
1 037 000 eiro ar PVN, bet 2.
dienesta viesnīcas – 700 000 eiro
ar PVN.

Kā uzsver Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, šāds Saeimas komisijas lēmums apstiprina, ka
administratīvi teritoriālā
reforma valstī viennozīmīgi
tiek virzīta politisku, nevis
ekonomisku apsvērumu dēļ.
«Jau šobrīd ir skaidrs, ka pēc
šāda reformas modeļa īstenošanas pilsētas iedzīvotājiem
zaudējumu būs vairāk nekā
ieguvumu. Apvienojot uz
ražošanu orientētu pilsētu
un lauku teritorijas, palielināsies pašvaldības pakalpojumu izmaksas, samazināsies
sniegto pakalpojumu kvalitāte un apjoms, kritīsies tiešo
ES fondu pieejamība, līdz
ar to samazināsies pilsētas
konkurētspēja Latvijā un
Eiropā,» skaidro A.Rāviņš.
Ja Saeima nobalsos par
šādu administratīvi teritoriālās reformas modeli,
kas paredz apvienot Jelgavas pilsētu ar Jelgavas un
Ozolnieku novadu, Jelgavas
pilsēta apsvērs iespēju vērs

Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš
ties Satversmes tiesā par
procesuāliem pārkāpumiem
likuma pieņemšanas gaitā.
Arī Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību
kongresa Monitoringa komitejas eksperti konstatējuši
vietējās demokrātijas pārkāpumus Latvijā administratīvi
teritoriālās reformas procesā
un aicina Latvijas valdību un
Saeimu atlikt reformu, līdz
būs nodrošinātas godīgas un
efektīvas apspriedes ar pašvaldībām un iedzīvotājiem.
Tāpat eksperti secinājuši, ka
pašvaldības faktiski nav piedalījušās reformas izstrādē,
jo plānu izstrādājuši tikai attiecīgās ministrijas eksperti.
VARAM īstenojusi vienvirziena komunikācijas kampaņu,
lai informētu par reformu,
kuras galvenie virzieni jau
bija noteikti. Ziņojumā uzsvērts, ka novadi nav tikai
ģeogrāfisks valsts teritorijas dalījums, ko valdība var
vienkārši pielāgot, paplašināt
vai samazināt kā «Lego» klucīšus, tos brīvi pārvietojot.
Novadi pirmām kārtām ir
tie veidojumi, kuros attīstās
iedzīvotāju dzīve, veidojas
dzīves telpa ar savu vēsturi
un identitāti.

Iedzīvotājiem, kuri nevar norēķināties ar Jelgavas skolēna apliecību
un Jelgavas iedzīvotāja karti, izsniedz jaunu karti
pastu savā dzīvesvietā un var aktivizēt internetbankā vai mobilajā
Gan iedzīvotāji, gan skolēni, kuri kopš februāra sālietotnē. Instrukcija, kā aktivizēt
kuma tehnisku iemeslu dēļ nevar veikt norēķinus ar
karti, ir pievienota sūtījumam.
Jelgavas iedzīvotāja karti vai Jelgavas skolēna apliecīSavukārt tie, kuri neizmanto
bu, kopš pagājušās nedēļas pakāpeniski saņem jaunu
internetbanku, jauno karti var
karti. Tā tiek izsniegta bez maksas, un kopumā līdz
saņemt Jelgavas filiālē Akadē17. februārim jauno karti aktivizējuši jau vairāk nekā
mijas ielā 3 no pirmdienas līdz
1550 iedzīvotāji.
trešdienai no pulksten 9 līdz 17,
ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz
«SEB bankas» pārstāve Elīna mātiski un atkārtoti tai nav jāpie- 18.30 un piektdienās no pulksten
Neimane informē, ka jaunas sakās. Lielākā daļa iedzīvotāju un 9 līdz 15. Uzaicinājums ierasties
kartes izgatavošana notiek auto- arī skolēnu jauno karti saņem pa pēc jaunās kartes personīgi tiek

 Kristīne Langenfelde

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

nosūtīts ar īsziņas starpniecību,
ja iepriekš korekti norādīts kontakttālruņa numurs. Bankas
filiālē karte tiek aktivizēta, un
tai automātiski tiek piesaistīti
kontā esošie līdzekļi un piešķirtie
atvieglojumi. Jaunā karte sāks
darboties nākamajā dienā pēc
aktivizēšanas. Pēc jaunās kartes
aktivizēšanas vecā karte vairs
nedarbosies.
Vienlaikus «SEB bankā» uzsver, ka aptuveni 500 klientu,

63048800

no kuriem lielākā daļa ir seniori,
nelieto internetbanku un nav
norādījuši arī savu kontaktinformāciju, līdz ar to banka klientus
nevar informēt par to, ka jauno
karti jau var saņemt filiālē. «Aicinām klientus, kuriem nedarbojas
karte un kuri nav saņēmuši nekādu informāciju, sazināties ar banku, jo visdrīzāk jaunā karte jau ir
izgatavota un tai var doties pakaļ
uz banku,» skaidro E.Neimane.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstī-

ja, ka laikā, kamēr tiek izgatavota
jauna karte, brauciens pilsētas
sabiedriskajā transportā tiek
nodrošināts līdzšinējā kārtībā. Arī
izglītības iestādēs ir rasts pagaidu
risinājums, kā skolēniem nodrošināt iespēju saņemt pašvaldības
līdzmaksājumu pusdienām.
Ja rodas jautājumi par jauno
karšu saņemšanu un aktivizēšanu, lūgums sazināties ar banku,
zvanot pa tālruni 26668777 vai
rakstot vēstuli internetbankā.

birojs@info.jelgava.lv
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Pilsētas slimnīcā pagājušajā
gadā stacionēti 12 139 pacienti,
ambulatori ārstēti 16 580
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» apkopojusi aizvadītā
gada rādītājus. 2019. gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš,
mazāk bija to pacientu, kuri ārstējušies stacionārā
– pērn stacionēti 12 139 cilvēki –, taču ievērojami pieaudzis to skaits, kuri slimnīcā saņēmuši ambulatoro
palīdzību – kopā 16 580 pacienti –, un to, kuri izmeklējumu veikšanai un veselības stāvokļa novērtēšanai, lai
lemtu par tālāko ārstēšanu, slimnīcas Uzņemšanas nodaļā uzturējušies līdz 24 stundām – kopā 2910 cilvēki.
«Statistika apliecina, ka Jelgavas slimnīcā veiksmīgi tiek īstenota viena no veselības aprūpes sistēmas politikas pamatnostādnēm,
proti, ka arvien vairāk pacientu
no stacionārās veselības aprūpes
jānovirza uz ambulatoro,» skaidro
Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes
loceklis Andris Ķipurs.
Slimnīcas vadītājs uzsver, ka
2019. gadā stacionārā ārstēto
skaits ir samazinājies par 3,28
procentiem un slimnīcā stacionēti
12 139 pacienti. «Taču būtiski
– par 13,14 procentiem jeb 338
cilvēkiem – ir audzis to pacientu
skaits, kuri Jelgavas pilsētas slimnīcas Uzņemšanas nodaļā uzturējušies observācijā, lai cilvēku līdz
24 stundām novērotu un izlemtu
par turpmāko ārstēšanu. Kopā
pagājušajā gadā observācijā palīdzība sniegta 2910 pacientiem,»
stāsta A.Ķipurs, piebilstot, ka
Jelgavas slimnīcas Uzņemšanas
nodaļa ir pamatīgi noslogota –
diennaktī vidēji tur tiek apkalpoti
90 cilvēki, bet brīvdienās – vēl
vairāk. Piemēram, šogad vienā no
janvāra nedēļas nogalēm slimnīcas Uzņemšanas nodaļā palīdzība
sniegta 288 cilvēkiem.
A.Ķipurs norāda, ka būtiski
vairāk klientiem slimnīcā sniegta
ambulatorā palīdzība – ambulatori pagājušajā gadā ārstēti 16 580
pacienti, kas ir par 2563 vairāk
nekā gadu iepriekš.
«Izvērtējot rādītājus, secinām,
ka augusi arī ārstēšanas intensitāte, proti, par 4,32 procentiem
palielinājies Jelgavas slimnīcā
veikto operāciju skaits – 2019.
gadā veiktas 2750 dažāda veida
ķirurģiskās operācijas. Audzis arī
Jelgavas slimnīcā veikto izmeklējumu skaits: par 15,41 procentu
rentgena, par 19,50 procentiem
datortomogrāfijas un par 10,22
procentiem ultrasonogrāfijas
izmeklējumu skaits,» stāsta A.Ķipurs. Augoša tendence ir arī
Jelgavas slimnīcas Dzemdību un
ginekoloģijas nodaļā pieņemto
dzemdību skaitam. Aizvadītajā
gadā slimnīcā pieņemtas 969
dzemdības, kas ir par 33 vairāk
nekā 2018. gadā. «Neskatoties
uz slikto demogrāfisko situāciju
valstī, mums pagājušais gads ir

noslēdzies ar plus zīmi. Tas nozīmē, ka ģimenes uzticas mūsu
mediķiem, turklāt mazuli pasaulē
mūsu slimnīcā izvēlas laist ne tikai jelgavnieces, bet arī apkārtējo
pilsētu un novadu iedzīvotājas,»
tā A.Ķipurs.
Viņš uzsver, ka slimnīcas personāla kopīgi ieguldītais darbs ir
devis rezultātu un Jelgavas slimnīca aizvadīto gadu ir noslēgusi ar
vairāk nekā 800 tūkstošu eiro lielu peļņu, kas tiks novirzīta jauna
medicīnas aprīkojuma iegādei, kā
arī atlikušo telpu remontam, lai
varētu teikt, ka Jelgavas slimnīca
ir pilnībā renovēta. «Šobrīd tiek
izstrādāts projekts, lai pārbūvētu
slimnīcas virtuves bloka telpas.
Projektēšanas darbi jāpabeidz
aprīlī, lai varētu izsludināt būvniecības iepirkumu. Tāpat šobrīd
tiek izstrādāts tehniskais projekts,
un ļoti ceram, ka gada vidū jau
sāksies būvdarbi, lai slimnīcas
galvenajā korpusā izveidotu slēgta
tipa aptieku jeb aptieku, kur glabājas stacionētajiem pacientiem
nepieciešamie medikamenti.
Šāda aptieka mums jau ir, taču
tā atrodas slimnīcas saimniecības
korpusā, tādējādi medikamenti
katru dienu ar mikroautobusu
tiek piegādāti līdz centrālajai
ēkai. Tas rada zināmas neērtības,
turklāt ir jāievēro dažādas papildu
normatīvu prasības, ja aptieka
neatrodas slimnīcas galvenajā
ēkā,» stāsta A.Ķipurs.
Iestādes vadītājs ir gandarīts,
ka slimnīcai kopā ar Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu pagājušajā gadā
ir izdevies veiksmīgi uzsākt
apmācību programmu, kurā bez
maksas iespējams apgūt medicīnas māsas profesiju. «Mācības
joprojām turpina ap 40 cilvēku,
un visi sekmīgi ir noslēguši 1.
semestri,» tā slimnīcas vadītājs,
cerot, ka medicīnas māsas pēc
diploma saņemšanas turpinās
darbu Jelgavas slimnīcā, līdz ar
to tiks atrisināts māsu trūkums.
Šobrīd slimnīcā strādā 173 medmāsas, taču līdz ar pagarinātā
darba laika atcelšanu medicīnas
personālam iestādei aktuāls
kļuvis jautājums par komandas
papildinājumu.

