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Pagājušajā nedēļā SIA «Jelgavas autobu-
su parks» piegādāts pirmais no četriem 
elektroautobusiem, kas pasažierus 
pilsētā varētu sākt pārvadāt septembrī.

Lai jelgavnieku ģimenes, kuras var pre-
tendēt uz pašvaldības atbalstu skolas 
un pirmsskolas izglītības gaitām, to sa-
ņemtu, sākot ar jauno mācību gadu, līdz 
15. augustam ar attiecīgu iesniegumu 
jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē. 

Saņemts pirmais 
elektroautobuss

3. lpp.

SEKO SAVAI PILSĒTAI

• NĀKAMAIS NUMURS – 25. augustā •

«Fortum» pārdevis 
biznesu un strādā ar 
jaunu zīmolu – «Gren»; 
klientiem jāpievērš 
uzmanība rēķinu 
apmaksai

8. lpp.

Pašvaldība suminājusi 
konkursa «Sakoptākais 
pilsētvides objekts 2021» 
uzvarētājus un laureātus

6.–7. lpp.

Līdz 15. augustam 
jāpiesakās pašvaldības 
pabalstiem skolai

4. lpp.

 Ritma Gaidamoviča

13. jūlijā topošās LLU Meža fakultātes 
Starpnozaru zinātniskās laboratorijas 
ēkas pamatos Dobeles ielā 41 iemūrēta 
kapsula ar vēstījumu nākamajām pa-
audzēm. Jaunā laboratorija būs kā tilts 
starp izglītību, zinātni un mežsaimnie-
cības nozari, un tai līdzīgas Latvijā nav. 

Kapsulā līdz ar vēstījumu nākamajām paau-
dzēm ievietoti laikraksti, nauda, egļu un priežu 
sēklas, grāmata un sejas maska ar LLU logo kā 
Covid-19 pandēmijas laika liecība.

«Pāršķiram jaunu lapaspusi LLU vēsturē 
– Dobeles ielā blakus Kokapstrādes katedras 
laboratorijas korpusam liekam pamatakmeni 
jaunai ēkai, sperot nozīmīgu soli meža nozares 
zināšanu pārneses centra attīstībā. Šī būs vieta, 
kur radoši strādāt, attīstīt jaunas tehnoloģijas, 
radīt inovācijas, kas nākotnē sniegs ieguldījumu 
nozarei un pievienoto vērtību produktiem, ko 

Zinātniskās laboratorijas 
pamatos iemūrē kapsulu

izstrādājam no Latvijas atjaunojamā resursa 
– koka,» uzsvēra LLU Meža fakultātes dekāns 
Linards Sisenis, atklājot, ka jaunajai laboratorijai 
jābūt gatavai jau šā gada nogalē. 

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš 
akcentēja, ka Jelgava mērķ tiecīgi būvniecībā 
pilsētvidē arvien vairāk izmanto koku un koka 
konstrukcijas un jaunā laboratorija ir liels solis 
pretim tam, lai iesākto turpinātu. 

Laboratorijas ēka ir nozīmīga, realizējot ieceri 
par meža nozares akadēmiskā centra attīstību. 
Tā taps kā paraugēka, lai pati būve būtu visla-
bākais stāsts par meža, koksnes un ar to saistīto 
resursu izmantošanu. «Ēkas būvniecībā tiks iz-
mantotas līmētas lielizmēra koka konstrukcijas, 
un nākotnē tajā tiks pielietoti dažādi inovatīvi 
tehnoloģiskie risinājumi – saules enerģijas pa-
neļi, dubultā izolācija, efektīvs apgaismojums, 
enerģiju pārvaldības sistēma, fotoelementu 
sistēmas paneļi, augstas veiktspējas koka logi un 
durvis, enerģijas atgūšanas ventilācija, efektīva 
mini kondicionēšanas sistēma,» stāsta L.Sisenis. 

740 kvadrātmetru platībā tiks īstenotas 
plaša spektra koka, koksnes izstrādājumu un 
izejmateriālu pētniecības aktivitātes rūpniecis-
kās izpētes un zinātnes virzienos. Laboratorija 
būs ne tikai vieta, kur realizēt pētniecību, bet 
arī izglītojošs centrs sabiedrībai, lai meža un 
saistītās nozares sekmētu dialogu ar sabiedrību. 
Savukārt studentiem tā būs iespēja izmantot 
mūsdienīgas tehnoloģijas un inovācijas, bet 
mācībspēkiem – strādāt vidē, kas rosina radīt 
jaunas idejas un pilnveidot kompetences.

Laboratorija top ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) atbalstu projek-
tā «LLU un tās pārraudzībā esošo zināt-
nisko institūciju pētniecības, attīstības in-
frastruktūras un institucionālās kapacitā-
tes stiprināšana». Būvobjekta izmaksas –  
748 596,75 eiro. Līgumsumma ar būvnieku 
SIA «Igates būve» ir 701 800 eiro, tostarp LLU 
līdzfinansējums ir pieci procenti, valsts finansē-
jums – 14,25 procenti, bet ERAF finansējums – 
80,75 procenti.

Foto: Ivars Veiliņš

 Kristīne Langenfelde

22. jūlijā Jelgavas domes sēdē deputāti skatīs grozījumus nolikumā «Jelgavas 
pilsētas pašvaldības grantu programma «Atbalsts komersantiem un saimnie-
ciskās darbības veicējiem»», kas paredz ieviest atsevišķas izmaiņas granta 
nolikumā. Atbalsta programma jau otro gadu dos iespēju uzņēmējiem saņemt 
līdz pat 10 000 eiro finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizā-
cijai. Kopumā šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem šim mērķim piešķirti 
100 000 eiro. Plānots, ka pieteikumi tiks pieņemti no 2. līdz 31. augustam.

kuri ir uzņēmējdarbības uzsācēji (reģistrēti 
Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienes-
tā līdz trim gadiem) vai inovatīvu produktu 
vai pakalpojumu radītāji. Sava projekta 
realizācijai būs jānodrošina līdzfinansējums. 
Būtiski, lai uzņēmuma kapitāldaļas nepieder 
Jelgavas pašvaldībai, citai valsts vai pašval-
dības iestādei; uzņēmējdarbība nav saistīta 
ar azartspēlēm, finanšu un apdrošināšanas 
pakalpojumiem, kā arī citi kritēriji, kas domei 
vēl jāapstiprina 22. jūlijā. 

Piešķirtos līdzekļus uzņēmējs varēs izman-
tot tikai pieteikumā norādīto mērķu īsteno-
šanai, un tie būs jāapgūst 12 mēnešu laikā. 

Lai pieteiktos atbalsta programmai, jāaiz-
pilda pieteikuma veidlapas, kas no 2. augusta 
būs pieejamas mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā 
«Uzņēmējdarbība», «Atbalsta programmas», 
kā arī mājaslapā www.zrkac.lv. Turpat būs 
publicēts arī atbalsta programmas nolikums.  

Uzņēmēji varēs pretendēt uz pašvaldības grantu līdz 10 000 eiro

Šis būs otrais gads, kad Jelgavas uzņēmēji 
varēs pretendēt uz pašvaldības finansiālu 
atbalstu. Izvērtējot pagājušā gada granta 
programmas realizāciju un ņemot vērā uz-
ņēmēju ieteikumus, ir sagatavoti grozījumi 
programmas nolikumā, ko dome skatīs šo 
ceturtdien. Grozījumi paredz, ka konkursā 
varēs startēt tikai tie uzņēmēji, kuru juri-
diskā adrese reģistrēta Jelgavā, uzņēmuma 
nodokļu parādi nevar būt lielāki par 150 eiro 

un programmai nevar pieteikties pagājušā gada 
granta saņēmēji. Precizēta arī uzņēmēju vēr-
tēšana – par katru nolikumā ietverto kritēriju 
pieteikuma iesniedzējs saņems punktus, kas 
summēsies: izpildot visus vērtēšanas kritērijus 
un iegūstot lielāko punktu skaitu, uzņēmējam 
tiks piešķirts grants.

Nolikums paredz, ka uz pašvaldības fi-
nansiālu atbalstu var pretendēt Jelgavas 
komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, 
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 Kristīne Langenfelde

1. jūlijā notika jaunievēlētās Jelgavas 
valstspilsētas domes pirmā sēde. 
Tajā deputāti atklātā balsojumā 
par Jelgavas valstspilsētas domes 
priekšsēdētāju ievēlēja Andri Rā-
viņu (Zaļo un Zemnieku savienība 
(ZZS)).

Jelgavas valstspilsētas domes pirmo sēdi 
sākotnēji vadīja Jelgavas Vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs Jānis Dēvics, kurš aicināja 
deputātus izvirzīt kandidātus mēra amatam. 
Deputāts Vilis Ļevčenoks izvirzīja Andri Rāvi-
ņu, deputāts Gunārs Kurlovičs izvirzīja depu-
tātu Robertu Šlegelmilhu, savukārt deputāts 
Andris Tomašūns izvirzīja deputātu Juriju 
Strodu. Abi izvirzītie kandidāti no nacionā-
lās apvienības «Visu Latvijai!»–«Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK» (VL–TB/LNNK) savu 
kandidatūru atsauca, akcentējot vienošanos 
ar koalīcijas partneriem.

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par Jelgavas 
valstspilsētas domes priekšsēdētāju ievēlēts 
A.Rāviņš.

A.Rāviņš par domes priekšsēdētāju strā-
dās sesto sasaukumu. 5. jūnijā notikušajās 
pašvaldību vēlēšanās no visiem deputātu 
kandidātiem A.Rāviņš pārliecinoši saņēma 
vislielāko iedzīvotāju atbalstu. «Es lepojos, 
ka jelgavnieki konsekventi novērtē ieguldīto 
darbu, pašvaldības komandu un šajā laikā 
padarīto, kas balstās uz pieredzi un spēju 
pieņemt lēmumus. Mūsu mērķis, uzdevums 
un misija ir reālpolitika. Mūsu spēks ir spēja 
redzēt kopsakarības visās nozarēs. Mēs uz-
ņemamies atbildību par padarīto un esam 
gatavi strādāt turpmākai pilsētas izaugsmei!» 

Darbu sāk valstspilsētas dome

uzsver A.Rāviņš, aicinot visus ievēlētos depu-
tātus strādāt ar degsmi un atbildību.

Pirmajā domes sēdē ievēlēti arī domes 
priekšsēdētāja vietnieki. Šiem amatiem 
A.Rāviņš izvirzīja līdzšinējos priekšsēdētāja 
vietniekus Ritu Vectirāni (ZZS) un J.Stro-
du (VL–TB/LNNK). Par Jelgavas pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietnieci sociālo lietu, 
veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un 
sporta jautājumu programmā ievēlēta R.Vec-
tirāne, savukārt par Jelgavas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības 
jautājumu programmā – J.Strods.

Vēl pirms domes priekšsēdētāja ievēlēšanas 
J.Dēvics informēja, ka Jelgavas Vēlēšanu 
komisija 29. jūnijā ir saņēmusi jaunievēlētā 
deputāta Māra Mielava (ZZS) iesniegumu 
izbeigt deputāta pilnvaras Jelgavas domē, 
to pamatojot ar noteiktajiem amatu savieno-

šanas ierobežojumiem. M.Mielavs turpinās 
darbu kā pašvaldības iestādes «Pilsētsaim-
niecība» vadītājs. Vēlēšanu komisija paziņoja, 
ka atbilstoši vēlēšanu rezultātiem M.Mielava 
vietā darbu Jelgavas domē sāks deputāte Ilze 
Priževoite (ZZS).

Jaunajā Jelgavas valstspilsētas domes 
sasaukumā strādās: seši ZZS deputāti – A.Rā-
viņš, R.Vectirāne, Mintauts Buškevics, Inese 
Bandeniece, V.Ļevčenoks un I.Priževoite; 
divi VL–TB/LNNK deputāti – J.Strods un 
R.Šlegelmilhs; divi partijas «Jaunā Vienotība» 
deputāti – Aigars Rublis un A.Tomašūns; divi 
«Kustības «Par!»» deputāti – Uldis Dūmiņš 
un Mārtiņš Daģis; viena sociāldemokrātiskās 
partijas «Saskaņa» deputāte – Zenta Tretjaka; 
viens Latvijas Reģionu apvienības deputāts 
– G.Kurlovičs – un viens Latvijas Krievu 
savienības deputāts – Andrejs Pagors.

Jelgavas valstspilsētas domes deputāti

Andris Rāviņš, 
Jelgavas domes priekšsēdētājs

Pieņemšana: katra mēneša 1. un  
3. pirmdienā no pulksten 15 līdz 19, Lie-
lā iela 11, Jelgavas dome, 222. kabinets. 
Tālrunis 63005531; e-pasts
andris.ravins@dome.jelgava.lv.

Jurijs Strods, 
Jelgavas domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Pieņemšana: katra mēneša 1. un  
3. pirmdienā no pulksten 15 līdz 19, Lie-
lā iela 11, Jelgavas dome, 217. kabinets. 
Tālrunis 63005508; e-pasts
jurijs.strods@dome.jelgava.lv.

Inese Bandeniece, 
Jelgavas domes deputāte

Pieņemšana: iepriekš piesakoties, pirm-
dienās no pulksten 17 līdz 18.
Tālrunis 63023373, 29667766;
e-pasts inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv.

Mārtiņš Daģis, 
Jelgavas domes deputāts

Pieņemšana: iepriekš telefoniski vai pa 
e-pastu vienojoties par vietu un laiku.
Tālrunis 26116587;
e-pasts martins.dagis@jelgava.lv.

Vilis Ļevčenoks, 
Jelgavas domes deputāts

Pieņemšana: katra mēneša 1. un 3. pirm-
dienā no pulksten 13 līdz 17, Lielā iela 11. 
Jelgavas dome, 209. kabinets.
E-pasts vilis.levcenoks@dome.jelgava.lv.

Andris Tomašūns, 
Jelgavas domes deputāts

Pieņemšana: iepriekš telefoniski vai pa 
e-pastu vienojoties par vietu un laiku.
Tālrunis 29555695;
e-pasts andris.tomasuns@jelgava.lv.

Aigars Rublis, 
Jelgavas domes deputāts

Pieņemšana: iepriekš telefoniski vai pa 
e-pastu vienojoties par vietu un laiku.
Tālrunis 28380060;
e-pasts aigars.rublis@jelgava.lv.

Andrejs Pagors, 
Jelgavas domes deputāts

Pieņemšana: otrdienās un trešdienās no 
pulksten 10 līdz 12, Pasta iela 48–2.
Tālrunis 28165424;
e-pasts andrejs.pagors@jelgava.lv.

Zenta Tretjaka,
Jelgavas domes deputāte

Pieņemšana: iepriekš telefoniski vai pa 
e-pastu vienojoties par vietu un laiku.
Tālrunis 29464299;
e-pasts zenta.tretjaka@jelgava.lv.

Ilze Priževoite, 
Jelgavas domes deputāte

Pieņemšana: pirmdienās no pulksten 13 
līdz 18, Rūpniecības iela 1A.
Tālrunis 28684792;
e-pasts ilze.prizevoite@jelgava.lv.

Uldis Dūmiņš, 
Jelgavas domes deputāts

Pieņemšana: vienoties par tikšanos var 
jebkurā dienā no pulksten 12 līdz 19, 
Zemgales NVO centrs, Lielā iela 15.
Tālrunis 29802373;
e-pasts uldis.dumins@jelgava.lv.

Rita Vectirāne, 
Jelgavas domes priekšsēdētāja 
vietniece

Pieņemšana: katra mēneša 1. un  
3. pirmdienā no pulksten 15 līdz 19, Lie-
lā iela 11, Jelgavas dome, 223. kabinets. 
Tālrunis 63005531; e-pasts
rita.vectirane@dome.jelgava.lv.

Roberts Šlegelmilhs, 
Jelgavas domes deputāts

Pieņemšana: iepriekš telefoniski vai pa 
e-pastu vienojoties par vietu un laiku.
Tālrunis 27523832;
e-pasts roberts.slegelmilhs@jelgava.lv.

Mintauts Buškevics, 
Jelgavas domes deputāts

Pieņemšana: katru pirmdienu no pulk-
sten 17 līdz 19, J PI «Kultūra» birojs, 
Krišjāņa Barona iela 6.
Tālrunis 63023461; e-pasts
mintauts.buskevics@kultura.jelgava.lv.

Gunārs Kurlovičs, 
Jelgavas domes deputāts

Pieņemšana: pirmdienās un trešdie-
nās no pulksten 17 līdz 19, Lielā iela 11, 
vai pēc vienošanās.
Tālrunis 29276573;
e-pasts gunars.kurlovics@jelgava.lv.

FINANŠU KOMITEJA: 
komitejas priekšsēdētājs – Andris Rāviņš, Jelgavas 
valstspilsētas domes priekšsēdētājs; 
komitejas priekšsēdētāja vietniece – Rita Vecti-
rāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja 
vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kul-
tūras, izglītības un sporta jautājumu programmā;
komitejas locekļi – Jelgavas valstspilsētas domes depu-
tāti Vilis Ļevčenoks, Gunārs Kurlovičs, Aigars Rublis, Zenta 
Tretjaka, Jurijs Strods, Andrejs Pagors, Mārtiņš Daģis.

TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS 
UN PILSĒTVIDES KOMITEJA: 

komitejas priekšsēdētājs – Jurijs Strods, Jelgavas 
valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks taut-
saimniecības jautājumu programmā; 
komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Vilis 
Ļevčenoks, Jelgavas valstspilsētas domes deputāts;
komitejas locekļi – Jelgavas valstspilsētas domes 
deputāti Mārtiņš Daģis, Zenta Tretjaka, Ilze Priževoite. 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA:
komitejas priekšsēdētāja – Rita Vectirāne, Jelgavas 
valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālo 
lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un 
sporta jautājumu programmā; 
komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Uldis Dūmiņš, 
Jelgavas valstspilsētas domes deputāts;
komitejas locekļi – Jelgavas valstspilsētas domes deputāti 
Mintauts Buškevics, Roberts Šlegelmilhs, Andris Tomašūns.

SOCIĀLO LIETU UN 
VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS KOMITEJA: 

komitejas priekšsēdētājs – Mintauts Buškevics, 
Jelgavas valstspilsētas domes deputāts;
komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Roberts 
Šlegelmilhs, Jelgavas valstspilsētas domes deputāts;
komitejas locekļi – Jelgavas valstspilsētas domes de-
putāti Rita Vectirāne, Zenta Tretjaka, Inese Bandeniece.

IEVĒLĒTAS KOMITEJAS
8. jūlijā Jelgavas valstspilsētas domes ārkārtas sēdē 
deputāti ievēlēja četru pastāvīgo domes komiteju lo-
cekļus, savukārt pagājušajā nedēļā komiteju pirmajās 
sēdēs ievēlēti komiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki.Foto: Ivars Veiliņš
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UZMANĪBU – KONKURSS!

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems Jelgavas pašvaldības sarūpētu balvu. 
Jelgavas pašvaldība sazināsies ar katru konkursa uzvarētāju, informējot par iespēju saņemt balvu.

Paldies 142 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās «Jelgavas Vēstneša» konkursā, 
kur bija jāatrod un jāsaskaita,

cik Jelgavas karogu publicēti 16. jūnija numurā.

PAREIZĀ ATBILDE – šoreiz laikrakstā bija publicēti 15 Jelgavas karogi. Pareizi atbildēja 77 dalībnieki.

BALVU SAŅEM katrs desmitais pareizās atbildes autors – 
Andris Ķauķis, Nadīna Pavlovska, Kitija Liepa, Māris Skujenieks, Jolanta Ābelīte, 

Daiga Pūce, Kristiāna Puķe.

ATRODI SASKAITI ATBILDI

Cik Jelgavas valstspilsētas 
saukļu publicēti?

Šī izdevuma lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt publicēts 
JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS SAUKLIS.

23. jūlijā
no pulksten 8 līdz 12 

zvani pa tālruni 63005574 
vai 63005567.

Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt 
sava vārda, uzvārda un telefona numura saglabāšanai saziņas vajadzībām.

  No 1. jūlija Jelgavai noteikts valstspilsētas statuss. 2020. gadā pieņemtais 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka Latvijā kā 
apdzīvotas vietas ir pilsētas, ciemi, mazciemi un viensētas, savukārt pilsētas 
iedala valstspilsētās un novada pilsētās.

2020. gada 10. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumu, un šobrīd Latvijā ir 43 pašvaldības līdzšinējo 
119 vietā. Atbilstoši likumam Jelgava reformas gaitā netika apvienota ar blakus 
esošajiem novadiem un saglabā līdzšinējo pašvaldības administratīvo teritoriju.

Valstspilsētas statuss noteikts Jelgavai, Daugavpilij, Jēkabpilij, Jūrmalai, Liepājai, 
Ogrei, Rēzeknei, Rīgai, Valmierai un Ventspilij.

  Pagājušajā nedēļā sākta divkārtu 
virsmas apstrāde vēl septiņos ielu 
posmos: Akmeņu ielā, Kronvalda 
ielā, Iecavas ielā, Kārļa ielā, Egas ielā, 
Dārza ielā un Platones ielā, informē 
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». 
Vispirms izvietotas pagaidu ceļa 
zīmes, atraktas un noregulētas zem 
seguma esošo komunikāciju akas, pēc 

tam tiek veikta ielas seguma divkārtu virsmas apstrāde. Darbu noslēgumā tiks 
papildinātas nomales un uzstādītas pastāvīgās ceļa zīmes. Divkārtu virsmas 
apstrāde ir ielu uzturēšanas veids, kuru veic gan uz melna seguma, gan uz 
grants ielām. Grants seguma ielām tiek uzklāts šķembu slānis un melnā sega – 
bituma emulsija. Pilsētas iedzīvotājiem no šādas virsmas apstrādes ir ieguvumi, 
jo ielas segums vairs neput, tiek nodrošināti komfortablāki braukšanas apstākļi, 
kā arī samazinās ielu uzturēšanas izmaksas, jo iela nav jāgreiderē un jāatputekļo. 
Ielas virsma iegūst asfaltam līdzīgu segumu, tomēr tas nav pielīdzināms asfalta 
noturībai un nestspējai, tādēļ to var sabojāt intensīva kravas transporta satiksme 
un pārgalvīga manevrēšana.

  Pēc Jelgavas pašvaldības 
pasūtījuma SIA «Kulk» turpina 
mehanizēti uzkopt pilsētas 
ielas. Jūnijā tas izdarīts gandrīz 
154 pārgājiena kilometros, un darbs 
turpinās arī jūlijā. Mehanizēta ielu 
tīrīšana šogad pilsētā sākta aprīlī, 
kad no ielām savākti ziemas laikā 
sakrājušies netīrumi. Lai pilsēta būtu 

sakopta un tīra, mehanizēta ielu uzkopšana jāveic arī vasarā un rudenī.

Mehanizētās tīrīšanas laikā no ielas braucamās daļas ar speciālo tīrīšanas tehniku – 
lielo putekļsūcēju «Johnston» – tiek savākti dubļi, smiltis, izsmēķi un citi sīkie 
atkritumi, kas sakrājušies ielu malās.

Ielu mehanizētā tīrīšana tiek organizēta pa pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» 
izstrādātiem ielu tīrīšanas maršrutiem. Tās ielas, kuras nepieciešams mehanizēti 
uzkopt, «Pilsētsaimniecības» inženieri izvērtē pēc pilsētas ikdienas apsekošanas.

Pilsētā turpinās ielu mehanizēta tīrīšana

Jelgavai – valstspilsētas statuss

Vēl septiņos ielu posmos veiks divkārtu 
virsmas apstrādi
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Pagājušajā nedēļā SIA «Jel-
gavas autobusu parks» (JAP) 
piegādāts pirmais no četriem 
elektroautobusiem, kas pa-
sažierus pilsētā varētu sākt 
pārvadāt septembrī.

Jelgavas dome, īstenojot Kohēzi-
jas fonda finansēto projektu «Videi 
draudzīgas sabiedriskā transporta 
infrastruktūras attīstība Jelgavā», 
iepirkuma rezultātā no uzņēmuma 
«Solaris Bus & Coach Sp.z.o.o» iegādā-
jās četrus elektroautobusus un divas 
uzlādes stacijas, kurās vienlaicīgi var 
uzlādēt visus četrus autobusus.