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM
PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2020. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – saistošie
noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» pieteikumu pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 11. maijam (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 100 000 euro.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» organizēs sanāksmi par
pieteikumu iesniegšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
2020. gada 24. februārī plkst.18 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni
63084475, sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv vai klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

Atjauno ietves segumu
Pasta un Katoļu ielas posmos
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Katoļu ielā no Driksas ielas līdz Katoļu
ielas 9. namam un
Pasta ielā no Svētes
ielas līdz iebrauktuvei uz Pasta ielas 28.
namu atjauno ietves
segumu – vecā asfaltbetona vietā tiek
ieklāts bruģis.
Pagājušajā gadā tika atjaunots Katoļu ielas ietves
posms no Lielās līdz Driksas
ielai, bet šogad ietves seguma
nomaiņa tiek turpināta posmā
no Driksas ielas līdz Katoļu
ielas 9. namam, jo tālāk, līdz
pat Raiņa ielas krustojumam,
ietve jau ir bruģēta.
«Daļa ietves gan Katoļu,
gan Pasta ielā bija kritiskā
stāvoklī – tā bija bedraina,
vietām segums sadrupis, līdz
ar to lietus laikā veidojās
peļķes, kas apgrūtināja gājēju
pārvietošanos. Pagājušajā
nedēļā abos ielu posmos tika
demontēts vecais asfalts, bet
šonedēļ jau sākta bruģēšana,»
stāsta Jelgavas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas
ielu ekspluatācijas inženieris
Edgars Rubenis, piebilstot, ka
Katoļu ielā vietās, kur blakus

ietvei aug koki, pēc pilsētas
arhitekta ieteikuma tiks izmantots ekobruģis, kāds ap
kokiem ieklāts arī Pasta ielas
posmā pie «Pilsētas pasāžas»,
tāpat tiks atjaunoti norobežojošie stabi ar ķēdēm Driksas
un Katoļu ielas krustojumā.
Katoļu ielas posmā tiks sakārtots ietves segums 387 kvadrātmetru platībā, nomainītas
apmales un labiekārtota zaļā
zona 100 kvadrātmetru platībā, bet Pasta ielas posmā tiks
atjaunots ietves segums 165

kvadrātmetru platībā, nomainītas apmales un sakārtota
zaļā zona 50 kvadrātmetru
platībā.
Abos remontdarbu posmos
ir slēgta gājēju kustība, bet
Katoļu ielā gar ielas malu
arī aizliegts novietot transportlīdzekļus. Remontdarbus
plānots pabeigt līdz februāra nogalei. Darbus veic SIA
«Kulk».
Jāpiebilst, ka «Pilsētsaimniecība» šogad ietvju seguma
atjaunošanu ir ieplānojusi

arī citos pilsētas ielu posmos:
Pulkveža Brieža ielā pie Dobeles ielas; Sarmas ielā no
Sarmas ielas 4. nama līdz Mazajam ceļam; Aspazijas ielā no
Dobeles šosejas līdz Jelgavas
5. vidusskolas iebrauktuvei;
Strazdu ielā no Rīgas ielas
līdz Jelgavas 4. vidusskolai;
Institūta ielā no Rīgas ielas
līdz Jelgavas pamatskolai
«Valdeka»-attīstības centram.
Bet jaunu ietvi plānots izbūvēt
Traktoristu ielas posmā no
Kazarmes līdz Pionieru ielai.

«Prātnieku laboratorijā» eksaktos priekšmetus
apgūst praktiski
Foto: Ivars Veiliņš

 Emīls Rotgalvis

«Viens no būtiskākajiem ieguvumiem «Prātnieku laboratorijā» ir prasmes, kuras skolēni gūst
darbojoties, – plānošana, savstarpējā sadarbība,
pētniecība. Programma īstenota tā, lai pēc trim
vai četriem gadiem, kad skolā tiek apgūta teorija,
bērni var atskatīties uz šajās nodarbībās uzzināto
un gūt labāku izpratni par mācību vielu,» par
Jelgavas «Prātnieku laboratoriju» stāsta viens
no tās pasniedzējiem Jelgavas Valsts ģimnāzijas
skolotājs Kārlis Daģis. Jaunajā ārpusskolas izglītības programmā 5. un 6. klašu skolēni aizvadījuši
pirmos mēnešus, kuru laikā padziļināti apgūti
eksaktie priekšmeti. Paši skolēni visvairāk novērtē
tieši praktisko pieeju darbam.
Jelgavas «Prātnieku laboratorija» ir Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra
Junioru universitātes turpinājums un tiek rīkota ar pašvaldības finansiālu atbalstu.
Nodarbības notiek katru trešdienu, pulcējot 20 piektklas
niekus un 21 sestklasnieku
no pilsētas skolām. Kā norāda
programmas īstenotāji ģimnāzijā, pirmais mācību gads ļauj
saprast, kā organizēt nodarbības turpmāk un kā izvērst
programmas piedāvājumu.
Jelgavas Valsts ģimnāzija ir
viena no 30 skolām Latvijā,
kur tiek realizēta «Prātnieku
laboratorijas» programma.
Latvijas Universitātes
Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošā pētniece
un «Prātnieku laboratorijas»
programmas vadītāja Ilze
France uzsver, ka viens no
ieguvumiem, turpinot Junioru
universitātes aizsākto darbu
Jelgavā, ir tas, ka saturs tiek
izstrādāts kopā ar skolas pedagogiem. «Kopā veidojam
saturu, izmantojot to, kas jau
ticis izstrādāts «Prātnieku
laboratorijas» programmā,
un pielāgojot to plānotajām

mācībām. Visa pamats ir cilvēkresursi un saturs,» skaidro
I.Fance, norādot: «Aizsākto ir
svarīgi turpināt, jo padziļināta
eksakto priekšmetu apguve
radošā veidā joprojām daudzām ģimenēm ir sveša. Uz
«Prātnieku laboratoriju» nāk
zinoši skolēni, taču, strādājot
kopā ar līdzvērtīgiem jauniešiem, viņu motivācija apgūt
vairāk caur tādu kā draudzīgu
konkurenci tikai pieaug.»
Katra Jelgavas skola dalībai
programmā virzīja savus labākos audzēkņus, kuri kārtoja
arī iestājpārbaudījumus, līdz
ar to nodarbību dalībniekiem
ir gan izpratne, gan interese
par apgūstamo vielu, un to
apstiprina arī skolēni. Jelgavas
4. sākumskolas piektklasnieks
Martens ar nepacietību gaidījis
2. semestra nodarbību, kurā
iepazīti ķīmijas pamati. «Ķīmija no tā, ko līdz šim esam
mācījušies, man patīk vislabāk jo ir eksperimenti. Skolā
mums ir dabaszinības, bet
maz darbojamies paši. Pirms
tam tā varēju darboties tikai
mājās, pildot eksperimentus no
speciālas grāmatas, un nesen
nopirku tās 2. daļu. Nākotnē

gribētu būt zinātnieks,» stāsta
Martens. Savukārt Ņikita no
Jelgavas 6. vidusskolas novērtē
aizvadītā semestra noslēguma
darbu: «Mums bija viens lielais
komandas darbs, kad taisījām
galda spēli – līdzīgu «Cirkam»,
bet ar matemātikas elementiem. Uzejot uz konkrēta laukuma, bija jārisina uzdevums.
Par atbildi vai nu iet uz priekšu, vai izlaiž gājienu, un tas
bija diezgan jautri. Mums bija
arī ekskursija uz «AHHAA»
centru, kuru apmeklēju jau
otro reizi, bet tur bija jauna
izstāde, tāpēc bija interesanti.»
Pašu veidotas galda spēles
bija piektklasnieku semestra
noslēguma darbs, pielietojot
jauniegūtās zināšanas. Kopā
darbojās arī 6. klases skolēni,
kuri, izmantojot matemātiskās prasmes un ievērojot
mērogu, izstrādāja autostāvvietas modeli, kurā plānota
teritorija, paredzot vietu mašīnām un veloceliņiem, kā arī
rēķinot slīpumus. Savukārt
decembrī organizēta bezmaksas ekskursija uz «AHHAA»
zinātnes centru Tartu, kas
daudziem skolēniem bija ne
vien pirmā reize zinātnes centrā, bet arī pirmā ekskursija
ārpus Latvijas, informē Jelgavas «Prātnieku laboratorijas»

organizatore Jelgavas Valsts
ģimnāzijā Ilze Liepa-Nagle.
Programmas īstenotāji Jelgavā pirmos «Prātnieku laboratorijas» mēnešus vērtē pozitīvi, uzsverot, ka galvenais,
ko skolēni gūst nodarbībās, ir
prasmes pētniecībā un darba
organizēšanā, kā arī pamatus
eksakto priekšmetu dziļākai
izpratnei. I.Liepa-Nagle piebilst, ka uzsāktās programmas
veiksmes ļauj novērtēt arī
vecāku interese par iespējām
bērnus iesaistīt turpmākās
«Prātnieku laboratorijas»
grupās. Plānots, ka nākamajā
gadā varētu tikt ieviesta arī 7.
klašu grupa, nodrošinot gan
pašreizējo, gan jaunu prātnieku tālāku izglītošanu.
«Prātnieku laboratorijā»
šajā semestrī skolēni apmeklēs
inovatīvus uzņēmumus, kuri
strādā eksakto zinātņu jomā,
bet mācību gada noslēgumā
notiks dienas nometne. 5. klašu skolēni nodarbībās mācīsies
par enerģijas uzglabāšanu
un efektivitāti, iepazīstot
auto būves pamatus, kā arī
veidos animācijas, izmantojot
ģeometriju, bet sestklasnieki
izpratīs fotoaparātu un projektoru darbības principus un
zinātniski analizēs dažādas
situācijas kinofilmās.