Pagājušajā nedēļā pirmais elek-
troautobuss piegādāts, un JAP sā-
kusies tā testēšana, aprīkošana ar 
papildiekārtām un šoferu apmācība. 
JAP teritorijā jau uzstādītas arī abas 
uzlādes stacijas. «Šobrīd ir svarīgi 
pārbaudīt piegādātā elektroautobusa 
specifikāciju, apmācīt šoferus, kā 
arī izveidot un pilsētvidē testēt elek-
tronisko pieturvietu nosaukšanas 
sistēmu,» skaidro JAP valdes loceklis 
Gints Burks, piebilstot, ka elektroau-
tobusus paredzēts izmantot visos 
pilsētas maršrutos.

Saņemts pirmais elektroautobuss

Nākamie trīs elektroautobusi Jel-
gavā varētu ierasties augusta vidū, 
bet pasažieru pārvadājumus pilsētas 
maršrutos visi četri elektroautobusi 
varētu sākt septembrī. 

Galvenais ieguvums ir CO2 izmešu 
samazinājums pilsētā. Projektā pare-
dzēts, ka CO2 emisijas līmenis samazi-
nāsies par aptuveni 182 tonnām gadā, 
bet enerģijas patēriņš – par aptuveni 
492 MWh/gadā.

Projekta finansējums ir 2 335 905 
eiro.  Kohēzijas fonda finansējums ir 
1 445 000 eiro, valsts budžeta dotāci-

ja – 63 750 eiro, bet Jelgavas pašvaldī-
bas finansējums – 827 155 eiro.

Vienlaikus pašvaldība turpina 
izpēti par zaļās enerģijas – ūdeņraža 
– izmantošanu pilsētas transportlī-
dzekļos. Janvārī Jelgava kā pirmā 
Baltijas valstīs veica izmēģinājuma 
braucienus ar ūdeņraža autobusu. 
«Paralēli elektroautobusu iegādei tur-
pinām pētīt, kā attīstās ūdeņraža iz-
mantošanas tehnoloģijas, lai nākotnē 
pasažieru pārvadāšanai pilsētā varētu 
izvēlēties efektīvākos no zaļās ener-
ģijas autobusiem,» uzsver G.Burks.

 Kristīne Langenfelde

15. jūlijā Jelgavas pilsētas 
slimnīcā darbu pilnībā atsā-
kusi Bērnu nodaļa, kas tika 
slēgta pagājušā gada 6. no-
vembrī līdz ar pandēmiju un 
nepieciešamību nodrošināt 
gultasvietas Covid-19 slim-
niekiem.

«Bērnu nodaļa ir pilnvērtīgi 
atsākusi darbu, un tajā pat ir 
palielināts gultasvietu skaits – 
no agrākajām 20 līdz 25 vietām 

šobrīd,» uzsver slimnīcas valdes 
loceklis Kārlis Smilga.

Jāatgādina, ka pagājušā gada no-
vembrī, slimnīcā uz laiku slēdzot 
Bērnu nodaļu, Jelgavas slimnīcas 
mazo pacientu ārstēšanu pilnībā pār-

ņēma Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca. 

«Sarūkot Covid-19 pacientu skai-
tam, mums ir iespēja jau šobrīd 
atjaunot nodaļas darbu. Pēdējais Co-
vid-19 pacients no Jelgavas slimnīcas 
tika izrakstīts pagājušajā nedēļā,» 
skaidro K.Smilga.

Veselības ministrija paziņojusi, 
ka no 14. jūlija Covid-19 pacienti, 
kuriem nepieciešama ārstēšana sta-
cionārā, tiks nogādāti Rīgas lielajās 
slimnīcās, kā arī Liepājas reģionālajā 
slimnīcā un Daugavpils reģionālajā 
slimnīcā.

Jelgavas slimnīcā darbu atsākusi Bērnu nodaļa

Foto: Ivars Veiliņš
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Jau trešo nedēļu Jelgavā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
nodrošina pilnsabiedrība «JKP», taču joprojām daudzas fiziskas un 
juridiskas personas nav noslēgušas līgumu ar uzņēmumu par radīto 
atkritumu apsaimniekošanu, kā to nosaka likums, un atsevišķās 
vietās pilsētā līdz ar to veidojas neizvestu atkritumu kaudzes. Jau 
pagājušajā nedēļā Jelgavas Pašvaldības policija uzsāka pārbaudes 
tajos īpašumos, kur līgums nav noslēgts. Brīdinājumu saņēmuši 
vairāku māju īpašnieki, un viņiem dots laiks līgumu noslēgt. Ja 
tas netiks izdarīts, policija uzsāks administratīvo procesu, kas 
paredz naudas sodu fiziskām personām līdz 750 eiro, juridiskām 
personām līdz 1500 eiro.

Lai nepieļautu atkritumu uzkrāšanos 
laukumos, jau pagājušajā nedēļā 
«JKP» nodrošināja papildu izvešanu 
no, piemēram, K.Barona ielas, Puķu 
ielas, Meiju ceļa, Asteru ielas. Tāpat 
vairākos daudzdzīvokļu māju atkri-
tumu laukumos ir novietoti papildu 
konteineri. Tas nozīmē, ka šiem 
klientiem arī rēķins par atkritumu 
izvešanu pieaugs, jo turpmāk daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotāji mēnesī 
maksās nevis konstantu maksu par 
atkritumu izvešanu, kā tas bija līdz 
šim, bet atbilstoši tarifam par visu 
izvesto atkritumu apjomu.  

Līdz ar jauno kārtību arvien aktu-
ālāks kļūst jautājums, kā nepieļaut 
svešu personu atkritumu izmešanu 
mājas konteineros. Pašvaldības po-
licija aicina nekavējoties ziņot par 
gadījumiem, kad mājas konteineros 
atkritumus izber nepiederošas per-
sonas, – ziņot var pa tālruni 8550. 
Lai sekmīgāk cīnītos ar negodīgiem 
atkritumu radītājiem, iedzīvotāji 
katru šādu gadījumu aicināti fiksēt 
foto vai video un to nosūtīt Pašval-
dības policijai lietotnē «WhatsApp» 
uz tālruņa numuru 28353543 vai 
uz e-pasta adresi policija@policija.
jelgava.lv. Ja atkritumus svešas 
personas pie mājas konteineriem 
pieved ar transportu, būtiski ir fiksēt 
automašīnas numura zīmi. Sods par 
nelegālu atkritumu izmešanu ir no 
70 līdz 2800 eiro. 

Pašvaldības policija sodīs personas, kas nav 
noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumu

«JKP» informē, ka līdz pagājušajai 
nedēļai līgumu par atkritumu ap-
saimniekošanu bija noslēguši vairāk 
nekā 70 procenti no visiem atkritumu 
radītājiem pilsētā. 

Mainoties atkritumu apsaimnieko-
tājam, mainīts arī atkritumu izveša-
nas grafiks, līdz ar to klienti aicināti 
rūpīgi sekot līdzi gan sadzīves atkri-
tumu jaunajam izvešanas grafikam 
(klientiem nosūtīts pa e-pastu vai 
pastu), gan lielgabarīta atkritumu 
izvešanas datumiem (publicēti mājas-
lapā atkritumijkp.lv), lai nepieļautu, 
ka atkritumi uzkrājas. Lielgabarīta at-
kritumu izvešana bez papildu maksas 
no daudzdzīvokļu māju pagalmiem 
notiek divas reizes mēnesī, no privāt-
mājām – reizi mēnesī, to iepriekš pie-
sakot. Daudzdzīvokļu māju atkritu-
mu laukumos lielgabarīta atkritumus 
izvešanas dienā drīkst novietot blakus 

konteineriem. «JKP» kā lielgabarīta 
atkritumus izved nolietotas mēbeles, 
plaša patēriņa elektropreces, vieglo 
automašīnu nolietotas riepas, sadzīves 
inventāru un tamlīdzīgus atkritumus. 
Taču netiek izvesti būvgruži, kas ir 
atsevišķs maksas pakalpojums, un 
laukumos atstātie sadzīves atkritumi 
vai dalītie atkritumi, kuriem paredzēti 
atsevišķi konteineri.  

«JKP» uzsver, ka jau pirmajās 
nedēļās atsevišķos daudzdzīvokļu 
māju atkritumu laukumos kontei-
neri piepildījās ātrāk un izveidojās 
nepatīkamas situācijas, kad līdzās 
konteineriem sāka krāties atkritumu 
kalni. Atbilstoši līguma nosacījumiem 
uzņēmums no konkrētās adreses 
izved tikai to sadzīves atkritumu 
apjomu, kas ietilpst konteinerā; ja tas 
tiek pārsniegts, jāpiesaka papildu iz-
vešanas reizes vai papildu konteineri. 
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Jelgavas pašvaldībai turpi-
not realizēt Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda līdzfi-
nansēto projektu «Tehniskās 
infrastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības attīstī-
bai degradētajā teritorijā, 
3. kārta», noslēgts līgums 
par Graudu ielas rekonstruk-
ciju – visā ielas garumā tiks 
atjaunots segums, ieklājot 
asfaltu, izbūvēts ielas apgais-
mojums, kā arī 180 metrus 
garā ielas posmā izveidota 
gājēju ietve. Darbi sākas 
šonedēļ, un tiem jābūt pa-
beigtiem četru mēnešu laikā.

Jelgavas pašvaldības Attīstības un 
pilsētplānošanas pārvaldes vecākā 
projektu vadītāja Daina Traidase 
informē, ka līgums par autoruz-
raudzību ar uzņēmumu SIA «3C», 
par projekta būvuzraudzību ar 
SIA «RS būvnieks» un būvdarbu vei-
cēju SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība 
«Igate»» noslēgts 1. jūlijā. Būvdarbu 
izmaksas – 3 722 112,63 eiro. 

Graudu ielā brauktuves segums 
tiks atjaunots visas ielas garumā – 
700 metri –, tāpat visas ielas garumā 
tiks izbūvēts LED apgaismojums, 
savukārt 180 metru garā posmā 
no Miera ielas līdz iebrauktuvei uz 
uzņēmumiem SIA «Alejas projekti» 
un SIA «Luwo» izbūvēs gājēju ietvi. 

Sāks rekonstruēt Graudu ielu

Realizējot projektu, tiks labiekārtota 
teritorija un sakārtota lietusūdens 
kanalizācijas sistēma. 

Jāatgādina, ka projekta gaitā jau 
pārbūvēts Smiltnieku ielas posms no 
Viskaļu ielas līdz nekustamajam īpa-
šumam Tērvetes ielā 93A. Tur atjau-
nots asfaltbetona segums, izbūvēta 
gājēju ietve un ielas apgaismojums, 
kā arī teritorija labiekārtota.

Projekta kopējās izmaksas ir 
1 338 526,20 eiro, no tām 496 000 
eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums, 21 882,35 eiro – 
valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
un 820 643,85 eiro – Jelgavas paš-
valdības finansējums, tajā skaitā 
2095,18 eiro – neattiecināmās iz-
maksas.

Projekta mērķis ir degradēto teri-

toriju revitalizācija, pielāgojot to esošo 
un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai 
sekmētu nodarbinātību un ekonomis-
ko izaugsmi atbilstoši Jelgavas pilsē-
tas attīstības programmai. Paredzēts, 
ka, sakārtojot ielu infrastruktūru šajā 
teritorijā, līdz 2023. gada decembrim 
tiks izveidotas vairāk nekā 30 jau-
nas darba vietas privātajā sektorā. 
Savukārt komersantu nefinanšu 
investīcijas pašu nemateriālajos iegul-
dījumos un pamatlīdzekļos plānotas 
522 974 eiro apmērā.

Lielāko investīciju daļu šajā terito-
rijā apņemas ieguldīt metālapstrādes 
uzņēmums «Haugaard Baltic», kas 
paredz paplašināt ražošanu, tāpat 
apliecinājumu par jaunu darba vietu 
radīšanu devis uzņēmums «Alejas 
projekti» un «Deprom LV».

Graudu ielā brauktuves segums tiks at-
jaunots visas ielas garumā – 700 metri –, 

tāpat visas ielas garumā tiks izbūvēts LED 
apgaismojums, savukārt 180 metru garā 

posmā izbūvēs arī gājēju ietvi.

Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Lai jelgavnieku ģimenes, 
kuras var pretendēt uz paš-
valdības atbalstu skolas 
un pirmsskolas izglītības 
gaitām, to saņemtu, sākot 
ar jauno mācību gadu, līdz 
15. augustam ar attiecīgu 
iesniegumu jāvēršas Jelga-
vas Sociālo lietu pārvaldē. 
Sociālo lietu pārvalde ve-
cākus aicina iesniegumu 
iesniegšanu neatlikt. 

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes 
vadītājas vietniece Jeļena Laškova 
stāsta, ka pabalstu veidi, apjoms un 
kārtība, kādā to var pieprasīt, nav 
mainījusies. «Pamatojoties uz izmai-
ņām normatīvajos aktos, ir veikti 
grozījumi Jelgavas pašvaldības sais-
tošajos noteikumos «Jelgavas pilsētas 
pašvaldības pabalstu piešķiršanas no-
teikumi», kas nosaka, ka daudzbērnu 
ģimeņu bērniem pabalsti bez ģimenes 
ienākumu izvērtēšanas tiks piešķirti 
uz vienu mācību semestri – tātad līdz 
šā gada 31. decembrim, nevis uz visu 
mācību gadu, kā tas bijis līdz šim,» 
skaidro J.Laškova. 

Pabalstu ēdināšanai vispārējās 
izglītības iestādē Jelgavas Izglītības 
pārvaldes apstiprinātā ēdināšanas 
pakalpojuma maksas apmērā, kas 
šobrīd ir 1,42 eiro dienā, piešķir bēr-
nam no trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes, bērnam no aizbildņu ģime-
nes, un viņi pabalstu saņem uz visu 
mācību gadu. Pabalstu ēdināšanai var 
saņemt arī daudzbērnu ģimeņu bērni, 
neizvērtējot ģimenes ienākumus, un 
pabalsts šobrīd tiek piešķirts līdz šā 
gada 31. decembrim. Savukārt pa-
balstu pirmsskolas izglītības iestādes 
ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 
50 eiro apmērā mēnesī piešķir bēr-
nam no trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes uz 2021./2022. mācību gadu, 
bet daudzbērnu ģimeņu bērniem, 
neizvērtējot ienākumus, – līdz šā gada 
31. decembrim.

Pabalstu skolēnu individuālo mā-
cību piederumu iegādei piešķir trū-
cīgu un maznodrošinātu ģimeņu 
bērniem: vispārējās izglītības iestāžu 
klātienes izglītojamajam 57 eiro 
apmērā, bet piecus un sešus gadus 
veciem bērniem, kuri apgūst obligāto 
pirmsskolas izglītības programmu, 
29 eiro apmērā. Šo pabalstu piešķir arī 
bērnam, kurš dzīvo aizbildņa ģimenē 
un vidējie ienākumi katram ģimenes 
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz 295 eiro. Pabalstu 
individuālo mācību piederumu iegādei 
pārskaita pabalsta pieprasītāja iesnie-
gumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Pašvaldības pabalstu līdz 15 eiro 
mēnesī izglītības iestādes profesionā-
lās ievirzes izglītības programmas da-
lības maksas segšanai izglītojamajam, 
kurš apgūst profesionālās ievirzes 
izglītības programmu, izņemot izglīto-
jamos, kuri atbrīvoti no dalības mak-
sas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 
piešķir bērniem no trūcīgas ģimenes 
un aizbildņu ģimenes, piešķirot to uz 
visu mācību gadu. Bet bērniem no 
daudzbērnu ģimenes pabalsts tiek 
piešķirts līdz šā gada beigām. 

Pabalstu ēdināšanas izmaksu seg-

šanai 5. un 6. klašu skolēniem piešķir 
ikvienai ģimenei, kurā ir 5. un 6. kla-
ses skolēns, – pabalsts ir 20 procentu 
apmērā no ēdināšanas pakalpojuma 
cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk 
kā 0,28 eiro dienā. 

Lai saņemtu minētos pašvaldības 
pabalstus, ģimenēm, kuras pretendē 
uz trūcīgas vai maznodrošinātas māj-
saimniecības statusu, jāvēršas Sociālo 
lietu pārvaldē iesnieguma un iztikas 
līdzekļu deklarācijas iesniegšanai. 
Vizīte iepriekš jāpiesaka pa tālruni 
63048914, 63007224. 

Lai saņemtu pašvaldības pabalstus 
bez ienākumu izvērtēšanas, bērna 
likumiskajam pārstāvim Jelgavas So-
ciālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara 
Kalpaka ielā 9 jāiesniedz iesniegums, 
ko var izdarīt vairākos veidos: klā-
tienē Informācijas kabinetā (rindas 
kārtībā) pirmdienās no pulksten 8 
līdz 12 un no 13 līdz 19, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 
līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās 
no pulksten 8 līdz 12 un no 12.30 līdz 
14.30. Tāpat iesniegumu var iesniegt, 
izmantojot portāla Latvija.lv e-pakal-
pojumu «Iesniegums iestādei» vai 
nosūtot to pa e-pastu soc@soc.jelgava.
lv, parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu. Jautājumu gadījumā lū-
gums sazināties pa tālruni 63048914, 
63007224.

Līdz 15. augustam jāpiesakās 
pašvaldības pabalstiem skolai

KRĀSU PAVĒLNIEKA(-CES) PALĪGU(-DZI).
Atalgojums – 1100–1500 EUR.

MEHATRONIĶI.
Atalgojums – 1000–1300 EUR.

NOLIKTAVAS STRĀDNIEKU(-CI).
Atalgojums – 900–1000 EUR.

SIA «JELGAVAS TIPOGRĀFIJA» (reģ.Nr.43603009384) 
aicina savā komandā

PIEGĀDES MEISTARU(-I).
Atalgojums – 1000–1500 EUR.

RAŽOŠANAS 
PLĀNOŠANAS EŅĢELI.

Atalgojums – 900–1200 EUR.

 Kristīne Langenfelde

Uzlabojoties epidemiolo-
ģiskajai situācijai, Jelga-
vas valstspilsētas pašval-
dības Klientu apkalpoša-
nas centrs 5. jūlijā atsāka 
apmeklētāju pieņemšanu 
klātienē bez iepriekšēja 
pieraksta. 

Klientu apkalpošanas centra 
(Lielajā ielā 11) darba laiks: 

• pirmdienās – 8–19;
• otrdienās – 8–17;
• trešdienās – 8–17;
• ceturtdienās – 8–17;
• piektdienās – 8–14.30.
Sazināties ar Klientu apkal-

pošanas centru var pa tālruni 
63005522, 63005537 vai elek-
troniski, dokumentus iesūtot pa 

Pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrs apmeklētājus pieņem klātienē

e-pastu dome@dome.jelgava.lv. 
Jāatgādina, ka no 29. jūnija 

Klientu apkalpošanas centrā 
iedzīvotājiem ir iespēja saņemt 
arī savu Covid-19 vakcinācijas 
sertifikātu drukātā formā. Klientu 
centra darbinieks pēc iedzīvotāja 
pilnvarojuma autentificēsies tī-
mekļvietnē https://pakalpojuma-
centri.lv un izdrukās sertifikātu 
par veikto vakcināciju pret Co-
vid-19, sertifikātu par Covid-19 
laboratorisko analīžu rezultātiem 
vai sertifikātu par Covid-19 izsli-
mošanas faktu. 

Tāpat klātienē (Lielajā ielā 
11) bez iepriekšēja pieraksta no  
5. jūlija var deklarēt dzīvesvietu. 
Tālrunis informācijai – 63005481.

Apmeklētāji aicināti ievērot 
valstī noteiktās epidemioloģiskās 
drošības prasības.

 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas pirmais nekus-
tamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) nomaksas termiņš, 
kas Jelgavā šogad ir 
16. augusts. 

Ar domes lēmumu noteikts, ka 
NĪN samaksas termiņš 2021. gadā 
par Jelgavas valstspilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem ir 
16. augusts, 1. oktobris un 30. no-
vembris.

Februārī Jelgavas pašvaldība 
iedzīvotājiem izsūtīja NĪN mak-
sāšanas paziņojumus 2021. ga-
dam, un līdz 12. jūlijam NĪN 
iekasēts 72 procentu apmērā jeb 
2,66 miljoni eiro, informē Jel-

gavas valsts pilsētas pašvaldības 
Finanšu nodaļa. Aprēķinātais 
nodoklis par visu 2021. gadu 
iekasēts 64 procentu apmērā jeb 
2,37 miljoni eiro: no juridiskām 
personām 39 procentu apmērā, 
no fiziskām personām 61 pro-
centa apmērā. Šogad Jelgavas 
pašvaldības budžetā ienākumi no 
NĪN plānoti 3,72 miljoni eiro. 

NĪN par ēkām un zemi var 
samaksāt uzreiz vai pa daļām 
līdz noteiktajiem termiņiem. 
Jautājumus par NĪN var preci-
zēt Finanšu nodaļā pa tālruni 
63005589, 63005491, 63005596. 
NĪN maksājumu var veikt bankā, 
internetbankā vai arī veikalu tīkla 
«Maxima» kasēs, taču tad par 
katru maksājumu tiek ieturēta 
komisijas maksa.

Pirmais NĪN maksāšanas 
termiņš – 16. augusts

 Kristīne Langenfelde

N o  1 2 .   j ū l i j a  v i s o s 
SIA «Zemgales EKO» da-
līto atkritumu vākšanas 
(DAV) laukumos bez mak-
sas var nodot arī teksti-
la atkritumus. Tekstila 
izstrādājumu šķirošanas 
konteineros iedzīvotā-
ji tiek aicināti ievietot 
apģērbu, aizkarus, gul-
tasveļu un citus tekstila 
izstrādājumus. 

SIA «Zemgales EKO» valdes lo-
ceklis Aleksejs Jankovskis uzsver, 
ka konteineros nedrīkst izmest 
tekstila izstrādājumus, kas bijuši 
saskarē ar ķīmiskām vielām (pie-
mēram, izmantoti autoservisā, 
būvniecībā) vai ir slapji. Tāpat, 
lai nesabojātu pārstrādei vai 
atkārtotai izmantošanai derīgo 
materiālu, iedzīvotāji aicināti ne-
izmest netīru apģērbu un sadzīves 
atkritumus. 

Konteineros drīkst izmest 
tīru apģērbu; mājas tekstilu (aiz-
kari, segas, palagi, galdauti u.c.).

Konteineros nedrīkst izmest 
ar sadzīves ķīmiju, motoreļļām 
notraipītu tekstilu; mitru, netīru, 
sapelējušu tekstilu; saplēstu teksti-
lu un apģērba atgriezumus.

SIA «Zemgales EKO» valdes 
loceklis stāsta, ka šādu iespēju 
uzņēmums piedāvā kopā ar sa-
darbības partneri «Eco Baltia 
vide», kas tekstila izstrādājumu 
šķirošanas pakalpojumu nodrošina 
arī citviet Latvijā. «DAV laukumos 
paplašinot bez maksas nododamo 
atkritumu klāstu, jelgavniekiem 
ir iespēja samazināt izdevumus 
par atkritumu apsaimniekošanu,» 
uzsver A.Jankovskis. Jāatgādina, 
ka nolietotus apavus laukumos var 
nodot kopš 2020. gada 1. oktobra.

DAV laukumos P.Lejiņa ielā un 
Salnas ielā sašķirotus atkritumus 
pieņem no otrdienas līdz svētdie-
nai no pulksten 10 līdz 19, pirm-
dienās tie ir slēgti. Savukārt 
DAV laukums Ganību ielā atvērts 
pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, 
no otrdienas līdz piektdienai no 
pulksten 8 līdz 17 un sestdienās no 
pulksten 9 līdz 14, bet svētdienās 
laukums ir slēgts.

Dalīto atkritumu vākšanas laukumos 
var nodot arī tekstila atkritumus

SIA «BALTA eko» (reģ.Nr.40003375832) 
uz noteiktu laiku (līdz 30.12.2021.) 

aicina pievienoties savai komandai 
NOLIKTAVAS STRĀDNIEKU(-CI). 
Stundas likme – 4 EUR + piemaksas.

Aktuālā informācija par vakanci šeit: 
https://jt.lv/par-mums/vakances/.

Raksti, sajūti, piepildies!
Gaidīsim tavu CV pa e-pastu jt@jt.lv.

Aktuālās vakances var apskatīt šeit: https://jt.lv/par-mums/vakances/.
Mēs esam sociāli atbildīgi, atvērti un profesionāli! 

Soli pa solim palīdzēsim apgūt darbam nepieciešamās iemaņas un prasmes!
Gaidīsim tavu CV pa e-pastu jt@jt.lv.
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Vakances Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS(-A)

Galvenie pienākumi Prasības
Alga, EUR 
(plānots uz 

01.09.2021.)

Izglītības iestāde, 
vakanto slodžu 

skaits

• Nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā 
pirmsskolas izglītības satura īstenošanai at-
bilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās 
attīstības īpatnībām;
• Plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo 
vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu; 
• Uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, 
psiholoģiski labvēlīgu vidi iestādē;
• Sadarboties ar izglītojamā ģimeni bērna attīs-
tības un mācīšanās sasniegumu veicināšanai;
• Sadarboties ar citiem pedagogiem izglītības 
kvalitātes veicināšanai;
• Ievērot profesionālās ētikas normas, sis-
temātiski un regulāri pilnveidot profesionālo 
kompetenci, papildināt zināšanas.

• Izglītība atbilstoši Minis-
tru kabineta noteikumiem 
Nr.569 «Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo 
izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību»; 
• Prasme patstāvīgi un 
mērķtiecīgi organizēt savu 
darbu un uzņemties at-
bildību; 
• Labas sadarbības prasmes; 
• Prasme strādāt ar biroja 
tehniku un informācijas 
tehnoloģijām.

900
par slodzi 

(40 st./ned.)

«KAMOLĪTIS», 
2,7 slodzes

«KĀPĒCĪŠI», 
1,7 slodzes

«PASACIŅA»,
2,4 slodzes

«ROTAĻA», 
3,4 slodzes

«SPRĪDĪTIS», 
1,7 slodzes

«VĀRPIŅA», 
1,7 slodzes

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS(-A)

Galvenie pienākumi Prasības
Alga, EUR 
(plānots uz 

01.09.2021.)

Izglītības iestāde, 
vakanto slodžu 

skaits

• Plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītoja-
mo vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības 
procesu valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības 
satura īstenošanai;
• Uzturēt drošu, veselību un attīstību vei-
cinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi iestādē; 
• Sadarboties ar izglītojamā ģimeni bērna 
vispārējās attīstības un fizisko spēju 
veicināšanai;
• Sadarboties ar citiem pedagogiem izglī-
tības kvalitātes veicināšanai;
• Ievērot profesionālās ētikas normas, sis-
temātiski un regulāri pilnveidot profesionālo 
kompetenci, papildināt zināšanas.

• Izglītība atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.569 
«Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju un 
pedagogu profesionālās kom-
petences pilnveides kārtību»; 
• Prasme patstāvīgi un mērķ-
tiecīgi organizēt savu darbu un 
uzņemties atbildību; 
• Labas sadarbības prasmes; 
• Prasme strādāt ar biroja 
tehniku un informācijas teh-
noloģijām.

900
par slodzi 

(40 st./ned.)

«ZĪĻUKS», 
0,45 slodzes

SPORTA TRENERIS(-E) (PELDĒŠANA)

Galvenie pienākumi Prasības
Alga, EUR 
(plānots uz 

01.09.2021.)

Izglītības iestāde, 
vakanto slodžu 

skaits

• Plānot un vadīt kvalitatīvu apmācības 
procesu peldbaseinā atbilstoši izglītojamo 
vajadzībām un individuālās attīstības 
īpatnībām;
• Sadarboties ar pirmsskolas izglītības 
iestāžu, skolu, grupu personālu un vecā-
kiem izglītojamo peldētapmācības, veselī-
bas un vispārējās attīstības veicināšanas 
jautājumos;
• Konsultēt un sadarboties ar izglītojamā 
ģimeni bērna vispārējās attīstības un 
peldētprasmes veicināšanai;
• Atbildēt par peldētāju drošību baseinā; 
• Ievērot profesionālās ētikas normas, 
sistemātiski un regulāri pilnveidot profe-
sionālo kompetenci, papildināt zināšanas.

• Pirmā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība sporta noza-
rē vai pirmā līmeņa augstākā 
izglītība un C kategorijas sporta 
speciālista sertifikāts atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.77 «Noteikumi par sporta spe-
ciālistu sertifikācijas kārtību un 
sporta speciālistam noteiktajām 
prasībām»;
• Prasme patstāvīgi un mērķ-
tiecīgi organizēt savu darbu un 
uzņemties atbildību; 
• Labas sadarbības prasmes; 
• Prasme strādāt ar biroja tehni-
ku un informācijas tehnoloģijām.

900
par slodzi 

(40 st./ned.)

«KĀPĒCĪŠI», 
2,33 slodzes

IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS(-ĢE)

Galvenie pienākumi Prasības 
Alga, EUR 
(plānots uz 

01.09.2021.)

Izglītības iestāde, 
vakanto slodžu 

skaits

• Veikt bērnu attīstības diagnostiku, nepieciešamības 
gadījumā plānot un organizēt atbalsta pasākumus; 
• Konsultēt un sadarboties ar izglītojamo vecākiem bērnu 
attīstības un sociāli emocionālās labizjūtas veicināšanai;
• Sadarboties ar citiem pedagogiem izglītības kva-
litātes veicināšanai un bērnu individuālā snieguma 
paaugstināšanai; 
• Veicināt pozitīva mikroklimata uzturēšanu izglītības 
iestādē, sniegt nepieciešamo atbalstu personālam 
profesionālo jautājumu risināšanā;
• Ievērot profesionālās ētikas normas, sistemātiski 
un regulāri pilnveidot profesionālo kompetenci, 
papildināt zināšanas.

• Izglītība atbilstoši 
Psihologu likumā no-
teiktajām prasībām;
• Prasme patstāvīgi 
un mērķtiecīgi orga-
nizēt savu darbu un 
uzņemties atbildību; 
• Labas sadarbības 
prasmes; 
• Prasme strādāt ar 
biroja tehniku un infor-
mācijas tehnoloģijām. 

900
par slodzi 

(30 st./ned.)

«KĀPĒCĪŠI», 
0,4 slodzes

«PASACIŅA», 
0,8 slodzes

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJS(-A)

Galvenie pienākumi Prasības
Alga, EUR 
(plānots uz 

01.09.2021.)

Izglītības iestāde, 
vakanto slodžu 

skaits

• Plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo 
vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā 
pirmsskolas izglītības satura īstenošanai;
• Plānot un organizēt svētkus izglītības iestādē;
• Uzturēt drošu, veselību un attīstību vei-
cinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi iestādē;
• Sadarboties ar izglītojamā ģimeni bērna 
attīstības un muzikālo spēju veicināšanai;
• Sadarboties ar citiem pedagogiem izglītī-
bas kvalitātes veicināšanai;
• Ievērot profesionālās ētikas normas, sis-
temātiski un regulāri pilnveidot profesionālo 
kompetenci, papildināt zināšanas.

• Izglītība atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.569 
«Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju un 
pedagogu profesionālās kom-
petences pilnveides kārtību»; 
• Prasme patstāvīgi un mērķ-
tiecīgi organizēt savu darbu un 
uzņemties atbildību; 
• Labas sadarbības prasmes; 
• Prasme strādāt ar biroja 
tehniku un informācijas teh-
noloģijām.

900
par slodzi 

(40 st./ned.)

«KAMOLĪTIS», 
1 slodze

«VĀRPIŅA», 
0,7 slodzes

«KĀPĒCĪŠI», 
0,7 slodzes

Izglītības iestāde Reģistrācijas Nr. E-pasts Tālrunis

«KAMOLĪTIS» 2801900526 kamolitis@izglitiba.jelgava.lv 63045540

«KĀPĒCĪŠI» 2801903057 kapecisi@izglitiba.jelgava.lv 26305690

«PASACIŅA» 2801900524 pasacina@izglitiba.jelgava.lv 63027245

«ROTAĻA» 2801900533 rotala@izglitiba.jelgava.lv 63083102

«SPRĪDĪTIS» 2801902669 spriditis@izglitiba.jelgava.lv 63022603

«VĀRPIŅA» 2801901402 varpina@izglitiba.jelgava.lv 63028870

«ZĪĻUKS» 2801903074 ziluks@izglitiba.jelgava.lv 26523828

Nozīmīgākie remontdarbi – «Kamolītī», «Pasaciņā» un «Kāpēcīšos»

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kamolītis»

 Ritma Gaidamoviča 

Arī šovasar Jelgavas izglī-
tības iestādēs notiek re-
montdarbi. Nozīmīgākie ir 
jumta pārbūve pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē 
«Kamolītis», virtuves telpu 
vienkāršota atjaunošana un 
aprīkošana «Pasaciņā» un 
vides pieejamības risināju-
mi, pielāgojot peldbaseinu 
cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem, pirmsskolas 
izglītības iestādē «Kāpēcīši». 

Par «Kamolīša» jumta pārbū-
ves 3. kārtas būvdarbiem saskaņā 
ar iepirkuma konkursa rezultā-
tiem ir noslēgts būvdarbu līgums ar  
SIA «Award». Tas paredz bērnudārza 
korpusu savienojošās pārejas jumta 
pārbūvi un siltināšanu. «Tiks pārbū-
vēts un nosiltināts pārejas jumts, kā 
arī daļēji izbūvēts jumts un norobežo-
jumi virs pārejām ēkas 2. stāva līmenī, 

nodrošinot tās izmantošanu iestādes 
mācību procesā,» stāsta Izglītības 
pārvaldes galvenais speciālists būv-
niecības un ēku apsaimniekošanas 
jautājumos Andris Baltais, norādot, 
ka darbi «Kamolītī» sāksies tuvāka-
jās dienās un tie neietekmēs mācību 
procesu. Plānotās būvdarbu izmaksas 
ir 175 tūkstoši eiro ar PVN. Jāpiebilst, 
ka pagājušajā gadā «Kamolītī» tika 
pārbūvēts jumts abiem bērnudārza 
korpusiem, plakano aizstājot ar 
četrslīpju jumtu, kā arī izbūvēta 
lietusūdens novadīšanas sistēma un 
ierīkota zibens aizsardzības sistēma.

Šonedēļ iecerēts noslēgt būvdarbu 
līgumu par bērnudārza «Pasaciņa» 
virtuves vienkāršotu atjaunošanu. 
«Virtuvē gan izremontēs telpas, 
gan arī izbūvēs jaunus elektrības, 
kanalizācijas un ūdensvada tīklus, 
tiks izbūvēta atbilstoša ventilācijas 
sistēma, kā arī iegādātas un uzstādī-
tas jaunas iekārtas un aprīkojums,» 
stāsta A.Baltais. Atbilstoši jūnija sēdē 
pieņemtajam domes lēmumam šim 

mērķim pašvaldība ņem aizņēmu-
mu un ieguldīs arī savu finansēju-
mu. Darbu realizācijai nepieciešami 
124 787,72 eiro. Pašvaldība Valsts 
kasē ņems ilgtermiņa aizņēmumu 
106 069,56 eiro apmērā, savukārt 
pašvaldības līdzfinansējums būs 
18 718,16 eiro. Būvdarbi tiks organizē-
ti tā, lai netraucētu izglītības procesu.

Šobrīd norit iepirkuma procedūra 
projektam «Peldbaseina pielāgošana 
pieejamības uzlabošanai bērniem 
ar funkcionālajiem traucējumiem 
JPPI «Kāpēcīši» Ganību ielā 66, 
Jelgavā». Īstenojot to, peldbaseinā 
«Kāpēcīšos» tiks izveidota pielāgota 
ģērbtuve bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem vecumā no četriem 
līdz 12 gadiem, tajā izbūvējot speciālu 
sliežu griestu sistēmu jeb pacēlāju, 
kas būs palīgs vecākiem un atbalsta 
personālam, lai bērnus ar funkcio-
nāliem traucējumiem sagatavotu 
peldēšanas nodarbībai. Jāpiebilst, ka 
pašā peldbaseinā jau vairākus gadus 
ir uzņēmuma «Fortum» dāvinātais 

pacēlājs, kas bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem nodrošina iespēju 
piedalīties peldēšanas nodarbībās. 
Šis ir viens no Eiropas Sociālā fonda 
projektā «Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveide 
Jelgavā» atbalstītajiem mērķiem, un 
plānots, ka būvdarbi varētu sākties 
augustā. Tiem paredzētais termiņš ir 
trīs mēneši.

A.Baltais stāsta, ka šovasar Jel-
gavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā no-

tiek apkures sistēmas remontdarbi, 
5. vidusskolā – karstā ūdens apgādes 
sistēmas ierīkošana atsevišķās skolas 
labierīcību telpās, Centra pamatskolā 
norit projektēšanas darbi sporta lau-
kuma pārbūvei un automātiskās balss 
ugunsgrēka izziņošanas sistēmas 
ierīkošanai, bet Jelgavas pamatskolā 
«Valdeka»-attīstības centrā norit 
skolas ēkas energoefektivitātes pa-
augstināšanas un vides pieejamības 
būvprojekta izstrāde.

Foto: Ivars Veiliņš
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«Kā pasaku dārziņš!» – tā žūrijas komisija raksturo Vīgriežu ielas 6 pagalmu, kurā jau desmit gadus saim-
nieko Ervīns Rjabinkins. Saimnieks saka: «Esmu būvnieks ar noslieci uz daiļdārzniecību.» 600 kvadrātmetru 
plašajā pagalmā pārdomāts un aizpildīts ir katrs kvadrātcentimetrs – izveidoti akmeņu celiņi, puķu dobes, 
vides objekti, vieta atradusies arī siltumnīcai, atpūtas vietai, kartupeļiem, zemenēm… «Man ļoti patīk sakopta 
vide, tāpēc visu savu brīvo laiku, kura man nemaz nav tik daudz, veltu dārzam. Ik pēc diviem gadiem te viss 
mainās,» stāsta viņš. Šā gada jaunums ir koka tiltiņš un puķu dobes tam apkārt, kas radītas pēc kanalizācijas 
un ūdensvada izbūves šopavasar. Daļa ideju noskatītas internetā, bet galvenokārt viss tiek darīts pēc izjūtām. 

Aizvadītajā nedēļā brīvdabas koncertzālē «Mīta-
va» pašvaldība sumināja konkursa «Sakoptākais 
pilsētvides objekts 2021» uzvarētājus un laureātus. 
Paldies par paveikto, padarot skaistāku vidi sev 
apkārt un reizē sniedzot ieguldījumu kopējā pil-
sētvides sakopšanā, teikts 41 objekta saimniekiem. 
Viņi rūpējas par ziedošiem balkoniem, sakoptiem 
privātmāju pagalmiem, daudzdzīvokļu māju ap-
kārtni, un šogad pēc ilgāka laika sveikta privātmāja 
nominācijā «Interesantākais žoga risinājums». 
Konkursa uzvarētāji un laureāti balvā saņēma 
diplomu, dāvanu karti un suvenīrus ar Jelgavas 
simboliku. Godalgotajiem privātmāju saimniekiem 
un daudzdzīvokļu namu pārstāvjiem tradicionāli 
pasniegts Jelgavas karogs.

Raiņa ielai košu akcentu šovasar piešķir kafejnīca «Karīna». Saimniece 
Kristīne atzīst, ka tā ir ilgi lolota doma, un priecājas, ka eksperiments 
izdevies. «Jau vairākus gadus domāju, ka vasarā teritorijā ir jāizvieto 
puķu podi, taču līdz šim nevarēju saņemties. Šogad, kad savas korekcijas 
darbā ieviesa pandēmija, nolēmu, ka ir īstais brīdis cilvēkiem radīt prieku. 
Iegādājos astoņus ziedošus petūniju podus, kas šobrīd ļoti sakuplojuši un 
priecē gan mani, gan apmeklētājus,» atzīst Kristīne, atklājot, ka atsevišķi 
klienti pat vēlējušies puķu podus iegādāties, piedāvājot 20 eiro par katru. 

Šajā konkursā pirmo reizi pamanīta daudzdzīvokļu 
māja Māras ielā 5. Mājas vecākā Valentīnas kundze 
atzīst, ka tas viss, pateicoties mājas renovācijai: 
«Esam ieguvuši skaistu māju, un būtu grēks ne-
sakopt arī tās apkārtni!» Kundze norāda, ka vides 
labiekārtošanā iesaistās vairāki kaimiņi. Tiesa, ne 
visi prot novērtēt skaistumu – dažkārt radītais 
tiek sabojāts.

«Vai, cik forši, ka mans balkons pirmo reizi pa-
manīts arī pilsētas mērogā! Šādi mirkļi iedvesmo 
censties,» saka Mātera ielas 33–8 dzīvokļa saimniece 
Ilze Makševica, atzīstot, ka viņai ļoti patīk ziedi. «Vasarnīcā mana dārza 
karalienes ir rozes, bet uz balkona katru gadu eksperimentēju, lai sapras-
tu, kuras puķes dienvidu pusei ir piemērotākās,» stāsta Ilze. Katru gadu 
pastāvīgās balkona karalienes ir alisītes, jo tās tiek stādītas par godu 
piecgadīgajai mazmeitai Alisei.

Konkursā uzteikts salons «Glam Can-
dy». «Darbs ir mūsu otrās mājas, kur 
pavadām lielu daļu dienas. Gribas, lai 
pašām prieks par sakopto vidi un arī 
klientiem būtu patīkami pie mums 
nākt. Nereti dzirdam: «Pie jums tik 
skaisti smaržo!» Tas dod stimulu 
censties. Turklāt atrodamies pilsētas 
galvenajā ielā, kur izveidota ne viena 
vien ziedoša puķu dobe, un mums at-
liek tikai pievienoties kopējā pilsētas 
tēla veidošanā,» saka salona saimniece 
Aija Litvina.   

Pēc ilgāka pārtraukuma konkursā sveikti pri-
vātmājas saimnieki, kuri balvu saņēmuši par 
veiksmīgu žoga risinājumu. Šogad apbalvoti 
Mednieku ielas 23. nama saimnieki Signija un 
Kaspars Krūmiņi. Gabiona žogs ir Kaspara 
veidots, un zīmīgi, ka šāds žogs ir ne tikai viņu 
mājai, bet arī kaimiņiem Mednieku ielā 31 – arī to 
pirms vairākiem gadiem būvējis Kaspars. «Māja 
ir cilvēka spogulis, tāpēc par to ir jārūpējas. Tai 
kā dāmai sabiedrībā ir jāiziet sapucētai, lolotai un 
mīlētai. To arī cenšamies ievērot. Mūsu gadījumā 
interesanti sanāk, jo visu pārējo esam pieska-
ņojuši žogam, lai kopā veidotos kompozīcija, 
dominējot baltai un pelēkai krāsai,» saka Signija. 

«Pie mājas puķu dobju nav, tāpēc skaistumu cenšamies radīt uz mazā 
balkona. Gribas domāt, ka ziedošā, zaļā un sakoptā vidē arī paši jūtamies 
labāk,» atzīst Gunita, Vīgriežu ielas 39–12 balkona īpašniece. Viņa atklāj, 
ka puķes uz balkona kopj jau kādus 20 gadus. Toreiz viss sācies ar vienu 
puķu podu, bet šovasar esot viskrāšņāk. «Man 23. jūnijā ir dzimšanas die-
na, un draugi, radi zina, ka griezto ziedu vietā jādāvina puķu podi, kuriem 
būs vieta uz mana balkona,» stāsta saimniece, sakot: «Šī ir mana atslodze 
pēc darba, un ir taču prieks pasēdēt ziedošā balkonā un padzert kafiju.»

«Mums te sava republika. Ap māju staigā divi 
pupuķi, grieze griež gandrīz 24 stundas diennaktī, 
vārna piestrādā par modinātāju, bet šogad mājā 
ievākušies jauni kaimiņi, kuriem tāpat kā man un 
kaimiņienei Lilijai rūp apkārtējā vide, līdz ar to, 
visiem sadarbojoties, izdodas radīt šo skaistumu,» 
stāsta daudzdzīvokļu mājas Kalnciema ceļā 99 
iedzīvotāja Mārīte.
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Labs piemērs tam, kā kaimiņi viens otru pavelk uz rosī-
šanos, ir rindu mājas Zirgu ielā 33. un 35. «Neko neesam 
sarunājuši, bet pašiem šķiet, ka šeit darbojas princips: ja kaimiņam ir, man arī vajag,» saka 
Zirgu ielas 33. nama saimnieki Ritvars un Karīna. Ritvars atzīst, ka šī ir forša vieta, māju 
parādes durvis vērstas uz ielu, tādēļ ir tikai pašsaprotami, ka jābūt skaisti, lai, atgriežoties 
mājās, pašiem prieks un arī garāmgājējiem ir kur piesiet acis. 

Trešo vasaru par skaistumu Prohorova ielas sākumā – Prohorova ielā 4–4 – rūpējas 
saimnieki Daiga un Dainis Meijas. «Te bija īsti džungļi, bet šobrīd tik tālu esam tikuši. Ja 
rokas darba nebaidās, visu var dabūt gatavu. Tā esam audzināti, ka apkārtējai videi ir jābūt 
sakārtotai un sakoptai. Viegli neiet, jo nereti mūs apciemo meža zvēri – buciņi, zaķi –, kas 
kādam kociņam nodara pāri. Tad rokam vecos ārā, stādām jaunus. Vienu gadu pa istabas 
logu manīju, kā zaķis zemenēm lapas nekaunīgi noēd,» stāsta Dainis. Saimnieki ne tikai 
rūpējas par savu īpašumu, bet arī iznomā pašvaldībai piederošo teritoriju otrpus piebrau-
camajam ceļam, kurā izveidota atpūtas un piknika vieta, smilšu kaste mazbērniem un ir 
suņiem kur izskrieties. 

Avotu un Lauksaimnieku ielas stūrī acis piesaista sakoptā Avotu ielas 16 
teritorija, par kuru rūpējas Anda un Roberts Dlohi. «Mūsu dārzs ir di-
namiskā attīstībā – vajag kaut ko jaunu, darām, vajag kaut ko likvidēt, 
darām,» saka saimnieks. Andai ļoti patīk rozes, un jau 24 dārzā esošajām 
šopavasar pievienojušās vēl 19. «Feisbukā piesekoju rožu grupai, un pilnī-
gi saslimu, bet tur jau visi tādi. Gandrīz vai tā – gāju uz tirgu pēc gurķiem, 
atnācu ar rozēm, par gurķiem piemirstot,» smej Anda. Kungs papildina, 
ka saimniece, neskatoties uz to, cik sen tas noticis, joprojām zina, kā katrs 
kociņš, krūmiņš nonācis viņu dārzā, kurš to dāvinājis. Dārza lepnums ir 
lielā hortenzija, kas šeit aug kopš mājas iegādes brīža. «Ja man ir sakopts 
dārzs, tas nav jāslēpj, tāpēc šopavasar nozāģējām augstās tūjas, to vietā 
iestādot mazas,» tā Anda. 

Pagājušajā mēnesī durvis vēra jauna kebabnīca «Cits 
kebabs», kas devusi savu artavu kopējā pilsētvides 
tēla veidošanā. Kebabnīcai izveidota koka terase, kuru 
papildina dažādi augi. Uzzinot, ka šī vieta pieteikta 
konkursam «Sakoptākais pilsētvides objekts 2021», 
tās pārstāvis Toms saka: «Prieks dzirdēt, taču nezinu, 
vai esam pelnījuši tādu novērtējumu.»      