Māju īpašniekiem ir iespēja
saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu kanalizācijas
pieslēguma izbūvei
 Kristīne Langenfelde

Arī šogad jelgavniekiem ir iespēja
saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu ka
nalizācijas pieslēguma izbūvei ielās,
kurās jau ir izbūvēti
centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli, – šajā programmā
pieejamais pašvaldības finansējums
šogad ir 40 000 eiro.
Iesniegt pieteikumu
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var līdz 28.
maijam (ieskaitot),
informē SIA «Jelgavas ūdens».
Kā to nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada
31. janvāra saistošie noteikumi «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai»,
daudzdzīvokļu mājām ir pieejams atbalsts līdz 75 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām,
bet nepārsniedzot 3750 eiro,
savukārt atbalsta apmērs
vienģimenes mājai atkarīgs
no tā, vai kanalizācijas izbūves darbi tiek veikti saskaņā
ar apliecinājuma karti vai
atvieglotu procedūru – ar
pievada novietojuma plānu.
SIA «Jelgavas ūdens» Projekta īstenošanas grupas
vadītāja Ieva Strode skaidro:
ja privātmājai pieslēgumu
būvē būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma karti,
pašvaldības līdzfinansējums
veidos līdz 50 procentiem
no pieslēguma būvdarbu
kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1000 eiro par
pieslēguma izbūvi. Savukārt,
ja darbus veiks pats īpašnieks
vai būvkomersants saskaņā ar pievada novietojuma
plānu, 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.
Pieteikumu SIA «Jelgavas
ūdens» var iesniegt līdz 28.
maijam (ieskaitot) – pieteikuma veidlapa pieejama
mājaslapā www.jelgava.lv
un www.ju.lv. Iesniedzot pieteikumu, jābūt izstrādātam
pievadu novietojuma plānam
vai apliecinājuma kartei, kā
arī nedrīkst būt uzsākti kanalizācijas pievada izbūves
darbi.
Pagājušajā gadā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai SIA «Jelgavas ūdens»
tika iesniegti 158 pieteikumi,
bet atbalstu kanalizācijas
pieslēguma izbūvei izmantoja 146 īpašumu saimnieki.
Kopējais izmantotais pašvaldības līdzf inansējuma
apmērs pērn bija 37 580 eiro.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
informēja, ka šogad, noslēdzot ES Kohēzijas fonda un
Jelgavas pilsētas domes līdzfinansētā projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Jelgavā, V kārta» būvdarbus, kas sākās

2017. gadā, kanalizācijas un
ūdensapgādes tīklu izbūve
paredzēta vairākās pilsētas
maģistrālajās ielās – Rīgas
ielā, Kalnciema ceļā, Tērvetes un Garozas ielā. Projekta
V kārtas gaitā ekspluatācijā
jau nodoti 23 no 33 projekta
posmiem un kopumā izbūvēts apmēram 61 kilometrs
maģistrālo tīklu un pievadu,
dodot iespēju vairāk nekā
750 mājas pieslēgt pilsētas
centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem.
«Lai gan pēc katra posma būvdarbu pabeigšanas
apkārtējo ielu iedzīvotājus
esam informējuši par iespēju
īpašumu pieslēgt centralizētajai ūdenssaimniecības
sistēmai, visi to nav izmantojuši, tādēļ vēlreiz aicinām
jelgavniekus to izdarīt, kā
arī šobrīd izmantot iespēju
pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas
pieslēguma izbūvei,» norāda
I.Strode.
Lai īpašumu pieslēgtu centralizētajiem kanalizācijas
un ūdensapgādes tīkliem, jāvēršas SIA «Jelgavas ūdens»
(Ūdensvada ielā 4) Tehniskajā daļā un jāsaņem tehniskie nosacījumi pieslēguma
izbūvei, iesniedzot šādus
dokumentus: iesniegumu;
zemesgrāmatas apliecības
kopiju; zemes robežu plāna
kopiju; pilnvaras kopiju, ja
nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis.
Jāatgādina, ka Ministru
kabineta noteikumi Nr.253
«Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumi» paredz, ka
privātmājas īpašnieks, līdz
kura īpašuma robežai ir
izbūvēti ūdensapgādes un/
vai sadzīves kanalizācijas
pievadi, dzīvojamai ēkai piegulošā zemes gabala robežās
pagalma ūdenssaimniecības
inženierkomunikāciju izbūvi
saimnieciskā kārtībā saskaņā
ar atviegloto procedūru – ar
pievada novietojuma plānu
– un izbūvi var veikt pats.
Pievada novietojuma plāna
izstrādi un pēc inženierkomunikācijas izbūves tā
uzmērīšanu dabā var veikt
atbilstošs būvspeciālists vai
būvkomersants. Šo pakalpojumu nodrošina arī SIA «Jelgavas ūdens». Pašvaldības
līdzfinansējuma pieteikumu
iesniedzējiem jāņem vērā,
ka SIA «Jelgavas ūdens»
pievada novietojuma plāna
izstrāde tiek nodrošināta 21
dienas laikā.
Tiem, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
nevar izmantot atviegloto procedūru kanalizācijas
pieslēguma izbūvei un ja
kanalizācijas pieslēguma
izbūve tiek veikta saskaņā
ar apliecinājuma karti, jāņem vērā, ka SIA «Jelgavas
ūdens» tehniskie noteikumi
jāpieprasa būvniecības informācijas sistēmā www.bis.
gov.lv.
Izbūvēto pieslēgumu ekspluatācijā pieņem SIA «Jelgavas ūdens», un pēc šī procesa
būvniecības ierosinātājam
uzņēmuma Abonentu apkalpošanas dienestā jānoslēdz
līgums par ūdensapgādes vai
kanalizācijas pakalpojuma
saņemšanu.
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Mācības poliklīnikā
skolēniem palīdz izvēlēties

Jelgavas poliklīnikas radiologa
asistente Zaiga Rumba šonedēļ jauno mediķu programmas dalībniekus iepazīstināja
ar poliklīnikas rentgena kabineta iekārtām, to iespējām un
izmeklēšanas procesu.
 Ritma Gaidamoviča

«Pirms sāku apmeklēt
nodarbības Jelgavas
poliklīnikā, vēl šaubījos, vai medicīnas nozare būs pareizā izvēle. Taču iespēja izzināt
ārstu ikdienu, redzēt
medicīnas iestādes
darbu man ir devusi
pilnīgu pārliecību –
gribu mācīties medicīnu un būšu ķirurģe.
Visaugstāk novērtēju iespēju daudz ko
pašiem praktiski pamēģināt, piemēram,
sagatavot katetru,
veikt ultrasonogrāfijas izmeklējumu, kardiogrammu,» stāsta
10. klases skolniece
Elīza Beitlere, kura
mācās SIA «Jelgavas
poliklīnika» īstenotajā jauno mediķu
programmā.
E.Beitlere nolēmusi arī zinātniski pētniecisko darbu
izstrādāt par tēmu, kas saistīta
ar medicīnu, un tā izstrādē
palīdzību piedāvājuši Jelgavas
poliklīnikas ārsti. «Tas ir vēl
viens būtisks ieguldījums nākotnē, ko sniedz jauno mediķu
programma,» tā jauniete.
Šonedēļ Jelgavas poliklīnikā
aizvadīta jauno mediķu programmas devītā nodarbība, kurā
skolēni iepazina radioloģiju,
teorētiskajā nodarbībā izzinot
izmeklējumu metodes, pētot

Foto: Ivars Veiliņš
rentgena uzņēmumus, bet
praktiskajā daļā klātienē apzinot poliklīnikas Radioloģijas
nodaļas darbu. Iepriekš jaunieši jau iepazinuši māsu darbu,
kardioloģiju, ģimenes ārstu
un laboratorijas darbu, bet vēl
līdz mācību noslēgumam, kas
paredzēts jūlijā, notiks nodarbības estētikā, rehabilitācijā,
ķirurģijā un traumatoloģijā,
psihiatrijā un narkoloģijā, kā
arī veselības vadībā, savukārt
noslēgumā jauniešiem būs jākārto pārbaudes darbs.
SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Kintija Barloti
stāsta, ka mācības uzsāka
24 jaunieši, četri tās ir pārtraukuši, bet desmit skolēni
apmeklējuši pilnīgi visas nodarbības. «Domāju, ka tie ir
jaunieši, kuri visnopietnāk
apsver medicīnas studijas,
līdz ar to viņiem ir lielāka
motivācija. Mediķa profesija
ir sarežģīta un smaga, lai
kļūtu par ārstu, jāmācās vismaz 8–10 gadi, un lēmums ir
ļoti nopietns. Taču ieguvums
ir arī tad, ja kāds no šiem
jauno mediķu programmas
dalībniekiem pie mums ir
sapratis, ka medicīna tomēr
nav viņa aicinājums,» atzīst
K.Barloti, norādot, ka poliklīnika šādām skolēnu mācībām
ir ļoti pateicīgs profils, jo
jauniešus spēj iepazīstināt ar
dažādām medicīnas jomām.
Jaunieši atzīst, ka katra
nodarbība paplašina viņu redzesloku, jo ārstiem svarīgas ir
vispusīgas zināšanas, un ļauj

saprast, kurā jomā viņi saredz
sevi. «Gribu būt medmāsa.
Tieši jauno mediķu mācībās,
iepazīstot māsu darbu, sapratu, ka tas ir mans aicinājums.
Medmāsas pienākumi jau nav
tikai asins noņemšana, tie ir
daudz plašāki, un katrs var
izvēlēties darīt to, kas pašam
šķiet saistošāks. Taču mērķis
ir viens – palīdzēt cilvēkiem,
un tas mani saista. Novērtēju
iespēju arī praktiski darboties,
piemēram, pagājušajā nodarbībā drosmīgākie pamēģināja
veikt ultrasonogrāfijas izmeklējumu vairogdziedzerim un
vēdera dobumam. Praktiski
redzētais vairāk paliek atmiņā,» pārliecināta 11. klases
skolniece Anete Vīnava. «Tā ir
lieliska iespēja saprast katra
ārsta kompetences, uzklausīt
ārstu pieredzi, kā arī individuāli uzdot jautājumus,» saka
10. klases audzēkne Renāte
Labore, kura vēlētos kļūt par
anestezioloģi. «Apzinos, ka
ārstiem ilgi un daudz jāmācās,
taču viss ir tā vērts, ja patīk
tas, ko dari,» tā Renāte.
K.Barloti vērtē, ka Jelgavas
poliklīnikas iniciatīva īstenot
jauno mediķu programmu ir
pārbaudījums ne tikai jauniešiem, bet arī poliklīnikas darbiniekiem, kuri nodarbības skolēniem vada papildus saviem
tiešajiem darba pienākumiem.
«Jūlijā pirmais mācību gads
noslēgsies, un tad arī varēsim
analizēt rezultātus un spriest
par programmas turpinājumu
nākamajā mācību gadā.»