2002. gadā

«Kad 2002. gadā meklējām zemesgabalu 
mājas celšanai, ieraugot tās briesmas, teicu: 

es te nemūžam nedzīvošu! Bet šobrīd, ieguldot milzīgas pūles un 
darbu, esam izveidojuši savu paradīzi, kas joprojām ir nepārtrauktā 
mainībā,» saka Ilze, kura kopā ar vīru Romeo saimnieko Biešu ielā 1a. 
Māja atrodas Biešu un Pārmiju ielas stūrī un ir labi redzama visiem, 
kas dodas uz «Cukurfabrikas» staciju. «Patiesībā ziedus visu laiku 
gribējies, lai novērstu garāmgājēju uzmanību no padomju laika 
mantojuma – betona stabiem Pārmiju ielā, kas vēl saglabājušies no 
vecās siltumtrases,» atklāj Ilze. Viņa spriež, ka, sakārtojot vidi sev 
apkārt, rodas mājīguma sajūta un ir prieks, ka to novērtē arī citi.

Astoņi pieteikumi konkursā saņemti par Mātera ielas  31–85 
balkonu, kurā saimnieko Rima Saņikova. Šo balkonu droši var 
saukt par industriālo saimniecību, kurā vietu atraduši ne tikai 
ziedi, bet arī tomāti, garšaugi un citi augi. «Šis ir neatkārtojams 
balkons, kas priecē gan acis, gan dvēseli,» saka mājas vecākā 
Vanda. Viņa zina teikt, ka saimniece šogad pacentusies jo īpaši, 
jo pavisam drīz gaidāma mājas Mātera ielā  31 renovācija, pēc 
kuras visiem būs iestikloti balkoni, līdz ar to košumu iznest uz 
āru būs grūtāk. «Tas ir ārkārtīgi smalks un pamatīgs darbs, ko 
Rima iegulda, lai radītu šo skaistumu, un tikai retais zina viņas 
pūles. Viņa noteikti ir pelnījusi uzvaru,» tā Vanda.  

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

Konkursā «Sakoptākais 
pilsētvides objekts 2021» apbalvotie
Nominācijā «Sakoptākais uzņēmums»
Uzvarētāji: aizkaru salons «Ardeko» (Pasta 
iela 33), salons «Glam Candy» (Pētera 
iela 1), kafejnīca «Karīna» (Raiņa iela 15A).
Laureāti: salons frizētava «Bagira» (Ganību 
iela 59), «Motoveikals 21» (Raiņa iela 14), 
kebabnīca «Cits kebabs» (Raiņa iela 20).
Nominācijā «Sakoptākais daudzdzīvokļu 
mājas pagalms»
Uzvarētāji: Kalnciema ceļš 99, Kalnciema 
ceļš 101, Māras iela 5.
Laureāts: Katoļu iela 19.
Nominācijā «Zaļākais daudzdzīvokļu mājas 
loga, lodžijas vai balkona noformējums»
Uzvarētāji: Mātera iela 33–8, Mātera iela 31–
85, Vīgriežu iela 39–12.
Laureāti: Satiksmes iela 51–33, Zirgu 
iela 3–42, Dobeles iela 8–1.
Nominācijā «Sakoptākā iela»
Uzvarētāji: Zirgu iela 33, 33B, 33C, 33D, 33E, 
Zirgu iela 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F, 35G.
Nominācijā «Sakoptākā privātmāja»
Uzvarētāji: Avotu iela 16, Biešu iela 1a, Ķeguma 
iela 5 un 12, Prohorova iela 4–4, Vīgriežu iela 6.
Laureāti: 2. līnija 15, Kazarmes iela 22, 
Kalnciema ceļš 92, Garozas iela 82, Palu iela 
23, Apiņu iela 6, Lielupes iela 4.
Nominācijā «Interesantākais žoga risinājums»
Laureāts: Mednieku iela 23.
Saimnieki, kuri nevarēja ierasties uz pasākumu, 
lūgti sazināties pa tālruni 63005558, lai vienotos 
par balvas saņemšanu.

2021. gadā
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 Kristīne Langenfelde

«Fortum» siltumapgādes 
un aukstumapgādes pakal-
pojumu uzņēmumi Baltijas 
valstīs, kurus šogad iegādā-
jās vadošais globālais pri-
vātā kapitāla tirgus uzņē-
mums «Partners Group», 
5. jūlijā uzsāka darbību kā 
jauns Ziemeļeiropas zaļās 
enerģijas uzņēmums ar 
jaunu zīmolu – «Gren». 
Jelgavā siltumapgādes pa-
kalpojumu turpmāk nodro-
šinās SIA «Gren Jelgava».

Uzņēmums «Gren» turpinās 
piedāvāt visus pakalpojumus, ku-
rus iepriekš Baltijas valstīs, tostarp 
Jelgavā, nodrošināja «Fortum» 
uzņēmumi. Uzņēmumu īpašnieku, 
juridisko nosaukumu un zīmola 
maiņa ikdienas darbā ar klientiem, 
sadarbības partneriem un citām 
iesaistītajām pusēm izmaiņas neie-
viesīs, kā arī neietekmēs līdzšinējo 
pakalpojumu vai produktu cenas. 
Uzņēmums vien norāda, ka klien-
tiem, jūlijā apmaksājot siltumener-
ģijas rēķinu par jūniju, maksājumā 
jānorāda iepriekšējais uzņēmuma 
nosaukums – SIA «Fortum Jelga-
va», savukārt no nākamā mēneša, 
apmaksājot siltumapgādes rēķinu, 
jau būs jānorāda jaunais nosau-

kums – SIA «Gren Jelgava». Būtiski, 
ka, mainot uzņēmuma nosaukumu, 
nemainās uzņēmuma reģistrācijas 
numurs un bankas kontu numuri.

SIA «Gren» valdes priekšsēdētājs 
Mati Viljo, iepazīstinot ar jauno uz-
ņēmumu, uzsver: «Mēs esam jauns 
zīmols, bet tajā pašā laikā klienti, sa-
darbības partneri un citas iesaistītās 
puses mūs pazīst, jo mūsu uzņēmu-
mi Baltijas enerģētikas tirgū strādā 
jau vairākus gadu desmitus. Mēs 
turpināsim strādāt un klientiem 
nodrošināt visus līdzšinējos pakalpo-
jumus. Esam apņēmības pilni savu 
pakalpojumu klāstu paplašināt un 
kopā ar klientiem kļūt par vēl zaļāku 
uzņēmumu.»Uzņēmuma zīmola 
maiņa ir pirmais solis uzņēmuma 
stratēģijas īstenošanā, kuras mērķis 
ir pārveidot centralizētās siltumap-
gādes uzņēmumu par neatkarīgu, 
uz klientiem orientētu enerģijas 
ieguves risinājumu piedāvātāju 
mājsaimniecībām un rūpnieciska-
jiem klientiem. «Partners Group» 
izmantos savu vērienīgo pieredzi 
infrastruktūras platformu izveidē, 
lai palielinātu aktīvus, īstenojot gan 
jaunus projektus, gan veicot mērķ-
tiecīgas stratēģiskās iegādes. Citas 
pārveides iniciatīvas ietvers «Gren» 
centralizētās siltumapgādes tīklu 
paplašināšanu, lai izstrādātu jaunus 
siltumapgādes un aukstumapgādes 
risinājumus rūpnieciskajiem un 

«Fortum» pārdevis biznesu un strādā ar jaunu zīmolu – 
«Gren»; klientiem jāpievērš uzmanība rēķinu apmaksai

 Līga Klismeta

Jelgavas pilsētas pašvaldī-
bai piederošajā ēkā Stacijas 
ielā 13 līdz gada beigām plā-
nots izbūvēt 32 pašvaldības 
īres dzīvokļus. Atbilstoši 
jūnija ārkārtas domes sēdē 
pieņemtajam lēmumam šim 
mērķim pašvaldība ņems 
aizņēmumu un ieguldīs arī 
savu finansējumu.

Paredzēts, ka ēkā tiks izbūvēti 
astoņi vienistabas, 22 divistabu 
dzīvokļi un divi dzīvokļi cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. Darbu realizā-
cijai nepieciešami 1 346 341,31 eiro. 
Pašvaldība Valsts kasē ņems ilgter-
miņa aizņēmumu 1 144 390,11 eiro 
apmērā, savukārt pašvaldības līdzfi-
nansējums būs 201 951,20 eiro.

Dzīvokļi tiks izveidoti, lai nodro-
šinātu likumā «Par pašvaldībām» 
noteiktās pašvaldību autonomās 
funkcijas – nodrošināt iedzīvotājiem 

Stacijas ielā 13 izbūvēs 32 īres dzīvokļus

sociālo palīdzību un sniegt palīdzību 
mājokļa jautājumu risināšanā.

Jāatgādina, ka šobrīd Stacijas 
ielā 13 arī turpinās rekonstrukcijas 
darbi Eiropas Sociālā fonda projektā 
«Sabiedrībā balstītu sociālo pakal-
pojumu infrastruktūras izveide 
Jelgavā». Tā gaitā nozīmīgākais 

darbs ir ēkas rekonstrukcija un ap-
rīkojuma iegāde. Ēkā tiks izveidoti 
servisa dzīvokļi, kas pielāgoti cil-
vēkiem ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, un grupu dzīvokļi, 
kuros ar aprūpētāja atbalstu varēs 
dzīvot personas ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

5. jūlijā Jelgavas Centra pa-
matskolas direktores amatā 
stājās Agita Ozoliņa, bet 
pagājušajā nedēļā depu-
tāti Izglītības, kultūras un 
sporta komitejā Jelgavas 
pirmsskolas izglītības ies-
tādes «Zemenīte» vadītājas 
amatam atbalstīja Annas 
Golovinas kandidatūru, 
par ko Jelgavas dome lems 
22. jūlijā.

Pēc iesnieguma par darba attie-
cību pārtraukšanu saņemšanas 
no ilggadējā Centra pamatskolas 
direktora Jura Skrupska un ilgga-
dējās «Zemenītes» vadītājas Mudītes 
Gavrilko pašvaldība izsludināja kon-
kursu uz vakantajām amata vietām. 

Skolas direktora amatam pieteicās 

trīs pretendenti, un par piemērotāko 
atzīta A.Ozoliņa – līdzšinējā Jelgavas 
Valsts ģimnāzijas angļu valodas 
skolotāja, Jelgavas pilsētas valodu 
mācību jomas vadītāja un Valsts 
izglītības satura centra projekta 
«Kompetenču pieeja mācību saturā» 
eksperte. Viņa amatā stājās 5  jūlijā. 
Direktore norāda, ka viens no sva-
rīgākajiem uzdevumiem jaunajā 
amatā būs pedagogu motivēšana 

un iesaiste kopīgā darbā, lai virzītos 
uz mērķi – skola kā piedzīvojumu, 
iedvesmas un iespēju vieta ikvienam 
bērnam. «Centra pamatskolu redzu 
kā skolu, kurā ir labvēlīga, mācīties 
motivējoša vide, kurā ikviens bērns 
jūtas droši, saņem nepieciešamo 
atbalstu, lai sasniegtu iespējami 
augstākus mācību rezultātus, 
apzinās savas vajadzības un saskata 
jaunas iespējas,» tā A.Ozoliņa. Jāpie-
bilst, ka Jelgavas Centra pamatskolā 
mācās gandrīz 800 skolēnu.

Savukārt konkursā uz «Zemenī-
tes» vadītāja vietu pieteicās septiņi 
pretendenti. Par atbilstošāko atzīta 
A.Golovina – viņa līdz šim bijusi 
Ozolnieku pirmsskolas izglītības 
iestādes «Pūcīte» vadītājas vietnie-
ce. Par A.Golovinas apstiprināšanu 
amatā vēl jālemj Jelgavas domei. Ap-
stiprināšanas gadījumā A.Golovina 
amatā stāsies 2. augustā.

Divām pašvaldības izglītības iestādēm – jauni vadītāji

 Ritma Gaidamoviča

No 1. jūlija vairākas izmaiņas 
ieviestas sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības 
jomā, un tās skar arī Jelga-
vas iedzīvotājus. Būtiskākās 
no tām: mainīta kārtība, 
kā tiek aprēķināts mājokļa 
pabalsts; dubultots pabalsta 
apmērs aizbildnim; vairs 
netiek pārtraukta īpašās 
kopšanas pabalsta izmaksa 
tiem klientiem, kuri saņem 
ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu pašvaldību un 
privātajos sociālās aprūpes 
centros.

Mājokļa pabalstu aprēķinās 
pēc formulas; no  

1. jūlija jāiesniedz papildu 
dokumenti

Grozījumi Jelgavas pašvaldības 
saistošajos noteikumos, ko jūnija 
domes sēdē apstiprināja deputāti, 
paredz, ka no 1. jūlija Jelgavas 
pašvaldībā līdzšinējam dzīvokļa 
pabalstam ir mainīts nosaukums – 
turpmāk tas būs mājokļa pabalsts 
– un arī nosacījumi, lai pretendētu 
uz to. «Mājokļa pabalsta apmēru 
aprēķina kā starpību starp garantētā 
minimālā ienākuma sliekšņa sum-
mu mājsaimniecībai un faktiskajiem 
izdevumiem, un mājsaimniecības 
kopējiem ienākumiem,» skaidro 
Sociālo lietu pārvaldē.

Tieši tāpēc, lai varētu aprēķināt 
mājokļa pabalsta apmēru, personai 
no 1. jūlija pēc iepriekšēja pieraksta 
klātienē jāvēršas Jelgavas Sociālo 
lietu pārvaldē, ievērojot visus epide-
mioloģiskās drošības nosacījumus, 
un līdz ar iesniegumu jāiesniedz 
dokumenti par ienākumiem un ar 
mājokļa lietošanu saistīto maksāju-
mu rēķini par:

– dzīvojamās telpas lietošanu (īres 
maksa, obligāti veicamās pārvaldīša-
nas darbības);

– pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvojamās telpas lietošanu (siltum-
enerģija apkures un karstā ūdens 
nodrošināšanai, elektroenerģija, 
ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai 
asenizācijas nodrošināšana, sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana);

– pakalpojumiem, kas saistīti ar 
telekomunikāciju un internetu;

– ūdensskaitītāju uzstādīšanu un 
verifikāciju. 

Mājokļa pabalstu piešķir:
1) uz trim kalendāra mēnešiem, 

ja mājsaimniecībā ir vismaz viena 
persona darbspējīgā vecumā;

2) uz sešiem kalendāra mēnešiem, 
ja mājsaimniecībā nav nevienas per-
sonas darbspējīgā vecumā.

Mājokļa pabalstu cietā kurināmā 
(piemēram, malka, ogles, briketes, 
granulas) iegādei piešķir vienu reizi 
kalendāra gadā.

Sīkāku informāciju var iegūt 
pa tālruni 63048914, 63007224, 
63048907.

Izmaiņas asistenta 
pakalpojuma 

nodrošināšanā
Grozījumi Invaliditātes likumā 

nosaka tiesības personai pašvaldībā 
saņemt no valsts budžeta finansētu 
asistenta, pavadoņa pakalpojumu, 
no pašvaldības budžeta finansētu 
aprūpes pakalpojumu un personas, 
kurām ir tiesības saņemt šos pakal-
pojumus.

No 1. jūlija spēkā ir vairākas 
izmaiņas asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanā, īpaši paplašinot 
atbalstu bērniem.

Asistenta pakalpojumu pie-
augušajiem piešķir personām ar  
1. un 2. invaliditātes grupu ar re-
dzes, kustību un garīga rakstura 
traucējumiem. Par klienta piederību 
mērķ grupai sociālais dienests pārlie-
cinās datubāzē. Sociālais dienests 
veic novērtējumu ar vienotas asis-
tenta pakalpojuma nepieciešamības 
un atbalsta intensitātes novērtēju-
ma anketas palīdzību. No 1. jūlija 
pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs 
ar parakstu apliecina iepriekšējā mē-
nesī sniegto pakalpojumu, norādot 
katrā dienā sniegto pakalpojumu 
skaitu un stundas sadalījumu pa 
darbībām.

Asistenta pakalpojumu per-
sonai piešķir uz noteikto invalidi-
tātes periodu, bet ne ilgāk par trim 
gadiem.

Asistenta pakalpojumu bēr-
nam piešķir, ja persona saņēmusi 
īpašas kopšanas atzinumu no Vese-
lības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas (VDEĀVK). Pakal-
pojuma apjoms – 80 stundas mēnesī.

Pavadoņa pakalpojumu bēr-
nam piešķir, ja personai ir nepiecie-
šams atbalsts, pārvietojoties ārpus 
mājokļa, bet nav indikāciju īpašai 
kopšanai (VDEĀVK atzinums) un 
persona nesaņem asistenta pakal-
pojumu. Pakalpojuma saņemšanas 
apjoms mēnesī – 60 stundas.

Aprūpes pakalpojumu bēr-
nam finansē no pašvaldības bu-
džeta, ja persona saņēmusi īpašas 
kopšanas atzinumu no VDEĀVK. 
Pakalpojums tiek piešķirts, ja li-
kumiskais pārstāvis/audžuģimene 
nodarbinātības vai citu objektīvu 
iemeslu dēļ nevar nodrošināt aprūpi 
un uzraudzību bērnam nepiecieša-
majā apjomā. Aprūpes pakalpojuma 
nepieciešamību izvērtē Jelgavas 
Sociālo lietu pārvaldes speciālisti. 
Pakalpojuma apjoms – līdz 80 stun-
dām mēnesī.

Dubultots pabalsta 
apmērs aizbildnim

Ministru kabineta noteikumu 
«Kārtība, kādā piešķir un izmaksā 
pabalstu aizbildnībā esoša bērna 
uzturēšanai» grozījumi nosaka, ka 
no 1. jūlija palielinās valsts piešķir-
to pabalstu aizbildnim par bērna 
uzturēšanu:

– bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) 
– 215 eiro;

– bērnam pēc 7 gadu vecuma 
sasniegšanas – 258 eiro.

Šādi tas būs vienādots ar pabalstu 
par audžuģimenē ievietota bērna 
uzturu.

Vairs nepārtrauks īpašas 
kopšanas pabalsta izmaksu

No 1. jūlija vairs netiek pārtraukta 
īpašas kopšanas pabalsta izmaksa 
personām, kuras saņem ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumu pašvaldību un 
privātajos sociālās aprūpes centros, 
izņemot gadījumus, kad personas pa-
kalpojuma saņemšana tiek finansēta 
no valsts pamatbudžeta.

Kursu apmeklējums 
vardarbīgas uzvedības 

mazināšanai
Grozījumi Civilprocesa likumā 

paredz jaunu līdzekli pagaidu aiz-
sardzībai pret vardarbību – sākot no 
jūlija, tiesa var uzlikt par pienākumu 
vardarbīgai personai apgūt sociālās 
rehabilitācijas kursu vardarbīgas 
uzvedības mazināšanai.

No jūlija – izmaiņas sociālo pakalpojumu 
un palīdzības saņemšanas kārtībā

Jelgavas Centra pamatskolas di-
rektore Agita Ozoliņa

komerciālajiem klientiem.
Baltijas valstīs «Gren» darbojas 

Tartu un Pērnavā Igaunijā, Klaipē-
dā, Kauņā, Jonišķos un Švenčoņos 
Lietuvā, kā arī Jelgavā un Daugav-
pilī Latvijā.

Jelgavā «Gren» nodrošina ilgt-
spējīgu centralizēto siltumapgādi 
apmēram 16 000 mājsaimniecībām 
un 173 juridiskajiem klientiem, 
tostarp skolām, sabiedriskajām 
ēkām un uzņēmumiem, kā arī ēku 
individuālo siltumpunktu apkalpo-
šanu daudzdzīvokļu mājām, indivi-
duālajām mājām un juridiskajiem 
klientiem. Jelgavā siltumenerģija 
tiek ražota biomasas koģenerācijas 
stacijā no atjaunojamiem resur-
siem. Daugavpilī «Gren» piegādā 
konkurētspējīgu un efektīvu siltu-
menerģiju Daugavpils pilsētas sil-
tumapgādes sistēmas operatoram. 

Plašāka informācija par «Gren» 
pieejama mājaslapā gren.com/lv/. 
Klientu apkalpošanas centra tālru-
nis Jelgavā – 63007055.
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Birkenšteins Germans 
(25.03.1963.–12.06.2021.)

Dmitrijevs Pāvels 
(17.03.1975.–13.06.2021.)

Kandovskis Heinrihs 
(09.09.1931. –11.06.2021.)

Karašs Gunārs 
(28.07.1936. –12.06.2021.)

Krauča Tatjana 
(13.12.1957. –15.06.2021.)

Maciass Andis 
(09.03.1956. –15.06.2021.)

Rjabovs Andrejs 
(14.03.1969. –17.06.2021.)

Slaidiņš Jānis 
(06.06.1942. –18.06.2021.)

Strautiņa Anna 
(20.11.1940. –13.06.2021.)

Škuropata Birute Jeļena
(01.07.1939. –14.06.2021.)

Vildava Mudīte 
(25.07.1940.–13.06.2021.)

Vovers Andis 
(01.07.1979.–13.06.2021.)

Vucāne Inta 
(10.01.1939.–15.06.2021.)

Adamovičs Ojārs 
(25.05.1952.–18.06.2021.)

Cīrulis Juris 
(09.11.1948.–22.06.2021.)

Čunka Oskars 
(19.09.1974.–20.06.2021.)

Dobrovoļska Mārīte 
(30.11.1948.–21.06.2021.)

Grikova Ruta 
(26.08.1947.–19.06.2021.)

Podiņa Rūta 
(20.10.1950.–20.06.2021.)

Sidrevica Līga 
(25.12.1961.–20.06.2021.)

Šeldere Silvija 
(24.11.1937.–20.06.2021.)

Audars Modris 
(05.02.1958.–23.06.2021.)

Bartaševičs Juris 
(16.01.1951.–29.06.2021.)

Demeščenko Valentīna 
(29.04.1938. –27.06.2021.)

Dubra Gaisma 
(18.08.1934.–28.06.2021.)

Fiļičevs Aleksandrs 
(30.01.1957.–26.06.2021.)

Grundulis Edgars 
(27.02.1956.–24.06.2021.)

Kurilova Natālija 
(29.11.1928.–24.06.2021.)

Lapsa Irēna 
(26.01.1941.–30.06.2021.)

Lendela Uļjana 
(27.12.1959.–24.06.2021.)

Ļubina Larisa 
(25.12.1933.–23.06.2021.)

Odincovs Aleksandrs 
(07.01.1952.–28.06.2021.)

Panovs Andrejs
(22.07.1958.–24.06.2021.)

Roze Ints 
(09.01.1960.–22.06.2021.)

Rubcova Leonora 
(15.10.1940.–23.06.2021.)

Svoka Guna 
(24.12.1952.–01.07.2021.)

Šebova Agņeška 
(21.11.1933.–28.06.2021.)

Vasiļjeva Solomeja 
(02.10.1935.–27.06.2021.)

Zorina Velta 
(23.11.1939.–01.07.2021.)

Buholca Zelma 
(30.09.1930.–02.07.2021.)

Graubiņš Arvīds 
(09.07.1930.–04.07.2021.)

Mendziņš Ivars 
(05.08.1960.–04.07.2021.)

Seržante Kristīne 
(20.12.1921.–05.07.2021.)

Trambickis Jurijs 
(16.04.1970.–05.07.2021.)

Vilks Jānis 
(21.11.1938.–04.07.2021.)

Aleksejeva Valentīna 
(29.03.1941.–14.07.2021.)

Batarevska Geļena 
(25.10.1938.–16.07.2021.)

Berjozkins Aleksandrs 
(02.03.1961.–16.07.2021.)

Bikovs Vasīlijs 
(18.11.1966.–11.07.2021.)

Dolgihs Vjačeslavs 
(03.03.1949.–14.07.2021.)

Gatiņš Jānis 
(12.04.1935.–11.07.2021.)

Jeršova Antoņina 
(08.08.1933.–10.07.2021.)

Kesmina Lelda 
(01.01.1948.–15.07.2021.)

Liepiņa Milda 
(05.04.1929.–13.07.2021.)

Liepiņš Leonīds 
(13.10.1981.–14.07.2021.)

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI

Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības administrācijas 

Dzimtsarakstu nodaļas 
dati par Jelgavā 

deklarētām personām

Maksimenko Ivans 
(01.10.1932.–11.07.2021.)

Masione Varvara 
(01.04.1944.–11.07.2021.)

Miščenko Rimma 
(21.05.1934.–15.07.2021.)

Ņestrojeva Elza
(26.01.1931.–14.07.2021.)

Oreško Jevgēnijs 
(19.12.1982.–13.07.2021.)

Rogoļevs Nikolajs
(30.09.1949.–15.07.2021.)

Rūsa Inga 
(15.05.1975.–09.07.2021.)

Šmits Mārtiņš 
(10.11.1928.–11.07.2021.)

Paziņojums par izsoli

Jelgavas valstspilsētas domes Izsoles komisija 2021. gada 30. augustā plkst.18 Lielajā ielā 11,  
207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029586 Prohorova ielā 26 – 1, Jel-
gavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000140174001005, 
kopējā platība 22,8 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 228/2285 domājamām daļām 
no būvēm (kadastra apzīmējums 09000140174001, 09000140174002, 09000140174003) 
un zemes (kadastra apzīmējums 09000140174), 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 2021. gada 26. augusta plkst.16 Jelgavas valstspilsētas domē 
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (iepriekš piesakoties pa tālruni 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 mājaslapā http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludina-
jumi/sludinajumi/,  tos var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā (Lielā iela 11, Jelgava), iepriekš piesakoties pa tālruni 63005522.

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU 
PIEDĀVĀJUMS JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ

DAŽĀDAS INTENSITĀTES ĀRA VINGROŠANAS NODARBĪBAS

SEMINĀRU PROGRAMMA 
«TOPOŠO VECĀKU SKOLA»

VESELĪBU VEICINOŠAS VINGROŠANAS 
CIKLI PERSONĀM NO 54 GADU VECUMA 

AR FIZIOTERAPEITU

Aktivitātes tiek īstenotas 
bez maksas ES projekta 
Nr.9.2.4.2/16/I/085 
«Veselības veicināšana 
Jelgavā» gaitā. 

Jautājumu vai 
neskaidrību gadījumā zvanīt 

pa tālruni 63048913.

• No 3.  līdz 27. augustam 
otrdienās un piektdienās plkst.16.30.

• No 9. augusta līdz 1. septembrim 
pirmdienās un trešdienās plkst.16.

Nories vieta: Zemgales Veselības centrs.
Obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni 25612545, 63048913.

PILATES
Pirmdienās Jelgavas pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra 
sporta laukumā.
Piektdienās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadionā.

Norises laiks – no plkst.19 līdz 20.
Trenere – Anete Rone.
Pieteikšanās – sūtot trenerei SMS pa tālruni 27808138. Treniņam 
jāpiesakās treniņa norises dienā.

NODARBĪBAS «VESELA MUGURA»
Otrdienās un ceturtdienās Gubernatora saliņā.

Norises laiks – no plkst.19 līdz 20.
Trenere – Tatjana Gorbatko.
Pieteikšanās – sūtot trenerei SMS pa tālruni 29532699. Treniņam 
jāpiesakās treniņa norises dienā.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS 
«MĀMIŅĀM UN MAZUĻIEM»

Trešdienās LLU sporta laukumā Raiņa ielā.

Norises laiks – no plkst.14 līdz 15.
Trenere – Egija Troščenko.
Pieteikšanās – sūtot trenerei SMS pa tālruni 28887875. Treniņam 
jāpiesakās treniņa norises dienā.

TRENIŅI «KARDIO/SPĒKS» 
Pirmdienās un trešdienās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadionā.

Norises laiks – no plkst.19 līdz 20.
Trenere – Egija Troščenko.
Pieteikšanās – sūtot trenerei SMS pa tālruni 28887875. Treniņam 
jāpiesakās treniņa norises dienā.

Trešdienās Jelgavas pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra 
sporta laukumā.

Norises laiks – no plkst.19 līdz 20.
Trenere – Tatjana Gorbatko.
Pieteikšanās – sūtot trenerei SMS pa tālruni 29532699. Treniņam 
jāpiesakās treniņa norises dienā.

NODARBĪBAS 
«BRĪVDIENU STARTERIS»

Sestdienās Pasta salā pie āra trenažieru laukuma.

Norises laiks – no plkst.9 līdz 10.
Trenere – Līva Tihovska.
Pieteikšanās – sūtot trenerei SMS pa tālruni 29826589. Treniņam 
jāpiesakās dienu iepriekš.

NŪJOŠANA
Svētdienās no Jelgavas pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra 
pagalma.
Norises laiks – no plkst.9 līdz 10.30.
Trenere – Zane Grava.
Pieteikšanās – pa e-pastu ekspedicija.info@inbox.lv vai zvanot pa 
tālruni 29733112.

DEJU NODARBĪBU CIKLI 
IEDZĪVOTĀJIEM VIRS 54 GADU VECUMA

• Balles dejas – no 18. jūnija līdz 27. augustam piektdienās no 
plkst.19 līdz 20.

Norises vieta – sporta laukumā pie Jelgavas 4. sākumskolas.
Obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni 25758333 vai e-pastu info@
dejovisi.lv.

GRŪTNIEČU VINGROŠANAS 
NODARBĪBAS

Otrdienās Gubernatora saliņā.

Norises laiks – no plkst.18 līdz 19.
Fizioterapeite – Egija Kovaļenko.
Pieteikšanās – sūtot trenerei SMS pa tālruni 26862456. Treniņam 
jāpiesakās dienu iepriekš.

Dalībnieču skaits vienā nodarbībā – 
10 dalībnieces + nodarbību vadītāja.

! Grūtnieču nodarbībās var piedalīties, ja grūtniece uzrādīs gineko-
loga vai vecmātes apstiprinājumu, ka nav kontrindikāciju fiziskajām 
aktivitātēm.

Obligāti iepriekš jāpiesakās, 
rakstot trenerēm.

Dalībnieku skaits vienā treniņā ir ierobežots – 20 dalībnieki + 
treneris (izņemot grūtnieču vingrošanas nodarbības).
Treniņi tiek organizēti, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās 
drošības prasības.
Sliktu laikapstākļu gadījumā treniņi tiks organizēti tiešsaistē «Fa-
cebook» vietnē «Veselības veicināšana Jelgavā».

ĀRA VINGROŠANAS 
NODARBĪBAS BĒRNIEM

Otrdienās sporta laukumā pie Jelgavas 4. sākumskolas.
Ceturtdienās pie deju studijas «Cukurfabrika» Cukura ielā 22.

Norises laiks – no plkst.12 līdz 13.
Trenere – Rita Saltuma.
Pieteikšanās – vietnē www.rsfitness.lv, sadaļā «Kalendārs».

GAISA JOGA BĒRNIEM
Sestdienās Cukura ielā 21.

Norises laiks:
no plkst.9 līdz 10 – 7–10 gadus veci bērni;
no plkst.10.10 līdz 11.10 – 11–14 gadus veci bērni.
Trenere – Annika Andersone.
Pieteikšanās – mājaslapā www.benefitbaze.lv, sadaļā «Pieraksts 
nodarbībām».

Obligāti iepriekš jāpiesakās.
Dalībnieku skaits vienā treniņā ir ierobežots.
Treniņi tiek organizēti, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās 
drošības prasības.
Sliktu laikapstākļu gadījumā treniņi tiek pārcelti.

Iespēja pieteikties dalībai kādā no grupām:

• no 4. līdz 20. augustam;
• no 15. septembra līdz 1. oktobrim;

• no 6. līdz 22. oktobrim;
• no 27. oktobra līdz 12. novembrim.

Papildu informācija par semināriem un pieteikšanos – mājaslapā 
www.zrkac.lv.

Vidējā izglītība tālmācībā – 
bez maksas!

Jelgavas novada Neklātienes 
vidusskola uzņem izglītojamos:

• pamatskolā (1.–9. klasē) 
    pamatizglītības programmā;
• vidusskolas programmā (10.–12. klasē).

Apmācības formas:
• neklātiene; • tālmācība.

Uzņemšanas informācija:
Jelgavas novada pašvaldība, 
Jelgava, Pasta iela 37, 5. stāvs, 501. kabinets 
(no plkst.9 līdz 12 un no plkst.13 līdz 17). 
Tālrunis 63084021, 29122018.

Brīdinājums par iespējamo kapavietu uzturēšanas 
tiesību pārtraukšanu Jelgavas valstspilsētas kapsētās
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» paziņo, ka Kapavietu 
komisija 2021. gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Jelgavas 
valstspilsētas kapsētās, kuru uzturētāju vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (kapsēta-sektors-rinda-vieta):
Zanderu kapsētā – 9-V11-012-002, 9-V11-013-007, 9-V06-019-010, 9-V11-012-006, 
9-V05-008-001, 9-V01-056-006, 9-V07-015-001, 9-V07-008-008, 9-V05-001-003, 
9-V05-007-007, 9-V04-006-008, 9-V04-006-005, 9-V04-008-004, 9-V04-016-004, 
9-V05-003-012, 9-V09-005-002, 9-V09-005-003, 9-V09-005-004, 9-V09-007-003, 
9-V09-007-009, 9-V09-010-011, 9-V09-012-004, 9-V10-007-005, 9-V10-010-007, 
9-V06-002-006, 9-V06-011-007, 9-002-006-006, 9-004-017-002, 9-004-017-013;

Bērzu kapsētā – 2-005-004-136, 2-005-004-113, 2-005-004-112, 2-005-004-079, 
2-005-004-078, 2-005-004-101, 2-005-004-104, 2-005-004-030, 2-005-004-035, 
2-005-005-003;

Baložu kapsētā – 1-004-003-008, 1-004-003-009, 1-003-006-019, 1-003-006-013, 
1-003-006-032, 1-003-006-078, 1-003-006-053, 1-003-008-003, 1-003-008-010, 
1-003-008-039, 1-004-001-004, 1-004-001-036, 1-004-002-019, 1-004-002-043, 
1-004-004-050, 1-004-002-102, 1-004-004-061, 1-004-002-081.

Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotajai personai trīs mēnešu 
laikā pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā «Jelgavas 
Vēstnesis», kā arī mājaslapā www.jelgava.lv un www.pilsetsaimnieciba.lv jāsakopj 
kapavieta un jāierodas pie kapsētu apsaimniekotāja. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa 
pilnvarotā persona pēc trešā akta sastādīšanas noteiktajā laikā nesakopj kapavietu 
un neierodas pie kapsētu apsaimniekotāja, kapavietas pāriet pašvaldības valdījumā.

SIA «Mustad Autoline» (reģ.Nr.40203055910) 
aicina pievienoties savam kolektīvam 

CEHA STRĀDNIEKUS(-CES).

Galvenie darba pienākumi: āķu siešana pie virves 
un zivs ēsmas likšana uz āķiem. 

Piedāvājam: izaugsmes iespējas uzņēmumā, 
labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus, 

darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu. 
Ja tev ir augsta atbildības izjūta, vēlme profe-
sionāli augt un attīstīties, spēja ātri reaģēt un 

risināt problēmsituācijas, 
tad gaidīsim tavu ziņu! 

Atalgojums – no 500 līdz 1000 EUR (bruto).

Vakancei var pieteikties pa tālruni 26429152 
vai e-pastu hr.sia@mustadautoline.com.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.21-12
«JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPSĒTU 

DARBĪBAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI»

Jelgavā, 2021. gada 27. maijā (prot. Nr.7, 4 p.)

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu un trešo daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Jelgavas pilsētas 
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētu (turpmāk – kapsētu) iekšējās 
kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas 
kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu 
apsaimniekotāja un kapavietas uzturētāju tiesības un pienākumus. 
2. Lietotie termini:
2.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas ap-
sekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu 
sagatavošana;
2.2. aktēta kapavieta – Noteikumu kārtībā par nekoptu atzīta kapavieta;
2.3. amatnieks – komersants, kurš veic kapavietas labiekārtošanu, 
aprīkojuma uzstādīšanu, rekonstrukciju, demontāžu;
2.4. apbedījums – iezārkota miruša cilvēka vai urnas ar kremēta miruša 
cilvēka pelniem (turpmāk – urna) apbedījuma vieta kapavietā;
2.5. apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs – komersants, kas veic mirušā 
cilvēka (turpmāk – mirušais) apbedīšanu;
2.6. apbedīto personu reģistrs – kapsētā apbedīto personu uzskaites 
pamatdokumenti, kurus veido: mirušo reģistrācijas grāmata, kapavietas uz-
turēšanas līgumi, lēmumi un dati kapsētu informācijas pārvaldības sistēmā;
2.7. bezpiederīgais mirušais – mirušais, kuram nav laulātā, radinieku 
vai citu personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu;
2.8. kapsēta – noteikta teritorija, kas saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 
(turpmāk – dome) lēmumu ierādīta mirušo apbedīšanai;
2.9. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas 
jaunas kapavietas vai mirušos apbedī ģimenes kapavietās;
2.10. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes 
kapavietās, bet jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota;
2.11. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā pārtraukta apbedījumu veikšana un 
to atjaunošana pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem un domes 
lēmumu;
2.12. kapavieta (tajā skaitā arī ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra 
zemes teritorija kapsētā, kura ierādīta mirušā apbedīšanai un šīs teritorijas 
labiekārtošanai un uzturēšanai; 
2.13. ģimenes kapavieta – iepriekš piešķirta un labiekārtota kapavieta, 
kurā ir veikti apbedījumi;
2.14. kapavietas aprīkojums – kapavietā uzstādīta piemiņas zīme, 
piemineklis, soliņš, apmales, sēta u.tml.;
2.15. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai piešķirta kapavieta 
un kura ir atbildīga par kapavietas uzturēšanu;
2.16. kapavietu komisija – kapsētu apsaimniekotāja izveidota komisija, 
kas nodrošina nekoptas kapavietas aktēšanu;
2.17. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un 
bēru ceremonijas norisei;
2.18. kapsētu apsaimniekotājs – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 
«Pilsētsaimniecība»;
2.19. kapsētas pārzinis – kapsētu apsaimniekotāja darbinieks, kurš 
nodrošina šo Noteikumu ievērošanu kapsētā un veic Noteikumos pare-
dzētos pienākumus;
2.20. virsapbedījums – mirušā apbedīšana virs esošā apbedījuma 
Noteikumos paredzētajā kārtībā.
3. Lēmumu par jaunas kapsētas ierīkošanu pieņem dome.
4. Kapsētas statusu (atvērta, daļēji slēgta vai slēgta kapsēta) nosaka dome.

II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
5. Apmeklētājiem kapsētu teritorijas atvērtas katru dienu bez laika iero-
bežojumiem.
6. Apbedīšana notiek katru dienu, izņemot svētdienas, pirmdienas un svētku 
dienas. Izņēmuma gadījumos šajās dienās var veikt apbedīšanu, saņemot 
kapsētu apsaimniekotāja saskaņojumu. 
7. Kapsētas apmeklētājs, neatkarīgi no apmeklējuma mērķa, kapsētā 
izturas atbilstoši vispārpieņemtām sabiedrības uzvedības normām, ievēro 
Noteikumu prasības un kapsētu apsaimniekotāja norādījumus.
8. Kapsētās aizliegts:
8.1. patvaļīgi cirst un bojāt kokus;
8.2. piegružot kapsētu un tās aizsargjoslu teritorijas;
8.3. izmest sadzīves atkritumus;
8.4. ārpus kapavietas robežām stādīt kokus, krūmus, dzīvžogus, novietot 
kapavietas aprīkojumu, ierīkot kapavietas kopšanas inventāra (plastmasas 
pudeļu, trauku, maisu, grābekļu utt.) glabātuves; 
8.5. patvaļīgi aizņemt kapavietas vai paplašināt esošās kapavietas, mainīt 
ierādītās kapavietas platību vai kapavietas reljefu;
8.6. veikt apbedījumu bez kapsētu apsaimniekotāja saskaņošanas;
8.7. pārvietot kapsētu apsaimniekotāja vai kapavietu komisijas izvietotās 
brīdinājuma zīmes;
8.8. rakt smiltis un zemi kapsētas un tās aizsargjoslas teritorijās;
8.9. bojāt kapsētas ēkas, būves un kapavietas aprīkojumu, kapavietas 
stādījumus;

8.10. ievest dzīvniekus vai apbedīt dzīvniekus;
8.11. traucēt kapsētas apmeklētājus, apbedīšanas ceremoniju norisi vai 
kapsētu apsaimniekotāja darbu;
8.12. sniegt amatnieka pakalpojumus bez saskaņojuma ar kapsētas pārzini;
8.13. pārvietoties ar slēpēm, braukt ar velosipēdu, skrejriteni, skrituļslidām 
u.tml.;
8.14. iebraukt ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot:
8.14.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas pārziņa atļauja,
8.14.2.  operatīvos transportlīdzekļus,
8.14.3. kapsētas apsaimniekošanai, uzraudzībai un bēru ceremonijas no-
drošināšanai paredzētos transportlīdzekļus,
8.14.4. personas ar I vai II invaliditātes grupu, uzrādot invaliditātes apliecību 
kapsētas pārzinim.

III. Kapsētu apsaimniekotāja tiesības un pienākumi
9. Kapsētu apsaimniekotājs nodrošina kapsētu teritorijā esošo iekšējo ceļu 
un infrastruktūras elementu uzturēšanu, ārpus kapavietām esošo apstādī-
jumu un koku kopšanu, zāles pļaušanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu 
izvešanu, jaunu kapsētu teritoriju ierīkošanu un esošo kapsētu paplašināšanu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
10. Kapsētu apsaimniekotājam ir tiesības Noteikumos paredzētajos gadījumos 
nolīdzināt nekoptu kapavietu, kā arī atbrīvot patvaļīgi aizņemto kapsētas 
teritorijas daļu no stādījumiem un kapavietas aprīkojuma.

IV. Kapavietas piešķiršanas kārtība 
11. Kapavietu kapsētā piešķir mirušā apbedīšanai, kura pēdējā deklarētā 
dzīvesvieta ir bijusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
12. Mirušā apbedīšanai var  piešķirt vienvietīgu kapavietu vai ģimenes 
kapavietu, kurā ir ne vairāk par divām kapavietām.
13. Ģimenes kapavietā mirušo atļauts apbedīt neatkarīgi no mirušā pēdējās 
deklarētās dzīvesvietas. 
14. Jaunas kapavietas piešķiršana laulātā, vecāku, bērnu apbedīšanai, ne-
atkarīgi no viņu pēdējās deklarētās dzīvesvietas, ir iespējama, pamatojoties 
uz piederīgā, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas pilsētas administratīvajā 
teritorijā, iesniegumu. 
15. Jaunas kapavietas piešķiršanai persona iesniedz kapsētu apsaimnieko-
tājam šādus dokumentus:
15.1. fiziskas personas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu;
15.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot 
oriģinālu);
15.3. radniecību apliecinošus dokumentus, ja nepieciešams;
15.4. urnas apbedīšanas gadījumā – dokumenta, kas apliecina kremēšanas 
faktu, kopiju (uzrādot oriģinālu).
16. Pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kapsētu apsaim-
niekotājs ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pieņem lēmumu par jaunas 
kapavietas piešķiršanu un ierāda kapavietu vai pieņem lēmumu par atteikumu 
piešķirt jaunu kapavietu. 
17. Kapsētu apsaimniekotājs pēc kapavietas apsekošanas, piedaloties 
kapavietas uzturētājam, vienas darba dienas laikā pieņem lēmumu par 
apbedījuma veikšanu ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta vai tajā var veikt 
virsapbedījumu, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
17.1. fiziskas personas rakstveida iesniegumu par mirušā apbedīšanu 
ģimenes kapavietā;
17.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot 
oriģinālu);
17.3. kapavietas uzturētāja rakstisku piekrišanu, ja iesniegumu iesniedz cita 
persona, izņemot Noteikumu 20. punktā noteikto gadījumu;
17.4. urnas apbedīšanas gadījumā – dokumentu, kas apliecina kremēšanas 
faktu, kopiju (uzrādot oriģinālu).
18. Ja pēc ģimenes kapavietas apsekošanas daļēji slēgtā kapsētā, piedaloties 
kapavietas uzturētājam, konstatēts, ka ģimenes kapavietā nav brīvas vietas 
vai nevar veikt virsapbedījumu, kapsētu apsaimniekotājs, pamatojoties uz 
Noteikumu 17. punktā norādītajiem un iesniegtajiem dokumentiem, vienas 
darba dienas laikā pieņem lēmumu par jaunas vai Noteikumu 21. punktā 
noteiktajos gadījumos pašvaldības valdījumā nonākušas kapavietas piešķir-
šanu šādos gadījumos:
18.1. ja mirušais kapavietas uzturētājam ir laulātais, vecāks vai bērns;
18.2. ja mirušajam kapavietas uzturētājs ir vienīgais radinieks.
19. Kapavietas lielums tiek noteikts pēc šādiem izmēriem:
19.1. atvērtajās kapsētās:

Kapavieta Platums, m Garums, m Laukums, m2

Kapavietas zārkiem vai urnām

19.1.1. Vienvietīga kapavieta 1,75 3,00 5,25

19.1.2. Divvietīga kapavieta 3,00 3,00 9,00

19.2. daļēji slēgtajās kapsētās:

Kapavieta Platums, m Garums, m Laukums, m2

Kapavietas zārkiem vai urnām

19.2.1. Vienvietīga kapavieta 1,50 2,50 3,75

19.2.2. Divvietīga kapavieta 3,00 2,50 7,50

19.2.3. Rindu (joslveida kapa-
vietu izvietojums) kapavietas 
bezpiederīgo mirušo apbedīšanai

1,50 2,50 3,75

20. Kapavietas uzturētāja nāves gadījumā kapsētu apsaimniekotājs, 
pamatojoties uz Noteikumu 15. punktā noteiktajiem un iesniegtajiem 
dokumentiem, ar lēmumu piešķir izveidoto kapavietu mirušā kapavietas 
uzturētāja laulātajam, radiniekam vai tiesību un saistību pārņēmējam, vai 

arī kapavietā iepriekš apbedītā mirušā laulātajam vai radiniekam. Ja par 
kapavietas uzturēšanu piederīgie nevar vienoties, priekšroka ir pirmajam, 
kurš iesniedzis rakstveida iesniegumu kapsētu apsaimniekotājam par 
kapavietas piešķiršanu.
21. Lēmumu par kapavietas piešķiršanu atceļ vai kapavietas uzturēšanas 
tiesības izbeidzas un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:
21.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu un kapavietas 
uzturētājs rakstveidā atsakās no kapavietas uzturēšanas;
21.2. kapavietas uzturētājs rakstveidā atsakās no kapavietas uzturēša-
nas un trīs mēnešu laikā nav pieteicies neviens kapavietas uzturētāja 
piederīgais ar lūgumu piešķirt šo kapavietu uzturēšanai vai apbedījuma 
veikšanai;
21.3. trīs gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies 
neviens kapavietas uzturētāja tiesību un saistību pārņēmējs;
21.4. kapavieta trīs gadus ir atzīta par nekoptu saskaņā ar Noteikumu  
IX. nodaļu.
22. Pašvaldības valdījumā nonākušās kapavietas var ierādīt un piešķirt 
citiem kapavietas uzturētājiem apbedījuma veikšanai.