Notāru dienās arī Jelgavā
piedāvās bezmaksas konsultācijas
 Emīls Rotgalvis

25. un 26. februārī jau 15. reizi visā
Latvijā norisināsies
Notāru dienas, piedāvājot bezmaksas
juridiskās konsultācijas zvērinātu
notāru birojos visā
Latvijā, tajā skaitā
Jelgavā. Jautājumus
varēs uzdot arī klientu portālā www.latvijasnotars.lv.
Bezmaksas konsultācijas
Jelgavā piedāvās četri Zemgales apgabaltiesas zvērināti
notāri – Ieva Krūmiņa (Lielajā ielā 22), Daiga Andersone
(Mātera ielā 23/25), Pēteris

Ducmanis (Pasta ielā 45) un
Vita Krekle-Muižniece (Pasta
ielā 47). Konsultācijas 25.
un 26. februārī tiks sniegtas
no pulksten 10 līdz 15, bet
portālā www.latvijasnotars.
lv jautājumus abās dienās
varēs uzdot no pulksten
10 līdz 14. Klientu portālā, sadaļā «Meklēt notāru»,
pieejama informācija par
notāru birojiem un to darba
laikiem visā Latvijā, kā arī
kontaktinformācija. Plānojot
konsultāciju, apmeklējumu
ieteicams iepriekš pieteikt.
Notāru dienu rīkotāji –
Latvijas Zvērinātu notāru
padome – šogad aicina sabiedrību domāt par bērnu
juridisko drošību. Interesenti tiks aicināti izzināt,

kas nepieciešams, lai viņu
bērni būtu juridiski nodrošināti dažādām situācijām,
ko ģimene var piedzīvot, jo
sevišķi, ja vecāki šķiras. Tikšanās laikā ar notāriem varēs
uzzināt par dokumentiem,
kam jābūt bērna juridiskajā
albumā, par mantošanas
procesa kārtošanu un citiem
jautājumiem, kas skar bērnu
intereses dažādās dzīves situācijās. Latvijas Zvērinātu
notāru padomes komunikācijas vadītāja Liene Krīvena
informē, ka bērnu interešu
aizstāvība ir šā gada Notāru dienu fokuss, tomēr
konsultāciju laikā juridisko
pakalpojumu profesionāļi
būs gatavi atbildēt uz dažāda
veida jautājumiem.

Īsi
 Dzīvnieku aizsardzības biedrība «Ķepu ķepā» veterinārajā
klīnikā «Sanarius» Viestura ielā
22 nodrošina dzīvnieku čipošanu,
vakcinēšanu un reģistrēšanu 50
cilvēkiem ar maznodrošinātas personas statusu. Kā informē biedrība,
klīnikā būs iespēja vakcinēt, čipot
un reģistrēt maznodrošināto un
trūcīgo personu suņus, piesakoties
pa tālruni 29520432. Līdzi jāņem
statusu apliecinošs dokuments un
pase, lai suni varētu piereģistrēt uz
konkrētās personas vārda.
 Jelgavas pilsētā turpinās
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūve. No šīs nedēļas noteiktas izmaiņas satiksmes organizācijā Rīgas ielas posmā no Garozas
ielas līdz Skautu ielai, kā arī sākušies darbi Kalnciema ceļā, un tie
tiks organizēti vairākos posmos.
No 19. februāra Kalnciema ceļā no
Rīgas ielas līdz Vecajam ceļam notiek
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūve un ir ierobežota satiksme.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» aicina ievērot izvietotās pagaidu
ceļas zīmes un saskaņoto satiksmes
organizācijas shēmu. Būvdarbus
Kalnciema ceļā plānots pabeigt līdz
29. maijam.
 Noslēgusies virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana
Būriņu ceļa posmā no Blāzmas
līdz Zemgaļu ielai, kas ir būvprojekta «Kompleksu pasākumu
īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu
apdraudējuma samazināšanai
piegulošajās teritorijās» 2. daļas būvdarbi. Šo būvdarbu gaitā
atjaunoti novadgrāvji un noņemts
apaugums Būriņu ceļā, Stūrīšu ielā,
Pludmales ielā, Āraišu ielā, Zemgaļu ielā un Briežu ielā; izbūvētas
caurtekas Būriņu ceļā, Stūrīšu ielā,
Pludmales ielā, Āraišu ielā, Zemgaļu
ielā un Briežu ielā; izbūvēti drenāžas kolektori Keramiķu ielā, Upeņu
ielā un Briežu ielā; izbūvētas divas
caurtekas ar pretvārstu. Pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība» norāda,
ka atjaunotā meliorācijas sistēma
veicinās grāvju caurplūdi un nodrošinās ātrāku ūdens novadīšanu Svētes
upē. Tādējādi ir sasniegti projekta
mērķi, uzlabojot iedzīvotāju dzīves
kvalitāti un saimnieciskās darbības
konkurētspēju. Būvdarbus objektā
veica SIA «Valkas meliorācija».
 Pabeigti Meža kapsētas teritorijas paplašināšanas 3. kārtas
būvdarbi Bauskas ielā 12C, un
objekts pieņemts ekspluatācijā.

Projekta realizācijas gaitā uzbērtā
grunts noplanēta un izlīdzināta,
izbūvēts rokas sūknis un uzstādītas
dekoratīvās aku apdares. Teritorija arī
labiekārtota – izveidoti celiņi un brauktuve, izvietoti divi soliņi un atkritumu
urna, iestādīti koki un košumkrūmi un
izveidotas zaļās zonas. Tāpat iztīrīts
esošais grāvis un novākts apaugums.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka paplašinātajā kapsētas teritorijā būs iespēja nodrošināt
ap 1600 jaunu kapavietu. Kapsētas
paplašināšanas 3. kārtas darbus veica
SIA «Cascade mining».
«Jelgavas Vēstnesis»
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SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) izstrādājusi jaunu pilsētas
sabiedriskā transporta kustības maršrutu shēmu, kas pasažieriem
ļauj daudz ērtāk orientēties pilsētas autobusu maršrutos. Uz Jelgavas kartes detalizēti atainots katra autobusu maršruta kursēšanas
grafiks un tā pieturvietas. Viens no būtiskākajiem uzlabojumiem ir
tas, ka karte ir sadalīta četrās zonās – A, B, C, D – un katrs maršruts
iekrāsots citā krāsā. Tas atvieglo nepieciešamā maršruta izvēli, it
sevišķi, ja cilvēks sabiedrisko transportu neizmanto regulāri vai
pilsētā ieradies kā viesis, tūrists. Šādā situācijā nav jāpārzina autobusu maršrutu nosaukumi, jo ir iespēja orientēties pēc krāsas, kurā
maršruts apzīmēts. Tāpat uz katras pieturvietās izvietotās kartes
ir uzdrukāts kvadrātkods jeb QR kods – nolasot ar viedierīci, tas
aizved uz JAP mājaslapu, kurā var atrast precīzu informāciju par
visu pilsētas autobusu kursēšanas grafiku un pienākšanas laikiem
pieturās. Savukārt, noskenējot kvadrātkodu uz konkrētās pieturvietas maršruta saraksta, pasažieris jau tiešsaistē uzzina, pēc cik
ilga laika konkrētajā pieturā ieradīsies autobuss, vai tas kursē pēc
grafika vai ar kavēšanos. Līdz šim šādus datus par katru maršrutu
bija iespējams uzzināt uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv, bet šobrīd, pielietojot tehnoloģijas, to ērti varēs izmantot pieturvietā, no
kartes vai pieturvietas maršruta saraksta nolasot kodu.
Jaunajā kartē apkopoti ne tikai visi 20 pilsētas autobusu maršruti
un to pieturas, bet arī cita noderīga informācija. Kartē iekļauti arī
galvenie pilsētas punkti – bērnudārzi, skolas, slimnīcas, poliklīnikas
un kultūras iestādes, tūrisma apskates objekti un citi.
Iepriekšējā pilsētas autobusu kustības karte bija veidota 2005.
gadā, taču kopš tā laika maršrutu tīkls ir būtiski mainījies un paplašinājies, tāpat mainījušās tehnoloģiskās iespējas, tāpēc šobrīd
izstrādāta jauna maršrutu karte, kas pasažieriem sniedz daudz
plašākas iespējas. Karte ir kā vizuālais tilts, kas pilsētas sabiedriskā
transporta tīklu lietotājam padara draudzīgāku un saprotamāku.
Jaunā karte izvietota ap 90 pilsētas autobusu pieturās.
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6
Divi BJSS audzēkņi kļūst
par Latvijas čempioniem

Kuldīgas Vieglatlētikas manēžā notika
Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās
U-18 un U-20 grupā. Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (BJSS) audzēkne
Māra Anna Zīverte kļuva par divkārtēju
Latvijas čempioni U-20: 60 metru skrējienā viņa uzvarēja 27 sportistu konkurencē ar laiku 7,74 sekundes, bet 200 metros, uzvarot 31 skrējējas konkurencē,
Māra Anna uzrādīja arī Latvijas sezonas
labāko laiku telpās – 24,94 sekundes.
BJSS vieglatlēts Ričards Alans Kļaviņš kļuva par čempionu U-18 grupā 60 metru
skrējienā ar rezultātu 7,23 sekundes 43
sportistu konkurencē, savukārt Maksims
Korotkovs izcīnīja 3. vietu lodes grūšanā
U-20 grupā 11 sportistu konkurencē
(rezultāts – 14,04 metri).

SPORTS
Uzvar Latvijas čempionātā

7. un 8. februārī Jelgavas novada
Staļģenē norisinājās Latvijas čempionāts brīvajā
cīņā junioriem jeb sportistiem līdz 20
gadu vecumam. Par čempionu kļuva
Jelgavas kluba «Milons» cīkstonis
Osmans Dzaseževs. Viņš startēja svara
kategorijā līdz 79 kilogramiem. Šajā
svara kategorijā bija seši dalībnieki.
«Osmans aizvadīja četras cīņas un
visās uzvarēja, lai gan nebija viegli,»
norāda sportista treneris Vladimirs
Smirnovs. Čempionātā startēja 140
dalībnieku, bet Jelgavu pārstāvēja
tikai viens.

Atgriežas ar
vicečempiona titulu

Jelgavas sporta hallē aizvadīts Latvijas
čempionāts Latīņamerikas dejās un
sporta deju sacensības «Jelgavas domes
kauss». Jelgavu pārstāvēja sporta deju
kluba «Lielupe» un Dūšas deju skolas
dejotāji, un visaugstvērtīgāko sniegumu nodemonstrēja «Lielupes» treneris
Artūrs Freimanis, kurš nesen atsācis dejot ar jaunu partneri Aliaksandru Kotavu
no Baltkrievijas, izcīnot sudraba medaļu
Latvijas čempionātā Latīņamerikas dejās
pieaugušo grupā. 1. vietu Jelgavas
domes kausā ieguva Matīss Ķincis un
Ariana Smilga, Raivo Zimelis un Elza
Freiberga, Kristers Jerofejevs un Diāna
Aizezera un Mārcis Sakne un Anna
Rjabova. Vēl jelgavniekiem domes kausā
trīs sudraba un četras bronzas medaļas.

Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

Pieveic 100 jūdžu ekstrēmo
ultramaratonu

Jelgavnieks Edgars
Bukšs Lielbritānijā startēja ekstrēmajā ziemas
ultramaratonā gar Atlantijas okeānu. Apmēram 170 kilometru garo distanci viņš
noskrēja nepilnās 30 stundās un ieguva
38. vietu starp finišējušiem 111 dalībniekiem. Proti, uz starta izgāja 227 skrējēji,
taču trases sarežģītības un laikapstākļu dēļ
liela daļa izstājās. «Šis bija sarežģītākais
un ekstrēmākais ultramaratons. Trešdaļa
trases nebija skrienama – bija vai nu jākāpj
klintīs, vai jāpārvietojas pa ļoti akmeņainu
segumu. Liela daļa distances veda kalnup
– viedpulkstenis saskaitīja 5900 kāpuma
metrus, kas nozīmē 30 reizes uzkāpt
Gaiziņā,» tā E.Bukšs.

Pirmajā ceturtdaļfināla
spēlē piedzīvo zaudējumu

Sestdien sieviešu volejbola komanda
«Jelgava/LLU» aizvadīja pirmo Baltijas
līgas ceturtdaļfināla spēli, izbraukumā
tiekoties ar volejbola komandu no
Kauņas. Pirmajā spēlē jelgavnieces piedzīvoja zaudējumu 0:3 (19:25, 23:25 un
19:25). Rezultatīvākā ar 12 punktiem
Jelgavas komandā bija Līva Sola, pa
sešiem punktiem guva Līga Plāte un
Inese Jursone. Otrā ceturtdaļfināla spēle
notiks sestdien, 22. februārī, pulksten
16 Jelgavas sporta hallē. Ja būs nepieciešama trešā spēle, tā tiks aizvadīta 23.
februārī pulksten 12 Jelgavas sporta
hallē. Jāatgādina, ka ceturtdaļfināla
uzvarētājas iekļūs pusfinālā un turpinās
cīņu par zelta medaļām, bet zaudētājām
Baltijas līgas sezona būs beigusies.

reģistrēšanās
Kērlingisti iegūst tiesības Sāksies
bezmaksas dalībai Jelgavas
startēt Eiropas čempionātā Nakts pusmaratonā
No 4. līdz 9. februārim
norisinājās Latvijas čempionāts kērlingā. Gan sieviešu, gan vīriešu grupā
uzvarēja Jelgavas Kērlinga kluba komandas, kas
līdz ar čempiona titulu
ieguva tiesības pārstāvēt
valsti šā gada Eiropas
čempionātā. Otra Jelgavas sieviešu komanda
čempionātu noslēdza ar
bronzas medaļu.
Jelgavas Sporta servisa centrs
informē, ka par čempionēm piecu
sieviešu komandu konkurencē kļuva
Jelgavas Kērlinga kluba komanda
ar skipu Ivetu Stašu-Šaršūni. Tiesa
gan, šajās sacensībās skipa lomu
uzņēmās Santa Blumberga, jo Iveta
sacensībās personīgu iemeslu dēļ
nevarēja piedalīties. Komandas
sastāvs: S.Blumberga, Ieva Krusta,
Tīna Siliņa, Evelīna Barone. Treneris – Ritvars Gulbis. Mājās pārvesta
arī bronzas medaļa – 3. vietu Latvijas čempionātā izcīnīja otra Jelgavas
Kērlinga kluba sieviešu komanda
ar skipu Ievu Rudzīti. Vēl komandā
spēlēja Līga Avena, Zane Ilze Brakovska un Daina Barone. Treneris
– Artis Zentelis. «Par mūsu sieviešu
komandas uzvaru pārsteiguma nav,
jo šīs kērlingistes valsti Eiropas un
pasaules čempionātos pārstāvējušas
jau vairākkārt. Tiesa, paši cerējām,
ka fināla cīņā būs derbijs starp mūsu
sieviešu komandām,» stāsta kluba
vadītājs Kārlis Smilga.
Vīriešu grupā startēja septiņas
komandas. Uzvaru izcīnīja Jelgavas
Kērlinga kluba komanda ar skipu
K.Smilgu. Viņam palīdzēja A.Zentelis, Jānis Vonda, Didzis Pētersons
un Roberts Buncis. «Svarīgu lomu
nospēlēja mūsu pieredze un tas, ka
mūsu komandas rezervistu soliņš

 Ritma Gaidamoviča

Skriešanas seriāls «Skrien Latvija» notiks jau desmito reizi,
un arī šogad tiks komplektēta
pilsētas skrējēju komanda,
kas aizstāvēs Jelgavas godu
un cīnīsies par vietu sešniekā
komandu konkurencē seriāla
kopvērtējumā. Interesentiem,
kuri vēlas pārstāvēt mūsu
pilsētu, jāpiesakās līdz 29.
februārim, informē Jelgavas
Sporta servisa centrs (SSC).
Bet 1. martā sāksies mūsu
pilsētā deklarēto iedzīvotāju reģistrēšanās bezmaksas
kvotām Jelgavas Nakts pusmaratonam.

Foto: Latvijas Kērlinga asociācija/Ansis Ventiņš
Jelgavas Kērlinga kluba sieviešu komanda – Tīna Siliņa (no kreisās), Evelīna Barone un Ieva Krusta – ar skipu Santu Blumbergu piecu komandu
konkurencē Latvijas čempionātā izcīnīja zelta medaļu un ieguva tiesības
valsti pārstāvēt Eiropas čempionātā. Tas notiks novembrī Norvēģijā.
bija garāks nekā pārējiem, līdz ar to
biežāk varējām variēt ar sastāvu,»
stāsta K.Smilga.
Latvijas čempionāta noteikumi paredz, ka uzvarētāji arī izcīna tiesības
pārstāvēt Latviju Pasaules kērlinga federācijas rīkotajās sacensībās
2020./2021. gada sezonā. «Galvenais
starts šajā sezonā ir Eiropas čempionāts, kas notiks novembrī Norvēģijā.
Latvijas komandām jāstartē B grupā.
Ja izdosies izcīnīt pirmo vai otro vietu, komanda iegūs iespēju piedalīties
2021. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā,» stāsta K.Smilga,
gan norādot, ka vīriešu komanda,
izmantojot iespēju, vēl mēnesi domās,

«Šis būs ceturtais gads, kad skriešanas
seriālā startēs Jelgavas komanda. Pērn
tikai nedaudz pietrūka, lai mēs izcīnītu 6.
vietu, tāpēc šogad mērķis ir kopvērtējumā
iekļūt labāko sešniekā,» stāsta SSC sporta
pasākumu organizatore Aļona Fomenko.
Dalībai pilsētas komandā var pieteikties ikviens interesents, tomēr jāņem
vērā, ka saskaņā ar seriāla nolikumu
pusmaratona distanci skriet drīkst dalībnieki, kas dzimuši 2004. gadā un vecāki.
Tāpat potenciālajam dalībniekam jābūt
gatavam startēt vismaz piecos seriāla
posmos.
Interesenti var pieteikties līdz 29.
februārim pa e-pastu alona.fomenko@

vai vispār startēs. «Tas ir liels gods
un reizē milzīga atbildība. Treniņu
procesam ir jābūt daudz intensīvākam nekā līdz Latvijas čempionātam
– vismaz trīs reizes nedēļā, turklāt
ik pa divām trim nedēļām jāpiedalās
starptautiskās sacensībās. Vēl jāņem
vērā, ka Eiropas čempionātā vidējais
komandas dalībnieku vecums ir virs
30 gadiem, taču mums jau pāri 40.
Tāpēc šobrīd izsveram, vai to varam
savienot ar darbu un ģimeni,» skaidro  Ritma Gaidamoviča
K.Smilga, piebilstot: par sievietēm gan
29. februārī un 1. martā Jelgair skaidrs, ka viņas čempionātā startēs.
vas ledus hallē notiks daiļsliJāpiebilst, ka Eiropas čempionāta B
došanas sacensības «Jelgava
grupā startēs 10 sieviešu un 16 vīriešu
cup 2020», kas reizē ir devīkomandas.

Par čempiona titulu cīnās astoņas komandas
Nedēļas nogalē sākās Jelgavas pilsētas
2020. gada basketbola čempionāts vīriešiem. Šogad tajā piedalās astoņas
komandas: septiņas, kas par čempionu
titulu cīnījās arī pērn – «Doks», «Valauto»,
«Vilki», «Skandijs», «LLU», «NĪP» un «Rokiji» –, un «Alvila dēli», kas čempionātā
debitē. Pirmajās spēlēs sestdien komanda
«NĪP» uzvarēja «Doku» ar rezultātu 83:79,
«Valauto» pieveica komandu «Rokiji» ar
rezultātu 106:98, «Vilki» zaudēja «LLU» ar
rezultātu 74:93, bet komandai «Skandijs»
tika piešķirta tehniskā uzvara 20:0, jo pretinieki – «Alvila dēli» – uz spēli neieradās.
Komandas aizvadīs viena apļa turnīru, laukumā tiekoties katra ar katru. Spēles paredzētas
29. februārī, 7., 8., 21., 22. un 28. martā. Pēc tam sekos izslēgšanas spēļu kārtas – 13. aprīlī plānoti ceturtdaļfināli,
18. aprīlī pusfināli. Jelgavas čempioni, kā arī sudraba un bronzas medaļu īpašnieki tiks noskaidroti 19. aprīlī.
Jelgavas čempionāta mērķis ir popularizēt un attīstīt amatieru basketbolu Jelgavā un veicināt iedzīvotāju
iesaistīšanos aktīvās un regulārās sporta nodarbībās. Čempionātu organizē Sporta servisa centrs sadarbībā
ar biedrību «Basketbola klubs «Jelgava»». 2019. gadā čempionātā piedalījās desmit komandas un par uzvaFoto: Ivars Veiliņš
rētājiem kļuva «Ķepas», 2. vietu ieguva komanda «Doks», 3. vietu – «NĪP».

sports.jelgava.lv. E-pastā jānorāda distance, ko dalībnieks vēlētos skriet, labākais
rezultāts šajā distancē, kas sasniegts pēc
2018. gada 1. janvāra, īss apraksts par sevi
un motivācija startēt Jelgavas pilsētas
komandā.
Pēc pieteikumu izvērtēšanas skrējējus
aicinās uz kopīgu treniņu, un tad tiks
paziņoti komandas dalībnieki. Kopumā
komandā plānots iekļaut desmit skrējējus, un viņiem tiks nodrošināta dalība
skriešanas seriāla posmos, kā arī transports uz un no posma.
Skriešanas seriālam šogad būs astoņi
posmi: 11. aprīlī Liepājā, 25. aprīlī Daugavpilī, 30. maijā Rēzeknē, 21. jūnijā
Ventspilī, 25. jūlijā Jelgavā, 8. augustā
Kuldīgā, 20. septembrī Valmierā un 17.
oktobrī Siguldā.
Jāpiebilst, ka jau šobrīd mājaslapā
www.skrienlatvija.lv un «Sportland»
veikalos notiek dalībnieku reģistrēšanās
«Skrien Latvija» posmiem, tostarp Jelgavas Nakts pusmaratonam. SSC informē,
ka Jelgavas pašvaldība arī šogad pilsētā
deklarētajiem iedzīvotājiem piešķirs 1400
bezmaksas kvotas dalībai šajā pasākumā:
21 kilometra distancē – 100, 10 kilometru
distancē – 250, piecu kilometru distancē
– 500, nūjošanā – 50 un bērnu skrējienā
– 500. Tām būs iespējams pieteikties no
1. marta līdz 15. jūnijam. Saite, kurā
jelgavnieki varēs reģistrēties bezmaksas
kvotām, būs pieejama «Skrien Latvija»
un «Sportlat» feisbuka lapā un mājaslapā
sportlat.lv.