V. Apbedīšanas kārtība
23. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētājs vai cita persona ar raks-
tisku kapavietas uzturētāja piekrišanu.
24. Kapu rakšanas pakalpojumus kapsētās veic kapavietas uzturētāja 
izvēlēts apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs, kas kapu rakšanas laiku 
saskaņo ar kapsētas pārzini.
25. Apbedīšanas laiku kapavietas uzturētājs vai viņa izvēlēts apbedīšanas 
pakalpojumu sniedzējs saskaņo ar kapsētu apsaimniekotāju. 
26. Mirušais tiek apbedīts zārkā, bet kremācijas gadījumā – urnā. Kapa 
bedres dziļumam jābūt ne seklākam par 0,9 metriem no zemes līmeņa 
līdz zārka vākam, atkarībā no gruntsūdens līmeņa attiecīgajā kapsētā.
27. Kapa bedres dziļumam urnas apbedīšanai jābūt ne seklākam par 0,5 
metriem no zemes līmeņa līdz urnas vākam. Vienā kapavietā ir pieļaujama 
vairāku urnu apbedīšana. 
28. Apbedījuma vieta nedrīkst atrasties tuvāk par 1 m no koka un 0,3 m 
no kapa pieminekļa. Atkāpes no noteiktajiem ierobežojumiem pieļaujamas 
gadījumos, kad tiek apbedīta urna. 
29. Virsapbedījumu, veicot mirušā apbedīšanu zārkā, var izdarīt ne ātrāk 
kā divdesmit gadus pēc apbedījuma veikšanas, ievērojot Noteikumu 26. 
punkta prasības. 
30. Mirušo var pārapbedīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet ne 
ātrāk kā vienu gadu pēc apbedīšanas dienas. Kapavietu pēc mirstīgo 
atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.
31. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura veic 
pārapbedīšanu. 
32. Mirstīgo atlieku ekshumāciju organizē normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, informējot par to kapsētu apsaimniekotāju. 

VI. Kapličas izmantošana
33. Kapsētu apsaimniekotājs iznomā kapliču iezārkota mirušā novieto-
šanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei.
34. Bēru ceremonijas ilgums kapličā nepārsniedz laiku, kas saskaņots ar 
kapsētu apsaimniekotāju. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.

VII. Bezpiederīgo mirušo apbedīšanas kārtība
35. Kapsētu apsaimniekotājs kapsētās izveido speciālu sektoru bezpie-
derīgo mirušo apbedīšanai.
36. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā mirušais, kurš atzīts par 
bezpiederīgo mirušo, tiek kremēts. Bezpiederīgais mirušais, kas saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem netiek kremēts, tiek apbedīts zārkā. 
37. Bezpiederīgo mirušo kapavietu labiekārtošanu nodrošina kapsētu 
apsaimniekotājs. Kapavietas aprīkojums un dekoratīvie stādījumi, kas 
uzstādīti, nesaskaņojot ar kapsētu apsaimniekotāju, tiek demontēti. 
38. Bezpiederīgā mirušā kapavieta tiek saglabāta divdesmit gadus, 
ja mirušais apbedīts zārkā. Pēc minētā termiņa beigām bezpiederīgā 
mirušā kapavietu nolīdzina, un kapsētu apsaimniekotājs lemj par 
virsapbedījumu veikšanu bezpiederīgo sektorā. Kremētu bezpiederīgo 
mirušo kapavieta ar tajā apbedītām urnām tiek saglabāta bez termiņa 
ierobežojuma.
39. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie, 
kuri vēlas:
39.1. pārapbedīt zārkā apbedīto mirušo, pārapbedīšanu veic, ievērojot 
Noteikumu 30. un 31. punkta prasības;
39.2. saņemt urnu ar mirušā pelniem, iesniedz iesniegumu kapsētu 
apsaimniekotājam, uzrādot radniecību apliecinošus dokumentus ar 
apbedīto mirušo bezpiederīgo.
40. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie 
vai cita persona, kura vēlas labiekārtot un kopt zārkā apbedītā mirušā 
kapavietu, kapsētu apsaimniekotājam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu 
piešķirt zārkā apbedītā mirušā kapavietu uzturēšanai bez tiesībām veikt 
tajā apbedījumus.
41. Kapsētu apsaimniekotājs vienas darba dienas laikā izskata Noteikumu 
40. punktā minēto iesniegumu un pieņem lēmumu piešķirt kapavietu 
uzturēšanai bez tiesībām veikt tajā apbedījumus.
 
VIII. Kapavietas kopšana un uzturēšana
42. Kapavietai var būt tikai viens kapavietas uzturētājs.
43. Kapavietas uzturētājam ir pienākums: 
43.1. sakopt kapavietu trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas, ja klimatiskie 
laika apstākļi to pieļauj;
43.2. kopt ierādīto kapavietas teritoriju;
43.3. apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 0,7 m augstumam; 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
Likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikts, 
ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, apbedīšanas vietu izveidošanu 
un uzturēšanu. Minētā likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas  
16. punktā noteikts, ka tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus 
un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu. Savukārt likuma 43. 
panta pirmās daļas 4. un 6. punkts pašvaldības domi pilnvaro izdot saistošos 
noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav 
paredzēts likumos, jautājumos par sabiedrisko kārtību, par sanitārās tīrības 
uzturēšanu, kā arī trešajā daļā noteikts, ka dome var pieņemt saistošos 
noteikumus, arī lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildi. 
Ar kapsētu darbību, uzturēšanu un lietošanu saistītie jautājumi nav regulēti 
ārējos normatīvajos aktos (ne likumos, ne Ministru kabineta noteikumos). 
Līdz ar to pašvaldība to nosaka saistošajos noteikumos. 
Šobrīd Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo kapsētu darbība 
un uzturēšana noteikta Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta 
saistošajos noteikumos Nr.11-12 «Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu 
darbības un uzturēšanas noteikumi», kuru sākotnējā redakcija tika saga-
tavota pirms 10 gadiem. 
Ievērojot to, ka ir nepieciešams aktualizēt esošo saistošo noteikumu 
redakciju, ir sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts par kapsētu 
apsaimniekošanas kārtību, kapavietu piešķiršanas, ierādīšanas, kopšanas 
un uzturēšanas kārtību un apbedīšanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu «Jelgavas pilsētas pašval-

dības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi» projekts nosaka Jelgavas 
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo kapsētu iekšējās 
kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas 
kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapavietas 
uzturētāju tiesības un pienākumus, kā arī administratīvo atbildību par 
saistošajos noteikumos paredzēto prasību pārkāpumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu 
netiek prognozēta.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām 
procedūrām
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un var skart lielāko daļu 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju, kā arī nosaka konkrētu rīcību kapsētu 
pakalpojumu izmantošanā, t.sk. attiecīgu lēmumu pieņemšanu Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā.
Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Jelgavas pilsētas pašvaldības 
iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija». 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav veiktas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

43.4. amatnieku darbību kapavietā saskaņot ar kapsētas pārzini;
43.5. nogādāt kapavietas kopšanas un labiekārtošanas laikā radušos 
atkritumus, demontēto kapavietas aprīkojumu savākšanas vietā novie-
totajos konteineros;
43.6. atbrīvot apbedījuma vietu no kapavietā uzstādītā aprīkojuma pirms 
apbedījuma veikšanas.
44. Kapavietas uzturētājam aizliegts: 
44.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas;
44.2. veikt jebkādus stādījumus ārpus ierādītās kapavietas robežām;
44.3. stādīt kapavietā kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu 
veidošanai un kuru garums pēc to izaugšanas pārsniedz 2 m;
44.4. stādīt kapavietā krūmājus, kuru augstums pārsniedz 0,7 m vai traucē 
blakus esošās kapavietas kopšanu, vai kuru zari šķērso kapavietas robežas;
44.5. kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp 
kapavietu rindām;
44.6. izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju mehānismu, materiālu, 
atkritumu u.tml. novietošanai.

IX. Nekoptas kapavietas uzturēšana
45. Katru gadu maijā kapavietu komisija apseko nekoptās kapavietas, 
sagatavo aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar noteikta parauga 
brīdinājuma zīmi (1. pielikums). Brīdinājuma zīmes paraugs un informā-
cija, kur vērsties, redzot šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvietota uz 
informācijas stenda kapsētā.
46. Kapavietu komisija pēc Noteikumu 45. punktā minētā akta sagatavoša-
nas kapavietas uzturētājam, ja tas ir zināms, uz viņa norādīto adresi nosūta:
46.1. akta kopiju;
46.2. brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtrauk-
šanu ar uzaicinājumu trīs mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas 
novērst aktā konstatētos pārkāpumus.
47. Ja kapavietu komisija ir sagatavojusi Noteikumu 45. punktā minēto aktu 
un nav iespējams identificēt kapavietas uzturētāju, kapsētu apsaimnieko-
tājs organizē informācijas par nekopto kapavietu ievietošanu pašvaldības 
informatīvajā izdevumā «Jelgavas Vēstnesis», uz informācijas stenda 
kapsētā, kā arī tīmekļa vietnēs www.jelgava.lv un www.pilsetsaimnieciba.
lv, norādot kapsētu, kurā atrodas nekoptā kapavieta, sektoru, rindu, vietu, 
kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību izbeigšanu 
un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs 
mēnešu laikā no publikācijas dienas sakopt kapavietu un ierasties pie 
kapsētu apsaimniekotāja.  
48. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā Noteiku-
mu 45. punktā minētā akta sagatavošanas Noteikumu 46.2. apakšpunktā 
un 47. punktā noteiktajā termiņā nesakopj kapavietu, kapavieta pāriet 
pašvaldības valdījumā. 

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
49. Kapsētu apsaimniekotāja faktisko rīcību un pieņemtos lēmumus nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt domes priekšsēdētājam. 
50. Domes priekšsēdētāja lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XI. Atbildība un administratīvā soda piemērošana
51. Par Noteikumu 8., 43., 44. un 54. punktā noteikto prasību neievērošanu, 
ja sods nav paredzēts citos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskai personai no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām, 
bet juridiskai personai – no desmit līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.

52. Kontroli par Noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par 
Noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pilsētas pašvaldības 
policija» amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas 
pilsētas domes Administratīvā komisija. 
53. Administratīvais sods neatbrīvo Noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma 
novēršanas, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem.

XII. Noslēguma jautājumi
54. Kapavietas uzturētājam ir tiesības atstāt kapavietā esošus kokus un 
citus stādījumus, kuru garums pārsniedz 2 m, krūmājus, kuru augstums 
pārsniedz 0,7 m, ja tie iestādīti līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai. 
Kapavietas uzturētājam ir pienākums viena gada laikā pēc šo Noteikumu 
spēkā stāšanās sakopt kapavietā esošus kokus un citus stādījumus, kas 
pārsniedz 2 m, krūmājus, kuru augstums pārsniedz 0,7 m, tā, lai to saknes 
un zari netraucē blakus esošo kapavietu uzturēšanai, kapsētas apsaimnie-
košanai vai kapsētas apmeklētājiem.
55. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 
24. marta saistošos noteikumus Nr.11-12 «Jelgavas pilsētas pašvaldības 
kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi» (Latvijas Vēstnesis, 2011., 
Nr.58; 2012., Nr.166; 2013., Nr.200; 2018., Nr.72; 2019, Nr.152; 2020., 
Nr.50; 2020., Nr.117).

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 

2021. gada 27. maija saistošajiem noteikumiem Nr.21-12
«Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un

uzturēšanas noteikumi» 

Brīdinājuma zīmes paraugs

 
Koka mietiņš (izmēri brīdinājuma zīmei milimetros) ar dzeltenā krāsā 
nokrāsotu augšējo daļu un aktēšanas datumu.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 Ritma Gaidamoviča

Spēkā stājušies jaunie Jelgavas pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr.21-12 «Jelgavas pilsētas 
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas 
noteikumi». Saistošie noteikumi nosaka kapsētu 
iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķirša-
nas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas 
kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu ap-
saimniekotāja un kapavietas uzturētāju tiesības un 
pienākumus, kā arī paredz administratīvo atbildību 
par saistošo noteikumu neievērošanu.

Jaunu saistošo noteikumu izdošanu Jelgavas domes de-
putāti apstiprināja maijā domes sēdē, bet spēkā tie stājās 
6. jūlijā.  

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece 
Sandra Liepiņa skaidro, ka līdzšinējo saistošo noteikumu 
par Jelgavas pilsētas kapsētu darbību un uzturēšanu re-
dakcija bija sagatavota pirms desmit gadiem un noteikumos 
bija jāveic būtiskas izmaiņas. «Izvērtējot nepieciešamību 
aktualizēt līdzšinējo saistošo noteikumu redakciju, tika 
sagatavota jauna saistošo noteikumu redakcija, kas nosaka 
kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķirša-
nas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, 
kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu apsaimniekotāja 
un kapavietas uzturētāju tiesības un pienākumus, kā arī 
paredzēto administratīvo atbildību par saistošo noteikumu 
neievērošanu,» stāsta S.Liepiņa.

Būtiskākā atšķirība no līdzšinējiem noteikumiem ir tā, 
ka šobrīd vairs netiek slēgti kapavietas uzturēšanas līgumi. 
Kapavietas uzturēšanas tiesības tiek piešķirtas uz adminis-
tratīvā akta pamata, ko vienas darba dienas laikā no iesnie-
guma saņemšanas dienas pieņem kapsētu apsaimniekotājs – 
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Iestādes pieņemtos 
administratīvos aktus var apstrīdēt domes priekšsēdētājam, 
savukārt domes priekšsēdētāja lēmumus Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā. S.Liepiņa papildina, ka kapavietas 
uzturēšanas tiesības, kuras ir piešķirtas saskaņā ar iepriekš 
noslēgtajiem kapavietas uzturēšanas līgumiem, paliks spēkā.

Vienlaikus jaunajos saistošajos noteikumos noteikts, ka 
lēmumu par jaunas kapsētas ierīkošanu un kapsētas statusu 
(atvērta, daļēji slēgta vai slēgta kapsēta) pieņem dome. Tāpat 
noteikumos precizēti kapsētu apsaimniekotāja pienākumi: 
nodrošināt kapsētu teritorijā esošo iekšējo ceļu un infra-
struktūras elementu uzturēšanu, ārpus kapavietām esošo 
apstādījumu un koku kopšanu, zāles pļaušanu, teritoriju 
labiekārtošanu, atkritumu izvešanu, jaunu kapsētu teritoriju 
ierīkošanu un esošo kapsētu paplašināšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, kā arī tiesības saistošajos noteiku-
mos paredzētajos gadījumos nolīdzināt nekoptu kapavietu, 
kā arī atbrīvot patvaļīgi aizņemto kapsētas teritorijas daļu 
no stādījumiem un kapavietas aprīkojuma. Jaunajos notei-
kumos arī iestrādāta norma, kas paredz: ja pēc bezpiederīgā 
mirušā apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie vai cita persona, 
kura vēlas labiekārtot un kopt mirušā kapavietu, kapsētu 
apsaimniekotājam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt 
zārkā apbedītā mirušā kapavietu uzturēšanai bez tiesībām 
veikt tajā apbedījumus.

Saistošajos noteikumos arī noteikti ierobežojumi at-
tiecībā uz koku un krūmāju stādīšanu kapavietā – nevar 
stādīt kokus, kuru garums pēc to izaugšanas pārsniedz 
divus metrus, un krūmājus, kuru augstums pārsniedz 0,7 
metrus vai traucē blakus esošās kapavietas kopšanu vai 
kuru zari šķērso kapavietas robežas. Vienlaikus saistošajos 
noteikumos paredzēts, ka kapavietas uzturētājam ir tiesības 
atstāt kapavietā esošus kokus un citus stādījumus, kuru 
garums pārsniedz divus metrus, krūmājus, kuru augstums 
pārsniedz 0,7 metrus, ja tie iestādīti līdz jauno noteikumu 
spēkā stāšanās dienai. Bet kapavietas uzturētājam ir 
pienākums viena gada laikā pēc jauno noteikumu spēkā 
stāšanās – līdz 2022. gada 6. jūlijam – sakopt kapavietā 
esošus kokus un citus stādījumus, kas pārsniedz noteikto 
augstumu, lai to saknes un zari netraucē blakus esošo 
kapavietu uzturēšanai, kapsētas apsaimniekošanai vai 
kapsētas apmeklētājiem.

Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu adminis-
tratīvā atbildība ir paredzēta gan fiziskām, gan juridiskām 
personām, nosakot: ja sods nav paredzēts citos normatīvajos 
aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai 
no divām līdz 20 naudas soda vienībām, kas ir no 10 līdz 
100 eiro, bet juridiskai personai no 10 līdz 30 naudas soda 
vienībām jeb no 50 līdz 150 eiro.

Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Jelgavas Pašvaldības 
policija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas 
domes Administratīvā komisija.

Spēkā stājušies jauni 
saistošie noteikumi par 
kapsētu darbību un 
uzturēšanu
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Jelgavā otro reizi aizvadīts 
Latvijas čempionāts viegl-
atlētikā, un zīmīgi, ka šīs bija 
jau simtās sacensības. Jel-
gavas sportistu panākumi 
vainagojās ar trim medaļām, 
un vairāki mūsu sportisti 
laboja personīgos rekordus. 
Latvijas čempiones titulu jau 
14. reizi aizstāvēja diska me-
tēja jelgavniece Dace Štei-
nerte, trešo gadu pēc kārtas 
čempiona titulu nosargā-
ja jelgavnieks šķēpmetējs 
Gatis Čakšs, bet bronzas 
godalgu Latvijas čempionā-
tā izcīnīja Jelgavas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas 
(BJSS) vīriešu 4  x 100 met-
ru stafetes komanda.

Latvijas čempionāts Zemgales 
Olimpiskā centra Jāņa Lūša sta-
dionā norisinājās 26. un 27. jūnijā, 
pulcējot teju 500 sportistu. Jelgavu 
pārstāvēja Artūrs Isajevs, Mareks 
Lazdāns, Juris Volkovs, Jurģis 
Liniņš, Māra Anna Zīverte, Gatis 
Čakšs Anastasija Vidončikova, 
Anastasija Geraseva, Artūrs Kon-
derko, D.Šteinerte un Maksims 
Korotkovs. Jāpiebilst, ka šīs Jelgavā 
bija pirmās sacensības šogad, kuras 
klātienē vēroja arī skatītāji. 

Sacensību pirmajā dienā zelta me-
daļu ieguva un Latvijas čempiona ti-
tulu nosargāja šķēpmetējs G.Čakšs, 
ar rezultātu 81,96 metri pārspējot 
deviņus konkurentus. Jāatgādina, 
ka Gatis ir izpildījis olimpisko 
normatīvu (tas ir 85 metri) un  
29. jūlijā dosies uz Tokijas olimpis-
kajām spēlēm. «Viss bija labi – fiziski 
jutos labi, bija patīkami mest šķēpu 
mājās skatītāju priekšā, vienīgi ne-
liela mikrotrauma ietekmēja metie-
nu tehnisko izpildījumu,» pēc starta 
norādīja šķēpmetējs.

Zelta medaļu un čempiones titulu 
ieguva arī diska metēja D.Šteinerte, 
disku raidot 48,95 metrus tālu. 
Tas bija trešais labākais rezultāts, 
taču pirmo divu labāko rezultātu 
īpašnieces – Lietuvas sportistes – 
startēja ārpus kārtas un uz Latvijas 
čempiones titulu nepretendēja. Tā 
kā Dacei bija labākais rezultāts starp 
11 Latvijas diska metējām, viņa kļu-
va par valsts čempioni. «Rezultāts ir 
stabils, bet savu uzdevumu – aizmest 
50 metrus – neizpildīju,» atzīst spor-
tiste, piebilstot, ka kopumā ar savu 
rezultātu ir apmierināta. Šis Dacei ir 
14. Latvijas čempiones tituls.

Trešo medaļu – bronzas godal-
gu – Latvijas čempionātā izcīnīja 
BJSS vīriešu 4 x 100 metru stafetes 
komanda, kurā startēja A.Isajevs, 
A.Konderko, M.Lazdāns un J.Li-
niņš. Jelgavas komanda finišē-

Latvijas čempionāta vieglatlētikā 
bilance – trīs medaļas

ja ar rezultātu 46,52 sekundes. 
«Neskatoties uz to, ka Latvijas 
vieglatlētikas čempionātā ir pār-
stāvētas daudzas pašvaldības un 
sporta klubi, nokomplektēt stafetes 
komandu – atrast četrus līdzvērtīgus 
skrējējus – ir īsts izaicinājums. Tā-
pēc ļoti liels prieks, ka Jelgavai pēc 
ilgiem gadiem izdevās nokomplektēt 
vīriešu komandu. Pēdējā brīdī vēl 
nācās veikt izmaiņas komandas 
sastāvā, tāpat Mareks un Jurģis 
īsi pirms stafetes skrējiena veica 
400 metru distanci un nebija pie-
tiekami atguvušies, un tas varēja 
liegt mums pacīnīties par sudraba 
medaļu, tomēr ir gandarījums, ka 
Jelgava bija pārstāvēta stafetē,» 
norāda BJSS vieglatlētikas trenere 
Aļona Fomenko, pieļaujot, ka turp-
māk vairāk tiks piestrādāts tieši pie 
stafetes, lai Jelgava būtu pārstāvēta 
šajā disciplīnā.

Jelgavas vieglatlēti startēja vēl 
vairākās disciplīnās. 100 metru 
sprintā traumu guva M.A.Zīver-
te, tomēr sportiste, neskatoties 
uz sāpēm, distanci pabeidza un 
kopvērtējumā ierindojās 13. vietā 
22 dalībnieču konkurencē. Vīriešu 
konkurencē no 23 dalībniekiem 
pirmais aiz svītras palika un finālā 
neiekļuva A.Isajevs, kurš ar rezultā-
tu 11,23 sekundes ierindojās 9. vietā, 
bet J.Volkovs finišēja četrpadsmitais.

400 metru skrējienā M.Lazdāns 
ierindojās 15. vietā ar rezultātu 
51,71 sekunde, sasniedzot jaunu 
personīgo rekordu, bet J.Liniņš 
ierindojās 24. vietā ar rezultā-
tu 54,61 sekunde. A.Vidončikova 
1500 metru distancē finišēja pēdējā 
no astoņām dalībniecēm ar laiku 
5:31,51 minūte, bet 5000 metru 
distanci viņa noskrēja 19:57,29 mi-
nūtēs, izcīnot 4. vietu sešu sportistu 
konkurencē. M.Korotkovs lodes 
grūšanā palika pēdējais no septi-
ņiem dalībniekiem ar rezultātu 
11,23 metri. Viņš startēja arī diska 
mešanā vīriešiem, savā labākajā 
mēģinājumā uzrādot rezultātu 
27,55 metri. Tas bija devītais rezul-
tāts no deviņiem dalībniekiem.

Labu sniegumu 200 metru 

sprintā demonstrēja A.Isajevs, 
kurš priekšskrējienā distanci veica 
23,08 sekundēs un iekļuva finālā ar 
piekto labāko laiku starp 25 skrē-
jējiem. Finālā Artūrs distanci no-
skrēja 22,68 sekundēs, kas viņam 
kopvērtējumā deva 4. vietu, un tas 
ir jauns viņa personīgais rekords. No 
bronzas medaļas Artūru šķīra vien 
sekundes desmitdaļa. Šajā distancē 
startēja arī J.Volkovs, kurš ar rezul-
tātu 23,58 sekundes kopvērtējumā 
ierindojās 13. pozīcijā.

Augstlēkšanā uz starta izgāja 
BJSS audzēknis A.Konderko, kurš 
pieveica 1,75 metru augstumu un 
ierindojās 7. vietā septiņu sportistu 
konkurencē. Uzvarētājs pārlēca 
2,07 metrus.

Nozīmīgs šis čempionāts bija 
A.Gerasevai, kura pirmo reizi star-
tēja 10 000 metru soļošanā. Vēl 
pirms pusgada Anastasija sapņoja 
par maratonu, bet autoavārija, kurā 
sportiste guva kājas lūzumu, šiem 
sapņiem pārvilka svītru. «Dalība 
Latvijas čempionātā bija liela avan-
tūra, jo tikai pirms nedēļas sāku 
apgūt soļošanas tehniku. Mans 
mērķis šoreiz bija pieveikt distanci, 
neiegūstot aizrādījumus un nesa-
ņemot diskvalifikāciju, un man tas 
izdevās, tāpēc esmu gandarīta,» 
atzīst sportiste. Viņa distanci veica 
64:42,52 minūtēs un izcīnīja 5. vietu 
sešu soļotāju konkurencē (uzva-
rētājas laiks – 48:58,38 minūtes). 
Līdz ar to A.Geraseva ir uzstādījusi 
jaunu Jelgavas rekordu, jo līdz šim 
sievietēm šajā disciplīnā rezultāts 
mums nebija reģistrēts – viņa ir 
pirmā. «Teikšu godīgi, pāriešana 
no skriešanas uz soļošanu ir smaga. 
Es domāju, ka būs vieglāk, tomēr 
šīm disciplīnām nav nekā kopīga. 
Skrienot attīstās citi kāju muskuļi, 
tāpēc jau pēc sešiem kilometriem 
kājas tikpat kā vairs nejutu. Tomēr 
es izdarīju maksimumu un esmu 
apmierināta ar savu startu,» tā 
Anastasija.

Čempionātu Jelgavā organizēja 
Latvijas Vieglatlētikas savienība 
sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa 
centru. 

Gatis Čakšs Dace Šteinerte

BJSS vīriešu 4 x 100 metru stafetes komanda: Artūrs Isajevs (no labās), 
Jurģis Liniņš, Mareks Lazdāns un Artūrs Konderko

Foto: Latvijas Vieglatlētikas savienība/
Guntis Bērziņš
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Aizvadīts Latvijas atklā-
tais čempionāts peldēša-
nā, un tajā piedalījās 43 
Jelgavas Specializētās 
peldēšanas skolas (JSPS) 
audzēkņi, mājās pārvedot 
deviņas medaļas. Peldē-
tājs Jevgeņijs Boicovs 
kļuva par Latvijas čempio-
nu 50 metros brasā.

Latvijas atklātais čempionāts 
peldēšanā norisinājās Valmierā 
25 metru peldbaseinā no 18. līdz 
20. jūnijam. Sacensībās startēja 
228 dalībnieki no 32 komandām, 
ar sešām komandām bija 
pārstāvēta arī Igaunija. 
Jelgavas komanda 
startēja ar 43 pel-
dētājiem, kurus 
dalībai bija ap-
stiprinājusi Lat-
vijas Peldēšanas 
federācija.

Finālpeldējumos 
iekļuva 27 mūsu 
skolas audzēkņi, ko-
pumā izcīnot deviņas 
medaļas – vienu zelta, četras 
sudraba un četras bronzas, informē 
JSPS direktore Zelma Ozoliņa.

Zelta medaļu 50 metros brasā 
ieguva treneres Astras Ozoli-
ņas audzēknis J.Boicovs, kuram 
treniņus vajadzēja apvienot ar 
augstskolas absolvēšanu, un tas 
izdevās lieliski. Priekšpeldējumā 
Jevgeņijs distanci veica 28,07 se-
kundēs, bet finālā nopeldēja 
28,18 sekundēs, kas viņam deva 
1. vietu 35 peldētāju konkurencē.

«Aprīlī un maija sākumā man 
neizdevās trenēties tik daudz, 
cik vajadzētu, bet ar maija pēdē-
jām nedēļām un jūniju bija par 
maz, lai es būtu apmierināts ar 
saviem čempionātā uzrādītajiem 
rezultātiem. Uzskatu, ka Latvi-
jas čempionātam nebiju gatavs, 
man nebija ķermeņa un prāta 
harmonijas,» atzīst J.Boicovs. 
Viņš ir pārliecināts, ka treniņiem 

laiku vienmēr var atrast, tāpēc 
pagaidām peldēšana paliks viņa 
dienaskārtībā neatkarīgi no lē-
muma turpināt studijas vai ne.

Čempionātā trīs sudraba meda-
ļas izcīnīja treneres Ingas Arnītes 
audzēkne Elīza Lagzdiņa. Viņai 
sudraba medaļa 50 metros brasā, 
100 metros brasā un 200 metros 
brasā. Viņa laboja pati sev pie-
derošos Jelgavas rekordus savā 
vecuma grupā 100 un 200 metros, 
kas nu attiecīgi ir 1:12,10 minūtes 
un 2:35,39 minūtes. Vēl sudraba 
medaļu 50 metros uz muguras 
ieguva treneres Jeļenas Visockas 
audzēknis Maksims Ņikitins.

Pie bronzas medaļas čempio-
nātā tika treneres A.Ozoli-

ņas audzēknis Nikolass 
Deičmans 400 metru 

kompleksajā pel-
dējumā, treneres 
Anželikas Pa -
egles audzēkne 
Laura Šinkus 
100 metros uz 

muguras un tre-
neres I .Arnītes 

audzēkņi Kristians 
Brenčs 200 metros uz 

muguras un Matīss Kak-
tiņš 200 metros brasā. Turklāt 
Kristians laboja sev piederošo 
Jelgavas rekordu 200 metros 
uz muguras 13–14 gadus veco 
puišu grupā (jaunais rekords 
ir 2:07,20 minūtes) un rekordu 
200 metros kompleksajā peldēju-
mā savā vecuma grupā (jaunais 
rekords – 2:12,33 minūtes), bet 
Matīss laboja Jelgavas rekordu 
200 metros brasā 15–16 gadus 
veco puišu grupā, kas tika sa-
sniegts 1977. gadā un piederēja 
Maskavas olimpisko spēļu sudra-
ba un bronzas medaļu ieguvējam 
Arsenam Miskarovam. Tas bija 
2:18,24 sekundes, bet jaunais 
rekords ir 2:17,52 sekundes.

Vēl jāpiebilst, ka JSPS pel-
dētāji Artūrs Brasavs (dzimis 
2005. gadā) un Rūdis Sondors 
(dzimis 2007. gadā) pirmo reizi iz-
pildīja I sporta klases normatīvu.

Peldētājs Jevgeņijs Boicovs – 
Latvijas čempions

 Ilze Knusle

Jelgavas Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas kanoe 
airētājs Roberts Lagzdiņš 
izcīnīja bronzas godalgu 
Eiropas U-23 čempionātā.

Eiropas junioru un U-23 čem-
pionātā smaiļošanā un kanoe ai-
rēšanā, kas no 24. līdz 27. jūnijam 
norisinājās Polijas pilsētā Poznaņā, 
Latvijas izlases sastāvā piedalījās 
septiņi Jelgavas sportisti: Katrīna 
Smiltniece, Roberts Lagzdiņš, Nils 
Mediņš, Valters Mančass, Kārlis 
Dumpis, Melānija Čamane, Alek-
sandra Počtarenko.

R.Lagzdiņš izcīnīja 3. vietu ka-
noe vieniniekos (C1) 1000 metru 
distancē U-23 vecuma grupā 18 da-
lībnieku konkurencē. Viņš finišēja 
4:00,06 minūtēs. Šajā disciplīnā par 
uzvarētāju kļuva Vācijas sportists ar 
rezultātu 3:56,71 minūte.

No jelgavniekiem šajās sacensī-
bās jāatzīmē arī smaiļotāja M.Ča-
mane, kura junioru vecuma grupā 

gan 200, gan 500 metru distancē 
vieniniekos (K1) iekļuva B finā-
lā. 500 metru distancē Melānija 
B finālā finišēja ceturtā ar laiku 
2:02,056 minūtes, kas kopvērtēju-
mā viņai deva 13. vietu. Savukārt 
200 metru distancē B finālā viņa 
finišēja septītā ar laiku 45,492 se-
kundes, kopvērtējumā ieņemot 
16. vietu. Jelgavas BJSS smaiļotāju 
divnieks (K-2) Valters Mančass un 
Kārlis Dumpis 1000 metru distancē 
čempionātā izcīnīja 15. vietu.

Roberts Lagzdiņš Eiropas 
čempionātā U-23 iegūst bronzu

Foto: no R.Lagzdiņa personīgā arhīva
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Jau piektdien, 23. jūlijā, pulk-
sten 14 pēc Latvijas laika 
Japānas galvaspilsētā To-
kijā notiks XXXII vasaras 
olimpisko spēļu atklāšanas 
ceremonija. Tokijā pirmajai 
spēlei jau noskaņojas Latvi-
jas 3x3 basketbola izlase ar 
jelgavnieku Edgaru Krūmiņu 
sastāvā – basketbolistiem 
pirmā spēle būs 24.  jūlijā. 
Jelgavnieks karatists Kalvis 
Kalniņš uz Tokiju izlidos 
28. jūlijā, šķēpmetējs Gatis 
Čakšs – 29. jūlijā

E.Krūmiņš ar komandu uz Tokiju 
devās jau 16. jūlijā. Pirmais olimpis-
kais turnīrs 3x3 basketbola vēsturē 
paredzēts pašā spēļu sākumā – no 
24. līdz 28. jūlijam –, un latvieši kvali-
fikācijas turnīrā aizvadīs septiņas spē-
les. 23. jūlijā notiks spēļu atklāšanas 
ceremonija, un tajā Latvijas karogu 
nesīs 3x3 komandas kapteinis Agnis 
Čavars un tenisite Jeļena Ostapen-
ko. «Esam Tokijā un gatavojamies 
pirmajai spēlei un dalībai atklāšanas 
ceremonijā,» tā Edgars, norādot, ka 
viegli nebūs, jo olimpiskajās spēlēs 
tiekas pasaules labākās komandas. 
«Katrā gadījumā mēs esam noskaņoti 
kaujinieciski un iesim uz maksimu-

Trīs jelgavnieki debitēs 
olimpiskajās spēlēs Tokijā

mu,» tā basketbolists.
G.Čakšam kvalifikācijas sacensības 

notiks 4. augustā, tāpēc viņš uz Tokiju 
izlidos 29. jūlijā. «Šobrīd ir pārdo-
mu brīdis pirms manām pirmajām 
olimpiskajām spēlēm,» atzīst Gatis, 
norādot, ka lielāks uztraukums ir 
par sadzīves apstākļiem. «Esmu 
pieredzējis sportists un savu darbu 
zinu, taču es nezinu, kas mani sagaida 
Tokijā. Šosezon ir bijušas sacensības, 
kur drošības protokols neļāva iziet no 
viesnīcas un pat logu atvērt,» stāsta 
G.Čakšs. 

Jāpiebilst, ka olimpisko spēļu no-
teiktie ierobežojumi paredz: katram 
dalībniekam 96 stundas un 72 stun-
das pirms izlidošanas jāveic Covid-19 

tests, kas jāatkārto Tokijas lidostā 
pēc ielidošanas. Tāpat, esot Tokijā, 
katru dienu jāveic eksprestesti un 
īpašā lietotnē jāatskaitās par savu 
pašsajūtu. 

Jelgavas sportistam K.Kalniņam 
starts būs 5. augustā, un šajā dienā 
notiks gan kvalifikācijas sacensības, 
gan pusfināls un fināls. Arī karatē 
olimpisko spēļu programmā ir pirmo 
reizi. K.Kalniņš startēs kumite svara 
kategorijā līdz 67 kilogramiem, un 
tajā sacentīsies vēl 10 pasaulē labākie 
sportisti šajā sporta veidā. «11 spor-
tisti tiks sadalīti divās apakšgrupās, 
katras grupas divi labākie iekļūs pus-
finālā,» stāsta Kalvja treneris Rolands 
Družoks, norādot, ka šobrīd Kalvim 

Jelgavnieku starta laiki 
olimpiskajās spēlēs*

• 23. jūlijā pulksten 14 – atklāšanas ceremonija.
• 24. jūlijā pulksten 5.35 – 3x3 basketbola spēle 
pret Poliju. 
• 24. jūlijā pulksten 12.40 – 3x3 basketbola 
spēle pret Beļģiju.
• 25. jūlijā pulksten 9 – 3x3 basketbola spēle pret Ķīnu. 
• 25. jūlijā pulksten 16.25 – 3x3 basketbola 
spēle pret Japānu.
• 26. jūlijā pulksten 9.25 – 3x3 basketbola spēle 
pret Serbiju.   
• 26. jūlijā pulksten 16 – 3x3 basketbola spēle 
pret Krieviju.   
• 27. jūlijā pulksten 12.25 – 3x3 basketbola 
spēle pret Nīderlandi.
• 27. jūlijā no pulksten 14.30 – 3x3 basketbola 
ceturtdaļfināls.
• 28. jūlijā no pulksten 11 – 3x3 basketbola 
pusfināls; no pulksten 14.45 – fināls.
• 4. augustā pulksten 3 – kvalifikācijas sacen-
sības šķēpa mešanā Gatim Čakšam.
• 5. augustā pulksten 4 – kvalifikācijas sacen-
sības karatē Kalvim Kalniņam svarā līdz 67 ki-
logramiem; no pulksten 11 – pusfināls, fināls.
• 7. augustā pulksten 12.50 – fināls šķēpa 
mešanā vīriešiem.
• 8. augustā pulksten 14 – noslēguma ceremonija.

* Pulksteņa laiki norādīti pēc Latvijas laika.

vēl norit pēdējā treniņnometne un 
sportists ir labā formā.  

Latvijas komandā Tokijā apstip-
rināti 33 sportisti 14 sporta veidos: 
3x3 basketbolā, cīņā, džudo, jātnieku 
sportā, karatē, modernajā pieccīņā, 
peldēšanā, pludmales volejbolā, riteņ-
braukšanā (šoseja un BMX), smaiļo-
šanā, svarcelšanā, šaušanā, tenisā un 
vieglatlētikā. Jelgavas sportistiem šī 
būs debija olimpiskajās spēlēs. 

Tokijas olimpisko spēļu sacensības 
varēs skatīties LTV7, Replay.lv, atklā-
šanas un noslēguma ceremoniju – arī 
LTV1, spēles pārraidīs «Tet» televīzija. 

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavā par tradīciju kļuvu-
šas ģimeņu airēšanas sacen-
sības tūristu kanoe laivās. 
Pirmie posmi jau aizvadīti, 
taču arī augustā un septem-
brī Lielupes ūdeņos ikviens 
bez maksas varēs izmēģināt 
kanoe airēšanu. Nākamās 
sacensības – 10. augustā, un 
dalībnieki distanci var veikt 
jebkurā laikā no pulksten 18 
līdz 20.

Ģimeņu airēšanas sacensības 
Jelgavā notiek jau vairākus gadus, 
un dalībnieku skaits ik gadu aug. 
«Labākā reklāma ir no mutes mutē, 
un tas attiecas arī uz šīm sacensī-
bām. Tie, kuri jau vairākus gadus 
piedalās, ikreiz piesaista vēl kādu 
komandu – draugus, radus, paziņas. 
Līdz ar to katru gadu ir tādi, kuri 
ar tūrisma kanoe laivu brauc pirmo 
reizi,» stāsta sacensību organizatoru 
pārstāve Maija Actiņa, atzīstot, ka 
Latvijā laivošana pa upēm kļuvusi 
ļoti populāra un ģimeņu airēšanas 
sacensības Lielupē ir lieliska iespēja 
pamēģināt laivot. «Distance nav gara 
– aptuveni 500 metrus garš aplis pa 
Lielupi pie Pasta salas –, bet tas ir 
pietiekami, lai saprastu, vai patīk 
laivot un vai var doties arī garākos 
izbraucienos ar tūrisma kanoe laivu. 

Arī šovasar var piedalīties ģimeņu 
airēšanas sacensībās tūristu kanoe laivās

Iespējams, šis ir arī veids, kā bērnus 
ieinteresēt airēšanā kā sporta veidā,» 
tā M.Actiņa, norādot, ka šovasar jau 
notikuši trīs posmi, katrā pulcējot 
vairāk nekā 30 komandu. 

Ģimeņu airēšanas sacensību 
mērķis ir sniegt iespēju iepazīt 
airēšanu, pārbaudīt savas prasmes, 
izjust sacensību garu. Airēšanas 
sacensības notiek noteiktās otrdie-
nās laikā no pulksten 18 līdz 20. 
Katra komanda šajā laika periodā 
var ierasties, cikos vēlas. Dalībnie-
ki sporta kluba «KC» airēšanas 
bāzē Pasta salā 3 tiks gaidīti 10. un 
24. augustā, kā arī 7. un 21. septem-
brī. Dalībniekiem jāveic 500 metru 
distance pa Lielupi kādā no gru-
pām: ģimeņu grupā, kurā airē divi 
pieaugušie; ģimeņu grupā, kurā airē 
viens pieaugušais un viens bērns līdz 
12 gadu vecumam; vispārējā grupā, 
kurā airē divas personas (bez papildu 
nosacījumiem). 

Dalībnieki par piedalīšanos sa-
ņems saldas balvas. Kopvērtējumā 
tiks vērtēti komandas trīs labākie re-
zultāti, apbalvoti tiks pirmo trīs vietu 
ieguvēji katrā kategorijā. Apbalvoša-
na plānota 2. oktobrī pulksten 12.30 
Zemgales rudens maratona smaiļoša-
nā un kanoe airēšanā laikā.

Sacensības organizē Jelgavas 
smaiļošanas un kanoe airēšanas 
sporta klubs «KC» sadarbībā ar 
Sporta servisa centru. 

Foto: no organizatoru  arhīva

 Ilze Knusle

Šomēnes paldies teikts 
sportistiem un viņu tre-
neriem par panākumiem 
2021.  gada pirmajā pus-
gadā – no janvāra līdz 
jūnijam.

Ievērojot epidemioloģiskās dro-
šības prasības, sportisti un treneri 
8. jūlijā pulcējās pie Jelgavas 
sporta halles, kur viņus sveica 
Jelgavas valstspilsētas domes 
priekšsēdētāja vietniece Rita 
Vectirāne un Sporta servisa centra 
direktora vietniece Maija Actiņa. 
«Ir īsta svētku sajūta, pēc tik ilga 
laika atkal tiekoties klātienē. Pal-
dies jums par uzticību sportam, 
kas šajā laikā, kad viss notika 
attālināti vai nenotika nemaz, ir 
jo īpaši būtiski,» teica R.Vectirāne. 

Par panākumiem pirmajā pus-
gadā, startējot gan Latvijas, gan 
Eiropas, gan pasaules mēroga sa-
censībās, tika sveikti šorttrekisti 
kluba «SK Zemgale» sportisti 

Sveikti sportisti par 
panākumiem pirmajā pusgadā

Endijs Vīgants un Reinis Bērziņš, 
hokeja klubs «Zemgale/LLU» un 
hokejists Renārs Krastenbergs, 
Jelgavas Kērlinga kluba sieviešu 
komanda ar skipu Evelīnu Baroni 
un duets Ieva Rudzīte un Artis 
Zentelis, 3x3 basketbolists Ed-
gars Krūmiņš, karatists Kalvis 
Kalniņš, BMX sportists Kristens 
Krīgers, diska metēja Dace Štei-
nerte, skrējēja Māra Anna Zīverte, 
lodes grūdējs Edgars Bergs, airē-
tāji Roberts Lagzdiņš, Melānija 
Čamane, Kārlis Dumpis un Val-
ters Mančass, mākslas vingrotā-
jas Anna Murikova un Karolīna 
Mizūne, peldētāji Matīss Kaktiņš 
un Jev geņijs Boicovs, kluba «CEC 
I.S. Racing» motosportists Andris 
Grīnfelds, telpu futbola komanda 
FC «Petrow/Jelgava» un sieviešu 
volejbola komanda «Jelgava». 

Pasākumā sveikti arī visu spor-
tistu treneri. Ar sportistu sasnie-
gumiem šā gada pirmajā pusgadā 
var iepazīties pašvaldības mājas-
lapā www.jelgava.lv, sadaļā «Insti-
tūcijas», «Sporta servisa centrs».

Foto: Ivars Veiliņš

ZEMGALES OLIMPISKAJĀ 
CENTRĀ

 � 25. jūlijā pulksten 10 – Latvijas 
lakrosa čempionāts sievietēm: «Lady 
Lacrosse»–«Riga Griffins». 

 � 25.  jūlijā pulksten  12  – Latvi-
jas lakrosa čempionāts jauniešiem:  
LK «Mītava»–«Riga Griffins». 

 � 25. jūlijā pulksten 13.30 – Latvijas 
lakrosa čempionāts vīriešiem: LK «Ar-
cher Lacrosse»–«Riga Griffins». 

 � 5. augustā pulksten 19 – Latvijas 
3.  līgas futbola spēle: JFC «Jelga-
va»–«Mārupe 2». 

 � 15.  augustā pulksten  18.45  – 
Latvijas 3.  līgas futbola spēle:  
JFC «Jelgava»–«Lielupe». 

 � 22.  augustā pulksten  18.45 
– Latvijas 3.  līgas futbola spēle:  
JFC «Jelgava»–«Aliance 2». 
Skatītājiem ieeja uz spēlēm bez maksas 

un uzrādot sadarbspējīgu 
Covid-19 sertifikātu.

 � No 26. līdz 29. augustam – pasau-
les reitinga badmintona turnīrs «Yonex 
Latvia International» (ZOC un Jelgavas 
sporta hallē).

PASTA SALĀ 
 � 22. jūlijā, 10. un 24. augustā no 

pulksten 18 līdz 20 – ģimeņu airē-
šanas sacensības tūristu kanoe laivās. 
Dalība – bez maksas un bez iepriekšēja 
pieraksta (airēšanas bāzē Pasta salā 3).

 � 21. augustā pulksten 10 – Jelga-
vas domes kauss 2021; pulksten 12 – 
Latvijas čempionāts standartdejās; 
pulksten 19 – Latvijas čempionāts 
Latīņamerikas dejās pieaugušo gru-
pai (slidotavā). Ieejas maksa – 10 eiro, 
senioriem paredzētas atlaides. Biļetes 
varēs iegādāties pirms pasākuma, 
uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 ser-
tifikātu un personu apliecinošu doku-
mentu. Norēķini – skaidrā naudā. Vietu 
skaits ir ierobežots.

 � 28. augustā pulksten 11 – Jel-
gavas čempionāts 3x3  basketbolā 
(stāvlaukumā).

 � 28.  un 29.  augustā pulk-
sten  11  – Latvijas 3x3  basketbola 
čempionāta «Top Gun» līgas 4. posms, 
starptautiskais 3x3 basketbola «Top 
Gun» turnīrs (slidotavā).

 � 28. augustā pulksten 12 – Jelga-
vas čempionāts pludmales volejbolā.

AIRĒŠANAS BĀZĒ  
PILSSALAS IELĀ 8 

 � 24. jūlijā pulksten 11 – Jelgavas 
atklātais jaunatnes čempionāts ai-
rēšanā.

 � 21. augustā pulksten 10 – Jelga-
vas čempionāts smaiļošanā un kanoe 
airēšanā.

FK «JELGAVA» BĀZĒ  
KĀRKLU IELĀ 6

 � 24. jūlijā pulksten 16 – «Optibet» 
Nākotnes līgas spēle: «Albatroz SC/FS 
Jelgava»–SK «Super nova». 

 � 25. jūlijā pulksten 18 – Latvijas 
futbola sieviešu 1. līgas spēle: FK «Jel-
gava»–«Rīgas Futbola skola 2». 

 � 7. augustā pulksten 16 – «Opti-
bet» Nākotnes līgas spēle: «Albatroz 
SC/FS Jelgava»–FK «Smiltene/BJSS». 

 � 14. augustā pulksten 16 – «Op-
tibet» Nākotnes līgas spēle: «Albatroz 
SC/FS Jelgava»–FK «Auda». 

 � 21. augustā pulksten 16 – «Op-
tibet» Nākotnes līgas spēle: «Albatroz 
SC/FS Jelgava»–FK «Tukums 2000/TSS».
Skatītājiem ieeja bez maksas un uzrā-

dot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Situācija var mainīties atbilstoši valstī 
spēkā esošajiem epidemioloģiskās 
drošības nosacījumiem. Pasākums 

var tikt pārcelts vai atcelts.

«Lai tavs skats un roka ir droša, lai punkti krīt un uzvaras nāk!» pavadot 
uz Tokijas olimpiskajām spēlēm basketbolistu Edgaru Krūmiņu, novēlēja 
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Foto: Ivars Veiliņš
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No jūlija līdz oktobra beigām attālināti notiek XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumi. «Jelgavas pilsētas 
delegācija skolēnu dziesmu un deju svētkos skaitliski parasti bi-
jusi otra lielākā pēc Rīgas. 45 pilsētas kolektīvi piedalās arī šajās 
attālinātā svētku formāta aktivitātēs, un kopējais dalībnieku skaits 
ir vairāk nekā deviņi simti,» stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes 
vadītāja Gunta Auza. Pilsētā pamanāmākais svētku notikums jūlija 
vidū bija Jelgavas kolektīvu dziesmu un deju svētku ceļa «Sau-
lesvija» filmēšana, kā arī vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
projekta «Radi rotājot» darbu izstāde jaunrades namā «Junda».