Ledus hallē notiks starptautiskas
daiļslidošanas sacensības

tais Baltijas Elites kausa sērijas
sacensību posms. Plānots, ka
Jelgavā par medaļām cīnīsies
ap 180 daiļslidotāju vecumā
no sešiem līdz 17 gadiem,
tajā skaitā 24 Jelgavas Ledus
sporta skolas (JLSS) audzēkņi.
Skatītājiem ieeja sacensībās ir
bez maksas.

Sacensību organizators JLSS daiļslidošanas treneris Andrejs Brovenko
stāsta, ka sacensībām Jelgavā ir pieteikti
daiļslidotāji no Latvijas, Lietuvas un
Šveices klubiem. No JLSS sacensībās
plāno piedalīties 24 audzēkņi. «Mēs izmantojam mājas sacensību priekšrocības
un ceram, ka daļai audzēkņu izdosies
uzrādīt ļoti labus rezultātus, jo dažkārt
mājas sienas palīdz,» atzīst treneris.
Sacensībās Jelgavā sevi apliecinās daiļslidotāji vecumā no sešiem līdz 17 gadiem.

«Vislielākās izredzes uz medaļām mums
varētu būt «Advanced Novice» jauniešu
klasē, kurā puišu konkurencē startēs
vieni no mūsu labākajiem slidotājiem
Antons Trafimovs un Kirils Korkačs,
meiteņu – Emīlija Ozola un Elizabete
Pentjuša,» stāsta A.Brovenko, piebilstot,
ka kopumā sacensība notiks 16 grupās
un klasēs – jaunākie dalībnieki uzstāsies
ar vienu priekšnesumu, bet «Advanced
Novice» un junioru klasē – ar diviem
slidojumiem.
Sestdien sacensības ledus hallē sāksies
pulksten 12, svētdien – pulksten 9. Ar
precīzu pasākuma programmu varēs
iepazīties mājaslapā www.skating.lv, kur
sacensību dienās slidojumus varēs vērot
neklātienē, jo tiks nodrošināta tiešraide
no Jelgavas ledus halles. Taču skatītāji
aicināti daiļslidošanas priekšnesumus
baudīt arī klātienē – ieeja ir bez maksas.
Pavisam Baltijas Elites kausa izcīņai
šogad ir 14 posmi, un kopvērtējuma
ieskaitē tiek ņemti vērā katra dalībnieka
labākie rezultāti sešās sacensībās. Katrā
posmā dalībnieks nopelna konkrētu
punktu skaitu, un punkti tiek summēti,
lai noskaidrotu uzvarētājus.

Aktuālo sporta pasākumu
plānu pilsētā skaties

Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

SIA «JELGAVAS ŪDENS»
PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANAI DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI
CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 2020. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.19-2 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» (turpmāk – noteikumi) dzīvojamo
māju īpašnieki var iesniegt SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada iela 4, Jelgava) pieteikumus
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 28. maijam (ieskaitot).
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2020. gadā ir 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši eiro).
Ar noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jelgava.
lv vai SIA «Jelgavas ūdens» interneta vietnē www.ju.lv.
Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā Vides pārvalde (reģ.Nr.90000017078)
piedāvā darbu

Zemgales reģionālās Vides pārvaldes Kontroles daļas
Resursu kontroles sektora

VECĀKAJAM(-AI) INSPEKTORAM(-EI)

uz noteiktu laiku (iespējams pagarināt uz nenoteiktu laiku)
Galvenie pienākumi:
• kontrolēt vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu;
• kontrolēt rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas
noteikumu un zivju resursu ieguves limitu ievērošanu;
• sagatavot dokumentus.
Prasības:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta
prasībām;
• otrā līmeņa augstākā izglītība, vēlams vides vai dabas
zinātnē vai tiesību zinātnē;
• pieredze valsts pārvaldes iestādē vai vides aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• labas datora lietošanas prasmes;
• B kategorijas auto un motorlaivas vadīšanas
apliecība.
Atalgojums – no 835 līdz 1100 EUR (pirms nodokļu
nomaksas).

Zemgales reģionālās Vides pārvaldes Kontroles daļas
Piesārņojuma kontroles sektora

VECĀKAJAM(-AI) INSPEKTORAM(-EI)
uz nenoteiktu laiku (darba vieta – Jelgava)

Galvenie pienākumi:
• kontrolēt vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu un izskatīt sūdzības par piesārņojumu;
• veikt pārbaudes;
• sagatavot dokumentus par vides aizsardzību un
dabas resursu izmantošanu.
Prasības:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
• augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība vides zinātnē, bioloģijas vai ķīmijas
jomā;
• darba pieredze vides aizsardzības jomā tiks uzskatīta
par priekšrocību;
• labas datora lietošanas prasmes;
• B kategorijas autovadīšanas apliecība.
Atalgojums – no 835 līdz 1100 EUR (pirms nodokļu
nomaksas).
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PAZIŅOJUMI
SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)
aicina darbā INŽENIERI.
Pienākumi:
• CNC programmu izstrāde plazmas un lāzera
darbgaldiem.
Mēs piedāvājam:
• bruto atalgojumu, sākot no 1300 EUR;
• stabilu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• apmācību;
• godīgi nomaksātus nodokļus, sociālās garantijas;
• laicīgu algas izmaksu divas reizes mēnesī;
• visus individuālos darba aizsarglīdzekļus;
• iespēju profesionāli pilnveidoties;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bezmaksas transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava;
• transporta kompensāciju citos maršrutos;
• bezmaksas karstos dzērienus.
No tevis vēlamies sagaidīt:
• vidējo vai augstāko izglītību, vēlams tehniskajā nozarē;
• labas datorprasmes («MS Office», «AutoCAD»);
• spēju pieņemt lēmumus un strādāt patstāvīgi.
Adrese: Uzvaras iela 55a, Dobele, LV-3701
E-pasts: vakances@eastmetal.lv
Tālrunis: +371 63781704, 28355358
Mājaslapa: www.eastmetal.lv

SIA «Fish+Fish» (reģ.Nr.40103680283)
ir zivju izstrādājumu ražošanas uzņēmums, kas
nodarbojas ar saldētu zvejas produktu ražošanu.
Saistībā ar paplašināšanos
aicinām savam kolektīvam pievienoties

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJAS(-US).
Pienākumi:
• zivju sagatavošana, apstrāde, pakošana.
Prasības:
• fiziska izturība;
• vēlme strādāt un atbildības izjūta par uzticēto darbu.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu (no 600 EUR (neto));
• sociālās garantijas;
• apmācību darba pienākumu veikšanai;
• bezmaksas transportu uz/no darba maršrutā
Jelgava–Ozolnieki–Jaunolaine–Olaine;
• bezmaksas veselības apdrošināšanas polisi (pēc
pārbaudes laika);
• pilnas slodzes darbu.
Zvanīt pa tālruni 29104410
(no plkst.8 līdz 16 darba dienās).
Darbavieta: Olaine, Rūpnīcu iela 4
(atrodas «Nordic Industrial Park» teritorijā).

GRĀMATVEŽA PALĪGU(-DZI)

Galvenie uzticētie pienākumi:
• reģistrēt klientu pasūtījumus uzņēmuma ražošanas
sistēmā;
• sagatavot klientiem rēķinus/kredītrēķinus un pārbaudīt piegādātāju rēķinus;
• sagatavot atskaites u.c. dokumentus.
Sagaidām labas iemaņas darbā ar datoru, precizitāti,
atbildību, vēlmi darba ikdienu saistīt ar skaitļiem un
apgūt jaunas zināšanas un iemaņas.
Uzņēmums piedāvā:
• dinamisku darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā;

• profesionālo apmācību;
• darba vietu Kalnciemā un nodrošinātu darbinieku
transportu maršrutā Jelgava–Kalnciems–Jelgava;
• atalgojumu 600–800 EUR/mēn. (pirms nodokļu
nomaksas) atkarībā no pieredzes, kvalifikācijas un
zināšanām;
• uz vērtībām balstītu kultūru un kolektīva pasākumus;
• draudzīgu, mūsdienīgu un sakoptu darba vidi;
• profesionālus kolēģus, kuri atbalstīs un iedrošinās.

ŠUVĒJAS(-US)

Mēnešalga – 430–850 EUR
(pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikties vakancēm, CV sūtot pa e-pastu darbs@
spectre.lv. Tālrunis papildinformācijai – 28626844.

Atalgojums – no 800 EUR/mēn. par slodzi
(pirms nodokļu nomaksas).

Tālrunis saziņai: 28483678
(zvanīt darba dienās no plkst.7 līdz 17).
Darbavieta: «Nordic Homes» rūpnīca
(Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads).

ATSLĒDZNIEKUS(-CES) un
METINĀTĀJUS(-AS)
ar pieredzi metālapstrādē.

Ko mēs piedāvājam?
• Interesantu darbu un labu atalgojumu (6–10 EUR/
st. (bruto))
• Godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas
• Nelaimes gadījumu apdrošināšanu (stājoties darbā)
un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
• Kompānijas apmaksātu ceļojumu divām personām,
nostrādājot kompānijā divus gadus nepārtraukti
• Kompānijas apmaksātas pusdienas, kafiju, tēju,
ūdeni
• Piemaksu pie ikmēneša algas par 100% apmeklētību

Līdzjūtības

Uzziņas pa tālruni 63050449,63022863.
Darbavietas adrese:
Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.

Varbūt es nolaidīšos
kādreiz, varbūt mazliet,
var būt, ka zilos viršos
vai ceriņos, kas zied.
(I.Ziedonis)

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS MARTĀ

Visdziļākā līdzjūtība mūsu kolēģei
Diānai Pavlovskai,
tēvu mūžības ceļā pavadot.

VESELĪBU VEICINOŠAS VINGROŠANAS
CIKLI AR FIZIOTERAPEITU BĒRNIEM

VINGROŠANAS NODARBĪBU CIKLI
PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

• No 03.03.2020. otrdienās plkst.16 un piektdienās plkst.15 (12–17 gadi)

• No 03.03.2020. otrdienās un ceturtdienās plkst.9

Jelgavas pilsētas dome un
pašvaldības administrācija
Seko mums:

Nodarbības notiek deju studijā «Dejo visi»
Raiņa ielā 28. Iepriekš obligāti jāpiesakās
pa tālruni 63048913.

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama;
uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas instruktore
Zane Grava.

GAISA JOGA BĒRNIEM (7–15 G.V.)

• 04.03.2020. plkst.18 – «Bērna emocionālā
inteliģence. Vērtību scenārija izvēle»
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
Svētes ielā 33. Iepriekš obligāti jāpiesakās pa
tālruni 29222737, 63082101
vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

Nodarbības notiek deju studijā
«Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
Iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni 27795685.
Treneres – Annika un Ilona.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt
pa tālruni 63048913.
Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085
«Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.

Nav tādas jūras,
Bez krastiem kas būtu,
Nav tāda mūža,
Kas bezgalīgs kļūtu.
(A.Krūklis)

facebook.com

Mājokļa interjers

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 (no Pasta
salas stāvlaukuma)
• Svētdienās no plkst.10 līdz 11.30 (no Jelgavas
pamatskolas «Valdeka»- attīstības centra pagalma
Institūta ielā 4)

• Trešdienās no plkst.19 līdz 20 (13–15 gadi)
• Sestdienās no plkst.10.30 līdz 11.30 (7–9 gadi)
• Sestdienās no plkst.11.30 līdz 12.30 (10–12
gadi)

GUDRO VECĀKU SKOLA

Darbs ir saistīts ar paaugstinātu fizisko slodzi.

Elektriķis. Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.22163952.

Dzīves aprakstu (CV) ar norādi «Medicīnas māsa»
iesniegt SAC «Zemgale» sekretārei
Skolas ielā 9, Ozolniekos,
vai sūtīt pa e-pastu zemgale@ozolnieki.lv.

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama;
uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Treneres – T.Gorbatko un E.Troščenko.

Piedāvājam:
• laicīgu un konkurētspējīgu atalgojumu (800–1400 EUR
(bruto)) atkarībā no darba rezultātiem, sociālās garantijas;
• 8 stundu darba dienu;
• iespēju periodiski veikt darbu objektos gan Latvijā,
gan ārpus Latvijas.

Vīrietis (60) steidzami meklē šofera darbu.
Ir B, C, E kategorija, 95. kods, savs auto.
Var piedāvāt apsarga darbu, sertifikāta nav.
Izskatīšu visus piedāvājumus. T.20525623.

MEDICĪNAS MĀSAI(-AM).

• 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»

Prasības:
• kvalitatīvi un laikā veikt savus darba pienākumus.

Meklē darbu

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

VINGROŠANAS NODARBĪBAS
ZEMGALES OLIMPISKAJĀ CENTRĀ

(darbam rūpnīcā).

Tālrunis 29196595 (Guna).
Adrese: Langervaldes iela 2,
Raubēni, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3002.

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Konkursam_Zemgales_RVP_vecākais inspektors»)
sūtīt Valsts vides dienestam līdz 23.02.2020. pa e-pastu CV@vvd.gov.lv.
Tālrunis 63023228.

Nodarbības notiek Jelgavas poliklīnikā; iepriekš
obligāti jāpiesakās pa tālruni 63048913.

ELEKTRIĶUS(-ES) un
ELEKTRIĶU PALĪGUS(-DZES),
SANTEHNIĶUS(-ES),
BŪVGALDNIEKUS(-CES)

SIA «Steel Pro» (reģ.Nr.40203155061)
aicina pievienoties savai komandai jomas
profesionāļus –

SIA «Spectre Latvia» (reģ.Nr.40003527355)
vairāk nekā 400 darbinieku kolektīvs aicina savai komandai pievienoties
(amata pozīcija uz 2 gadiem ar iespēju augt
un attīstīties)

Saistībā ar uzņēmuma attīstību un darbības paplašināšanu koka karkasa moduļu un paneļu ražošanas
uzņēmums «Nordic Homes»
(reģ.Nr.40103336329) aicina pievienoties komandā

Mājās gatavota
kosmētika

26. februārī pl. 1730

Skumju brīdī esam kopā ar Tevi, Diāna,
tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļas kolektīvs

26. februārī pl. 1800

2. martā pl. 1715

Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
Skumju brīdī esam kopā ar mūsu
kolēģi Santu, tēti aizsaulē aizvadot.
PII «Rotaļa» kolektīvs

Dokumentu

pārvaldības pamati

Aizsaulē aizgājuši

10. martā pl. 1715

10. martā pl. 17

Vienkāršā ieraksta
grāmatvedības
kārtošana
lauksaimniekiem

Angļu valodas
praktikums

18. martā pl. 1000

30

vidējais līmenis
25. martā pl. 1730

12. martā pl. 16

00

ceļojumiem
27. aprīlī pl. 1730

OLGA BIROVA (1932. g.)
ANNA KRIEVIŅA (1934. g.)
JEVGENIJA SLIVJUKA (1942. g.)
RITA GRAVA (1936. g.)
GENĀDIJS MAĻINOVSKIS (1933. g.)
HERBERTS ĒRIKS BLEKTE (1934. g.)
IGORS GLAZKOVS (1987. g.)
FJOKLA PETUHOVA (1931. g.).
Izvadīšana 20.02. plkst.10.45
Meža kapsētā.
IVARS GULBIS (1936. g.).
Izvadīšana 21.02. plkst.15.30
Bērzu kapsētā.
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NOTIKUMI

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
Pasākumi pilsētā

20. FEBRUĀRĪ

 Pulksten 16 un 17.30 – Veselības studija ģimenes labsajūtai: «Sarunas par pieaugšanu ar zēniem». Lektore – K.Elksne. Ieeja – bez maksas (ZRKAC).
 Pulksten 19 – dziedošo aktieru ansambļa «Žerāri» 15 gadu jubilejas koncerts
(I.Strads, Ģ.Rāviņš, E.Zilberts). Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).

Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

Masļeņicā sagaidīs
pavasara atnākšanu
Foto: no JV arhīva

21. FEBRUĀRĪ

 Pulksten 19 – koncerts «Čigānu karaliene». Šī krāsainā izrāde ir daiļās čigānu
meitenes un latviešu zeļļa mīlas stāsts. Galvenajās lomās – А.Dribas un J.Krūmiņš.
Piedalās čigānu teātra «Roman» dejotāji. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).

22. FEBRUĀRĪ

 Pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
 Pulksten 16 – Latvijas baptistu 9. dziesmu svētku ieskaņas koncerts. Ieeja – par
ziedojumiem (Jelgavas baptistu baznīcā Mātera ielā 54).
 Pulksten 12 – Sveču radošā darbnīca. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).

23. FEBRUĀRĪ

 Pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Grenholma metode» (14+).
Režisors – A.Bolmanis. Lomās: A.Griķis, R.Avots, R.Mediss, M.Grosberga. Četri
kandidāti uz brīvo galvenā menedžera vietu ierodas uz darba pārrunām. Kurš
tiks galā ar uzdevumiem? Izrādē smēķē. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).

25. FEBRUĀRĪ

 Pulksten 16 – Lasītāju klubiņš. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).

26. FEBRUĀRĪ

 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes
bibliotēkā).
 Pulksten 18 – Studentu folkfestivāls 30 + 1 jeb Muzikālā laboratorija. Sīkāka
informācija – mājaslapā www.llu.lv. Biļešu cena – 2 € skolēniem un studentiem;
4 € pārējiem (Studentu teātrī Čakstes bulvārī 7).

27. FEBRUĀRĪ

 Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
 Pulksten 15 – Lasītāju klubiņš. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 Pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Krāšņā Kolumbija». Vakara viesis –
Anita Sāne. Dalības maksa – 2 € (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 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).

28. FEBRUĀRĪ

 Pulksten 19 – Ance Krauze & Raimonds Pauls «Sasala jūrīna». Piedalās: A.Krauze (balss),
R.Pauls (klavieres), E.Siliņa (vijole), R.Macats (taustiņinstrumenti), O.Sproģis (bass), A.Orubs
(sitaminstrumenti). Bērni līdz 7 g.v. netiek ielaisti. Biļešu cena – 15–28 € (kultūras namā).

29. FEBRUĀRĪ

 Pulksten 16 – koncerts «Dziesmu svētki Meteņos». Piedalās 18 kori no dažādiem
Latvijas novadiem. Biļešu cena – 2 € (Jelgavas pils aulā).

1. MARTĀ

 Pulksten 16 – koncerts «Tavā logā». Piedalās: Lioneta Roze (soprāns), Darja
Grišina (akordeons), Līvija Tolpežņikova (oboja), Markuss Šīmanis (marimba), Valdis Tensons, Dainis Tenis (digitālās ērģeles, klavieres), JPPI «Kultūra» jauktais koris
«Zemgale», diriģenti Guntis Pavilons un Zane Stafecka. Ieeja – par ziedojumiem
Jelgavas katedrālei (Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrālē).

7. MARTĀ

 Pulksten 17 – koncerts «Polka pilī» – aicina «Kalve» un draugi. Biļešu cena – 2 €
(Jelgavas pils aulā).

Izstādes
 21. februārī pulksten 16 – mākslinieces Silvijas Meškones izstādes «Uz zemes
šīs/Silvijas Meškones gleznas» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 22. martam (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 23. februārī no pulksten 13 līdz 15 – biedrības «Mans tautastērps» fotoizstāde
un tautastērpu stāsti (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 24. februārim – izstāde «Mīlestības pilnas lappuses» (bērnu bibliotēkā
«Zinītis»).
 Līdz 29. februārim – 22. Starptautiskā ledus skulptūru festivāla skolēnu kolāžu
konkursa darbu izstāde «Mani supervaroņi» (kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 29. februārim – Ilonas Austrumas fotoizstāde «Tikšanās prieks» (Pārlielupes
bibliotēkā).
 Līdz 29. februārim – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas mākslas studijas «Mākslas
pasaule» dalībnieku, absolventu un vecāku glezniecības, grafikas un mini gobelēnu
darbu izstāde «Mežs ienāk pilsētā». Izstāde veltīta skolas 30 gadu jubilejai (kultūras
nama 1. stāva foajē).
 Februārī – JRTC veidota izstāde «Brīvības cīņu piemiņas vietas Jelgavā un apkārtnē»
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).
 Līdz 1. martam – Bauskas Centrālās bibliotēkas fotogrāfiju izstāde sadarbībā ar
mākslinieci Danu Rodenkirhenu «Bauskas bibliotēkā modē grāmatas»: apskatāmi attēli
ar bibliotēkas darbiniekiem, kuri iejutušies grāmatu varoņu tēlos (Jelgavas pilsētas
bibliotēkas Informācijas centrā).
 Līdz 4. martam – Kristīnes Freimanes izstāde «Mūžīgās taigas skartie audekli»:
gleznas un sajūtu stāsti (kultūras nama 1. stāva galerijā).
 Līdz 10. martam – Anitas Rācenes gleznu izstāde «Vasara nebeidzas nekad».
Izstādes vadmotīvs – radīt pozitīvas emocijas, sajust vasaru un ziedus, mīlēt dzīvi un
ienest svētkus ikdienā (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
 Līdz 28. martam – Tautisko cimdu izstāde (Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 29. martam – ceļojošā izstāde «Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam
100», kuru Ārlietu ministrija pirmo reizi ir izveidojusi ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus
ar Latvijas ārlietu dienesta darbību un sasniegto 100 gados (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 31. martam – iespiedizdevumu izstāde «Jelgavas izdevēji» sadarbībā ar
kolekcionāru Jāni Vilku (Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā).

 Emīls Rotgalvis

Kaut arī ziema šogad nav
sagādājusi bagātīgu sniega segu, vēlme pēc saules
siltuma arvien vairāk liek
gaidīt pavasari. Pavadīt
ziemu un sagaidīt pavasari
aicina Masļeņicā, kas tiks
svinēta 1. martā Sabiedrības integrācijas pārvaldē
(SIP) Skolotāju ielā 8, sākot
no pulksten 12.
Masļeņica kā maziem, tā lieliem
ļaus iepazīt slāvu tautu tradīcijas,
pasākumā marta pirmajā svētdienā
piedaloties visām Jelgavas slāvu
mazākumtautību biedrībām – krievu
biedrībai «Istok», ukraiņu kultūras
centram «Džerelo» un baltkrievu
biedrībai «Ļanok». Ikviens varēs piedalīties teātra studijas «Poteha» inter
aktīvajā izrādē un rotaļās, kas, sākot
no pulksten 12, notiks pārvaldes zālē.
Bet no pulksten 13 visi aicināti uz
jautrām aktivitātēm svaigā gaisā un
šajos svētkos neiztrūkstošo pankūku
ēšanu turpat ēkas pagalmā, informē
SIP vadītājas vietniece kultūras darba
speciāliste Evika Kaufelde.

«Masļeņica ir pavasara sagaidīšanas un dabas atjaunošanās svētki –
pēc ziemas cilvēki ar prieku sagaida
pavasara gaišumu un vieglumu.
Masļeņica tradicionāli ilgst nedēļu,
un šajā laikā cilvēki cits pie cita dodas
ciemos, ēd pankūkas, kas simbolizē
sauli, un citus gardumus, vienojas
rotaļās, dzied dziesmas. Bet svētdiena ir piedošanas lūgšanas diena,
kad draugi un radi cits citam lūdz
piedošanu par gada gaitā piedzīvoto.
Tāpat šajā dienā nevajadzīgās mantas
ierasti sakar salmu lellē Masļonā,
ko sadedzina, simboliski atstājot
pagātnē visu slikto,» ziemas pavadīšanas svētku tradīciju raksturo teātra
studijas «Poteha» vadītājs Vladimirs
Astapenko. Studija šogad sarūpējusi
interaktīvu izrādi un rotaļas, kurās
tiks piedāvāta bilingvālā spēļu un
rotaļu programma «Masļeņica – Meteņi», kas iekļauj gan latviešu, gan
slāvu pavasara gaidīšanas tradīcijas.
Būs spēles un joku sacensības ar
dzīvās mūzikas pavadījumu bajāna
un balalaikas skaņās, kā arī rotaļas
kopā ar Masļeņicas tradicionālajiem
maskotajiem tēliem.
Savukārt pulksten 13 ģimenes
aicinātas uz svētku turpinājumu pār-

valdes pagalmā. Tradicionāli svētku
dalībnieki varēs piedalīties aktivitātēs, par kurām saņems kuponus, ko
būs iespējams apmainīt pret gardām
pankūkām, bet ieejas biļetes pret
gardo svētku simbolu varēs apmainīt
pasākuma pirmās daļas apmeklētāji.
Spēles un muzikālas aktivitātes
rīkos Jelgavas Nacionālo kultūras
biedrību asociācijas mazākumtautību
biedrības un apvienības «Brīvprātīgie
Jelgavai» jaunieši. Svētku noslēgumā
svinību dalībnieki kopīgi sadedzinās
lielo salmu lelli, simboliski atvadoties
no ziemas un sveicot pavasari.
Dalības maksa teātra studijas «Poteha» programmā, kas norisināsies
pārvaldes zālē, ir 1 eiro. Biļetes var
iegādāties Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā Skolotāju ielā
8 darba dienās no pulksten 10 līdz 19
un brīvdienās no pulksten 10 līdz 17,
kā arī pasākuma dienā no pulksten
11, ja biļetes vēl būs pieejamas, jo
vietu skaits ir ierobežots. Savukārt
aktivitātes svaigā gaisā ikviens
interesents aicināts apmeklēt bez
maksas.
Pasākumu organizē Jelgavas pilsēta un SIP kopā ar Jelgavas Nacionālo
kultūras biedrību asociāciju.

Studentu folkfestivāla tradīcija izskanēs pēdējo reizi
 Emīls Rotgalvis

26. februārī pulksten 18 LLU
Studentu teātrī notiks Muzikālā laboratorija jeb 31.
Studentu folkfestivāls, kas
norisināsies pēdējo reizi. Tajā
ar dziesmām un dzeju aicināti piedalīties studenti, viņu
draugi un ikviens, kas dzied
savas vai citu autoru dziesmas un raksta dzeju.
«Folkfestivāls ir dzīvs, tikai tam jāmeklē cits apvalciņš. Radošām izpausmēm
vietai ir jābūt vienmēr un procesam jāturpinās, tāpēc šis ir gads, kad noslēdzam
līdzšinējo Studentu folkfestivāla tradīciju
Jelgavā, tajā pašā laikā domājot, kā tas
var saglabāties. Varbūt uzradīsies kāds
jauns cilvēks, kas būs gatavs šo tradīciju
turpināt, sākot to no jauna,» saka LLU
Studentu kluba vadītāja un folkfestivāla
tradīcijas sargātāja Anita Prūse, piebilstot, ka festivālu vienmēr raksturojusi
intimitāte, sirsnība un atvērtība.
Šogad festivālā paredzēta viena skatuve, kas būs ļoti īpaša, autentiska, studentiska un patiesa – tāda, kurā atvērties
talantīgiem, drosmīgiem dziesminiekiem
un mūziķiem. Tajā nebūs vietas fonogrammām, elektriskām ģitārām, sintezatoriem, digitālām mūzikas apdarēm

vai pilniem bungu komplektiem. Savu
muzikālo prasmi uz skatuves dalībnieki
demonstrēs ar akustiskiem stīgu un pūšamiem, kā arī citiem tautā populāriem
un iemīļotiem instrumentiem, parādot
patieso folka garu, kurš saistāms ar
dziesminiekiem, biedrībām un komūnām, kas caur radošo darbību atraduši
kopīgu valodu.
Šogad festivāla īpašie viesi būs dziesminieks Arnis Miltiņš un Laima Miltiņa,
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
profesors Viesturs Kreicbergs, ilggadējais
pasākuma vadītājs Ēriks Palkavnieks ar
grupu «ApmJ», kā arī Bērnu un jauniešu
mūzikas kluba Rokskolas dibinātājs un
vadītājs Endijs Rožkalns.
Folkfestivālā izskanēs gan pārbaudītas
vērtības, gan pavisam jauni vārdi, līdz ar
to ikviens skatītājs un klausītājs varēs
atrast savai acij un ausij tīkamāko un,
kā ierasts, arī nobalsot par savu simpātiju. Jāpiebilst, ka vēl joprojām turpinās
dalībnieku pieteikšanās festivālam – interesentiem līdz 24. februāra pulksten
15 elektroniski jāaizpilda pieteikuma
anketa vietnē www.llu.lv/laboratorija.
Noslēdzošajā pieteikšanās dienā pulksten
18 Studentu teātrī notiks dalībnieku
noklausīšanās.
Festivāla aizsākumi meklējami pagājušā gadsimta 80. gadu vidū, kad
Jelgavā ieradās dziesminieks un grupas

«Akcents» vadītājs Juris Vilcāns, kurš
vēlējās sarīkot līdzīgi domājošo, brīvību
alkstošo spēlētāju un dziesminieku
tikšanos. Ar J.Vilcāna ierosmi Jelgavas
pilī notika dziesmas un mūzikas dienas
«Jelgava – 86», savukārt, šī notikuma
iedvesmota, LLU radīja savu Studentu
folkfestivālu. Tā aizsākās folkfestivāla
tradīcija, kas šogad atzīmē 31. jubileju.
Jāpiebilst, ka kopš folkfestivāla pirmsākumiem 30 gadu laikā LLU ir nomainījušās teju 10 studentu paaudzes. Festivālā
šajos gados piedalījušās apmēram 500
muzikālo vienību – solisti, dueti, trio un
grupas, kuru vidū bija ne tikai studenti
un vidusskolas audzēkņi, bet arī Latvijā
zināmi dziesminieki – Austras Pumpures
dziedošie bērni, Ieva Akuratere, Haralds
Sīmanis, Valdis Atāls, Kaspars Dimiters,
Imants Daksis, Anta Eņģele, Jorens
Šteinhauers, Kārlis Kazāks, Goran Gora,
Jānis Aišpurs un citi, taču savus dzejoļus
lasījuši un slēptākās sirds sajūtas klausītājiem atklājuši tieši studenti.
Skaidrojot, kas ir folks, J.Vilcāns savulaik teicis, ka tā ir mūzika, kas tiek izpildīta ar akustiskajiem instrumentiem un
ar ko var nodarboties katrs. Tā ir mūzika,
kurai primārā ir ideja, muzikālais materiāls ir skaidri saprotams un vienkāršs.
Folks ir mūzika, kura šajā sarežģītajā
laikā, noliedzot patērētāja pozīciju, aicina
uz garīgumu.