Dziesmu un deju svētki netradicionālā formā

septembrī vai oktobrī kāda svētku 
norise varētu notikt arī klātienē. 
«Ja epidemioloģiskā situācija ļaus, 
Jelgavas kolektīvi svētku program-
mu parādīs koncertā brīvdabas 
koncertzālē «Mītava». Šie koncerti 
galvenokārt būs domāti vecākiem,» 
uzsver G.Auza.

Koncertu videostāsti, norišu 
videoklipi, intervijas, virtuāli svei-
cieni tiek izvietoti dažādās digitālās 
platformās, tajā skaitā vietnē www.
nacgavilet.lv, un daļu no tiem pār-
raidīs arī Latvijas Televīzija.

«2020./2021. mācību gads visām 
iesaistītajām pusēm nebija vien-
kāršs. Vecāko klašu skolēniem at-
tālinātās mācības sākās no oktobra, 
jaunāko klašu bērniem – decembrī. 
Tas nozīmē, ka mācību process bija 
atšķirīgs un aizņēma vairāk laika 
nekā darbs klātienē. Līdz ar to 
interešu izglītības nodarbībām tika 
atvēlēts mazāk laika, turklāt tas 
notika caur datora ekrānu – bērni 
svētkiem varēja gatavoties tikai 
attālināti. Interešu izglītības peda-
gogu galvenais uzdevums šajā laikā 
bija nodrošināt kolektīvu pastāvē-
šanu, un attālinātajās nodarbībās 
parādījās pedagogu radošums,» 
situāciju skaidro G.Auza. Tā kā 
svētki plānotajā laikā tika atcelti, 
kolektīvos notika arī dalībnieku 
maiņa – vecāko klašu skolēni, kuri 
bija apguvuši svētku programmu, 
skolu pabeidza, savukārt jaunie 
dalībnieki repertuāru varēja apgūt 
vien attālināti.

Tikai maijā dažas nodarbības 

aizvadītas klātienē, un tad arī 
notika video filmēšana e-dziesmu 
svētkiem. «Mūsu pirmais svarīgā-
kais uzdevums bija kaut nedaudz 
atjaunot formu, jo no oktobra 
kopīgu mēģinājumu mums nebi-
ja. Lielākais ieguvums – skolēnu 
atkalredzēšanās. Protams, šīm 
videoaktivitātēm ir maz kopīga 
ar tradicionālajiem dziesmu svēt-
kiem,» savu viedokli pauž pūtēju 
orķestra «Rota» diriģents un sko-
lēnu pūtēju orķestra virsdiriģents 
Agris Celms.

Svētku kopējo programmu veido 
15 dažādas norises kora dziedāšanā, 
vokālajā mūzikā, instrumentālajā 
mūzikā, dejā, vizuālajā un vizuāli 
plastiskajā mākslā, folklorā, kas 
tiek iemūžinātas videoierakstos. 
Tās notiek pēc iespējas tuvāk 
dzīvesvietai ārā, bez plašas pul-
cēšanās, nav plānoti centralizēti 
mēģinājumi un ilgs mēģinājumu 
process. Savukārt labvēlīgas epi-
demioloģiskās situācijas gadījumā 
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Sestdien, 14.  augustā, 
Jelgavā notiks Latvijas 
mazākumtautību festi-
vāls «Zeme zied», kur 
plašā kultūras norišu 
programmā piedalīsies 
mazākumtautību māks-
linieciskie kolektīvi, in-
dividuālie izpildītāji un 
amatu meistari – savas 
tautas tradicionālā kul-
tūras mantojuma kopēji 
no visas Latvijas. Svētku 
centrālā norises vieta būs 
Hercoga Jēkaba laukums, 
taču nacionālajos tērpos 
saposušies cilvēki būs 
sastopami arī citviet pil-
sētā, lai iepazīstinātu ar 
savas tautas kultūras un 
lietišķās mākslas daudz-
veidību. Festivāls būs bez 
maksas.

«Festivāla mērķis ir populari-
zēt Latvijā dzīvojošo mazākum-
tautību tradicionālās kultūras 
mantojumu, mudināt mazākum-
tautību iedzīvotājus izprast savas 
kultūras nozīmi Latvijas kultūr-
vidē, kā arī aktivizēt sabiedrības 
līdzdalību nemateriālās kultūras 
mantojuma izzināšanā, praktizē-
šanā un tālāknodošanā. Festivālā 
īpašu lomu ieņem tieši norises 
vieta – Jelgava, Zemgales sirds,» 
uzsver festivāla koordinators 
un mākslinieciskās koncepcijas 
autors Sandis Kalniņš.

Festivāla pasākumi sāksies 
pulksten 10 – Hercoga Jēkaba 

Jelgavā augustā uzziedēs 
mazākumtautību festivāls «Zeme zied»

laukumā tiks atvērts Amatnieku 
kvartāls, kurā dažādu amatu 
pratēji piedāvās iegādāties savus 
darinājumus. Radošajā kvartālā 
interesentiem būs iespēja izmēģi-
nāt prasmes radošajās darbnīcās, 
piemēram, no māla pagatavot 
sadzīvē noderīgu priekšmetu, 
piedalīties pulsa sildītāju adīju-
mu, pērļošanas, autortehnikas 
zīmēšanas un koka karošu greb-
šanas darbnīcās. Būs arī bērnu 
auditorijai piemērotas praktiskās 
nodarbības ar iespēju veidot 
tautisko rakstu atspiedumu uz 

papīra vai auduma, kā arī apgūt 
aušanas pamatprincipus. Skvērā 
aiz kultūras nama būs iekārtots 
Gardēžu kvartāls, kurā varēs 
iegādāties dažādus pārtikas pro-
duktus un našķus.

Pulksten 11 tiks atklāta festi-
vāla skatuve, kur mazākumtau-
tību pārstāvji – krievi, ukraiņi, 
baltkrievi, lietuvieši, ebreji, vā-
cieši, lībieši, tatāri, kazaki, poļi, 
bulgāri un citi – iepazīstinās ar 
savas tautas kultūru, dziedāšanas 
un spēles manieri, kā arī notiks 
autentisko un stilizēto tautas-

tērpa skate. Koncertprogramma 
paredzēta līdz pulksten 19.

Dienas vidū, pulksten 12, Jel-
gavas kultūras nama izstāžu 
galerijā atklās lietišķās mākslas 
izstādi «Rotāšanās», un tās eks-
pozīcija atspoguļos dažādu tautu 
godu rotas un rotāšanās tradī-
cijas. Bet pulksten 17 Jelgavas 
Svētās Annas baznīcas dārzā 
sāksies festivāla garīgās mūzi-
kas koncerts. «Koncertā skanēs 
garīgās dziesmas, psalmi, Svēto 
rakstu dziedājumi, tautas dzies-
mas senslāvu, krievu, baltkrievu, 

poļu un vācu valodā. Turpinot 
festivāla moto «Zeme zied», kon-
certa tēma vīsies ap dvēseles un 
mūsu dzīves ziedēšanu,» stāsta 
S.Kalniņš.

Festivāla meistarklašu koordi-
natore Evika Kaufelde atklāj, ka 
Zemgales reģiona Kompetenču 
attīstības centrā notiks meistar-
klases par tradicionālo kultūras 
mantojumu, kas iekļauj autentis-
kas folkloras jomas – tautasdzies-
mas, tautas dejas, tautastērpa 
gatavošanas prasmes un valkā-
šanas nosacījumus, ornamentus 
un vēsturi. Tās varēs apmeklēt 
ne tikai festivāla dalībnieki, bet 
ikviens. «Daļa lekciju notiks 
tiešsaistē, tādējādi dodot iespēju 
tās redzēt plašākam interesentu 
lokam. Šobrīd tiek precizēta 
meistarklašu programma,» pie-
bilst viņa. 

No pulksten 12 līdz 17 pilsētas 
iedzīvotājus, festivāla viesus 
un dalībniekus priecēs dažādu 
kolektīvu individuālie koncerti. 
Galvenās norises vietas būs 
brīvdabas koncertzāle «Mītava», 
kafejnīcas «Silva» terase Drik-
sas ielā un skvērs pie «Kanclera 
nama» Katoļu ielā.

Festivālu rīko Kultūras minis-
trija un Jelgavas valstspilsēta 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
kultūras centru. Plānots nodro-
šināt dienas koncertprogrammas 
straumēšanu festivāla rīkotāju 
sociālajos tīklos. Festivāls notiks, 
ievērojot visus tajā brīdī spēkā 
esošos epidemioloģiskās drošības 
pasākumus. Atbilstoši situācijai 
var tikt ieviesti ierobežojumi.

Foto: no Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīva

Virtuālo dziesmu svētku gājienam Jelgavas kolektīvi kā filmēšanas pieturpunk-
tus izvēlējās mūsu pilsētas nozīmīgākās un atpazīstamākās vietas. Līdzīgi video 
tapuši arī citās pašvaldībās, un kopīgais XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku ceļš «Saulesvija» skatāms vietnē www.nacgavilet.lv.

Foto:Ivars Veiliņš

Vizuālās 
un vizuāli 
plastiskās 
mākslas 
projekta 
«Radi rotā-
jot» darbu 
izstāde 
jaunrades 
namā 
«Junda».



Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» valdījumā atrodas 
nekustamais īpašums Cukura ielā 22, Jelgavā (deju centrs «Cukurfabrika»). 

Aicinām pieteikties potenciālos telpu īrniekus.
Telpas ir atbilstošas sporta, deju  un citu nodarbību, pakalpojumu nodrošināšanai. Pieejamās telpas īrei 
– lielā zāle (332 m2), biroja telpa (33 m2), baleta zāle (121 m2), akrobātikas zāle (145,5 m2), pedagogu 
telpa (71,8 m2).
Īrei pieejamie laiki – katru darba dienu no pulksten 8 līdz 14. Minimālais telpu īres laiks – viena stunda, 
iepriekš saskaņojot laikus ar «Kultūras» atbildīgo personu.

Telpu īres cenrādis – www.kultura.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 28286316.
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 Līga Klismeta

«Izstādē apskatāmās bļodas 
esmu veidojusi vīramātēm 
– lai tās dāvina savām ve-
dekliņām un lai tās vienmēr 
ir pilnas,» šādu vēlējumu 
ar smaidu izsaka kerami-
ķe Brigita Šmēdiņa, kuras 
nozīmīgajai jubilejai veltītā 
darbu izstāde līdz augusta 
beigām apskatāma Ģederta 
Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzejā. Māksli-
niece savos darbos apvieno 
latviskās tradīcijas, tehno-
loģiskos sasniegumus un 
atradumus. Izstādes no-
saukums ir «Podi», un tajā 
līdztekus divās iepriekšējās 
ziemās tapušajām bļodām 
apskatāmi arī citi omulīgi 
apaļīgi un spožām krāsai-
nām glazūrām klāti trauki. 

Jelgavas Mākslinieku biedrības 
vadītājs Māris Brancis par B.Šmēdi-
ņu, raksta tā: «Keramiķe ir veidojusi 
sevi darbā, diendienā sēžot pie ke-
ramikas virpas, ar rokām apmīļojot 
māla pikas un no tām veidojot podus, 
zaru krūzes, bļodas un visu citu 
dzīvē nepieciešamo. Viņas virpotos 
traukus mēs katru mīļu dienu lie-
tojam, gan gatavojot ēst, gan klājot 
galdus, gan uzņemot ciemiņus. To 

Keramika ar tradīciju spēku un tehnoloģiju sasniegumiem

formas, glazūras un krāsu salikumi 
nāk no pagātnes, kādus mūsu senči 
lietojuši daudzu paaudžu garumā. 
Tradīciju turpināšana ir jubilāres 
spēks. Viņa pieliek klāt mūsdienu 
tehnoloģiskos sasniegumus un atra-
dumus, arī izpratni par skaistumu 
un lietderību.»

Pēdējos gados keramiķe pie podnie-
ka virpas sēžas ziemas mēnešos. Tam 
iemesls ir smaržīgie puķuzirnīši un 
citas vasaras puķes, ko māksliniece 
audzē savā dārzā un kārto skaistos 
pušķos. Bet vīramātēm vēl ir patau-
pītas gruntīgās māla bļodas, kur ielikt 
sārtās zemenes vai smaržīgus speķa 
pīrādziņus.  

B.Šmēdiņa dzimusi 1941. gada  
8. martā Ventspilī. 1964. gadā beigusi 

Rīgas Lietišķās mākslas vidussko-
las Keramikas nodaļu. Strādājusi 
par keramiķi virpotāju ražošanas 
apvienības «Latvijas keramika» 
Jelgavas iecirknī (1964–1969), pēc 
tam pievērsusies radošajam darbam 
kombinātā «Māksla» un ražošanas 
apvienībā «Daiļrade». Izstādēs pie-
dalās kopš 1965. gada. Kopš 1971. 
gada B.Šmēdiņa ir Latvijas Māksli-
nieku savienības biedre un Jelgavas 
Mākslinieku biedrības goda biedre.

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzeja durvis atvērtas 
individuāliem apmeklējumiem. Ap-
meklētājiem jāievēro divu metru dis-
tance no citām personām, izņemot 
vienas mājsaimniecības locekļus, kā 
arī jālieto mutes un deguna aizsegs. 

Foto: Ivars Veiliņš

PAŠVALDĪBAS IESTĀDE «KULTŪRA» INFORMĒ

JELGAVAS REĢIONĀLAIS TŪRISMA CENTRS INFORMĒ

 Līga Klismeta

Līdz 20. augustam var pie-
teikties tehnikas un ino-
vāciju festivālam «Mehat-
rons 2021». Festivāls po-
pularizē karjeras iespējas 
inženierzinātņu, metālap-
strādes un mašīnbūves no-
zarē, tehnikas un inovācijas 
produkciju, un tajā aicināti 
piedalīties šo jomu uzņēmēji, 
izglītības iestādes, amatnie-
ki, biedrības un tehniskās 
jaunrades skolas.

Tehnikas un inovāciju festivāls 
«Mehatrons» jau trešo gadu apvieno 
Inženieru dienas un Metāla svētkus. 
Pasākuma mērķis ir popularizēt 
inženierzinātņu, metālapstrādes 
un mašīnbūves nozari un tehnisko 
jaunradi. Festivāla aktivitātes 4. sep-
tembrī notiks Pasta salā, 11. septem-
brī Stacijas parkā plānota Antoņinas 
Čukures kausa izcīņa kartingā, bet 

Gaida pieteikumus 
festivālam «Mehatrons 2021»

12. septembrī sporta un atpūtas 
kompleksā «Rullītis» tehnisko sporta 
veidu cienītāji varēs vērot dragreisa 
un drifta sacensības.

Augstskolas un izglītības iestādes 
aicinātas pieteikties, lai festivālā 
iepazīstinātu ar izglītības iespējām 
inženierzinātņu programmās, kā arī 
rosinātu bērnos un jauniešos interesi 
par eksaktajām zinātnēm un tehnis-
ko jaunradi.

4. septembrī Pasta salā savus iz-
strādājumus un jaunrades darbus ai-
cināti prezentēt amatnieki, biedrības, 
tehniskās jaunrades skolas un pulciņi. 
Notiks arī tradicionālais metinātāju 
konkurss un ZRKAC Atvērto durvju 
diena, kurā varēs iepazīties ar pieau-
gušo izglītības iestādes piedāvājumu. 
Izglītības skatuvē arī šogad lekcijās 
un meistarklasēs būs iespēja tikties 
ar dažādu jomu profesionāļiem, bet 
brīvdabas koncertzālē plānota Teh-
niskās jaunrades diena jauniešiem. 

Festivāla laikā notiks arī izgudroju-
mu un inovāciju izstāde «Minox Zem-
gale 2021», kurā piedalīties aicināts 

ikviens, kam ir kāds izgudrojums. 
Uzņēmēji, amatnieki, izgudroju-

mu un inovāciju izstādes «Minox 
Zemgale 2020» dalībnieki var pie-
teikties pa e-pastu uznemejdarbiba@
zrkac.jelgava.lv vai tālruni 63012155, 
28342419.

Izglītības iestādes, biedrības un 
tehniskās jaunrades skolas savu 
dalību var apliecināt pa e-pastu 
talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv vai 
tālruni 29222737, 63012159. 

11. septembrī pēc vairāku gadu 
pārtraukuma pilsētā atgriezīsies 
kartinga sacensības – Stacijas parkā 
plānota LLU Tehniskās fakultātes 
ilggadējās prodekānes Antoņinas 
Čukures vārdā nosauktā kausa izcīņa 
kartingā. Savukārt 12. septembrī teh-
nisko sporta veidu cienītāji aicināti uz 
sporta un atpūtas kompleksu «Rullī-
tis», kur paredzētas ātruma, veiklī-
bas, dragreisa un drifta sacensības.

Jāpiebilst, ka pasākuma norise 
ir atkarīga no tā brīža valstī spēkā 
esošajiem epidemioloģiskās situācijas 
noteiktajiem ierobežojumiem.

Foto: no JV arhīva

 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija informē

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 16. jūlija 
lēmumu Nr.2-26.3/4861 ir apstiprināts detālplānojuma projekts zemesgabalam 4. līnijā 
60A, Jelgavā. 
Detālplānojuma risinājumi paredz teritorijā izveidot 12 jaunas zemes vienības savrupmāju vai rindu 
māju apbūvei un piebraucamo ceļu piekļuves un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanai.
Detālplānojuma materiāli pieejami pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un https://geolatvija.lv.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija informē
Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 16. jūlija 
lēmumu Nr.2-26.3/5040 ir apstiprināts detālplānojuma projekts zemesgabalam Meldru 
ceļā 2, Jelgavā. 
Detālplānojuma risinājumi paredz teritorijā izveidot 18 jaunas zemes vienības savrupmāju vai rindu 
māju apbūvei un piebraucamo ceļu piekļuves un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanai.
Detālplānojuma materiāli pieejami pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un  https://geolatvija.lv.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija informē
Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 5. jūlija lēmumu 
Nr.2-26.3/4550 ir apstiprināts detālplānojuma pilnveidotais projekts zemesgabalam Vecajā 
ceļā 27B, Jelgavā. 
Detālplānojuma risinājumi paredz teritorijā izveidot 19 jaunas zemes vienības savrupmāju vai 
rindu māju apbūvei un jaunu ielu piekļuves un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanai.
Detālplānojuma materiāli pieejami pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un  https://geolatvija.lv.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija informē
Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 9. jūlija lēmumu 
Nr.2-26.3/4722 ir apstiprināts detālplānojuma projekts zemesgabalam 3. līnijā 22A, Jelgavā. 
Detālplānojuma risinājumi paredz teritorijā izveidot 11 jaunas zemes vienības savrupmāju 
vai rindu māju apbūvei un jaunu ielu piekļuves un inženiertehniskās infrastruktūras no-
drošināšanai.
Detālplānojuma materiāli pieejami pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un https://geolatvija.lv.

24. jūlijā pl.11.00
P a s t a i g a

P a s t a i g a
31. jūlijā pl.10.00

no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa
līdz Jelgvas Dzelzceļa stacijai

pa Lielo ielu
un Vecpilsētas ielas kvartālu

Pieteikšanās pa tālruni: 63005407. Ieejas biļešu cenas: 2 EUR pieaugušajiem; 
1 EUR skolēniem, studentiem, pensionāriem. Invalīdiem bez maksas; 

4 EUR ģimenes biļete (2 pieaugušie + visi ģimenes bērni līdz 18 gadu vecumam).

gides Gunas Tranas vadībā

«Vecpilsētas 14 māja»
atvērta apmeklētājiem ceturtdienās, piektdienās 

un sestdienās no pulksten 10:00 līdz 18:00.

 no 29.jūlija
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PILSĒTSAIMNIECĪBA
@PIL_SAIMNIECIBA

Izvērtējot Uzvaras parka rotaļu un atpūtas 
laukuma un velotrases apmeklējumu, 
papildus uzstādītas jaunas velonovietnes.

ĢEDERTA ELIASA JELGAVAS 
VĒSTURES UN MĀKSLAS 
MUZEJS
@JELGAVASMUZEJS 

JELGAVAS PILSĒTA
@JELGAVASPILSETA

JELGAVAS SV. ANNAS 
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ 
DRAUDZE
@JELGAVASANNASDRAUDZE

Lai gan šobrīd ir vasara, meklēsim 9 atšķi-
rības Ģederta Eliasa darbā «Iela rudenī»!

Jelgavas tirgus no 19. jūlija turpmāk pirm-
dienās būs slēgts, jo tirgū būs Sanitārā diena.

Jo tuvāk Annas diena, jo vairāk ir infor-
mācijas:)

 Līga Klismeta

Sestdien, 21. augustā, Jelgavā 
notiks Zemessardzes 30. ga-
dadienas svinības. To laikā 
paredzēta militārā parāde 
pilsētas centrā, koncertuz-
vedums «Mūsu zeme. Mūsu 
tauta» Jelgavas pils pagalmā 
un Zemessardzes vienību 
militārās tehnikas, ieroču un 
ekipējuma izstāde pļavā pretī 
Jelgavas pilij.  

Aktivitātes sāksies pulksten 12 ar 
militāro parādi – no Hercoga Jēkaba 
laukuma tā virzīsies pa Lielo ielu līdz 
pļavai pretī Jelgavas pilij. «Parādi 
komandēs Zemessardzes komandieris 
brigādes ģenerālis Egils Leščinskis. 
Tajā piedalīsies aptuveni pusotrs 
tūkstotis karavīru un zemessargu no 
visām četrām Zemessardzes brigā-
dēm – 1. Rīgas brigādes, 2. Vidzemes 
brigādes, 3. Latgales brigādes un 
4. Kurzemes brigādes –, kā arī karavīri 
un zemessargi no Nacionālo bruņoto 
spēku Sauszemes spēku Mehanizētās 
kājnieku brigādes 3. bataljona, Gaisa 
spēkiem un Militārās policijas. Atbal-
stu sniegs Nacionālo bruņoto spēku 
Štāba bataljona un Nodrošinājuma 
pavēlniecības karavīri,» informē Lat-
vijas Republikas Zemessardzes štāba 
Vadības grupas pārstāve Inga Meijere.

No pulksten 14 līdz 16 Jelgavas 
pils pagalmā notiks koncertuzve-
dums «Mūsu zeme. Mūsu tauta». 
Tajā iesaistīti mūziķi, aktieri un citi 
mākslinieki, kuri savā brīvajā laikā ir 
zemessargi. Koncertuzvedumā pieda-
līsies Zemessardzes orķestris, Zemes-
sardzes koris «Stars» un deju kopa 

Zemessardzes 30. gadadienas 
svinības notiks Jelgavā

«Bramaņi», solisti zemessargi Luīze 
Krasta, Jānis Igaunis un Atis Ieviņš, 
solisti Antra Stafecka un Jānis Stībe-
lis, kā arī repa mākslinieks R.2.R.S., 
kurš pārstāv repa apvienību «Kreisais 
krasts», bet ikdienā ir Militārās poli-
cijas karavīrs. Ieeja pasākumā būs ar 
bezmaksas ielūgumiem, kurus varēs 
saņemt elektroniski biļešu tirdzniecī-
bas platformā «Biļešu paradīze».

Savukārt no pulksten 14 līdz 17 
pļavā pretī Jelgavas pilij būs iespē-
ja aplūkot Zemessardzes vienību 
militāro tehniku, ieročus un ekipē-
jumu, labvēlīgos laikapstākļos – arī 
izpletņ lēcēju grupas nolaišanos. Katra 

Zemessardzes brigāde un Kiberaizsar-
dzības vienība veidos savu stendu, un 
interesentiem būs iespēja izmēģināt 
ekipējumu un piedalīties nelielās 
sacensībās.

2021. gada 23. augustā apritēs 
30 gadi kopš dibināta Latvijas Repub-
likas Zemessardze, kas ir skaitliski 
lielākā Nacionālo bruņoto spēku vie-
nība un valsts aizsardzības pamats. 
«Zemessardzē vairāk nekā 8300 paš-
aizliedzīgu Latvijas pilsoņu no savas 
pamatnodarbošanās – darba vai 
studijām – brīvajā laikā ir apguvuši 
un turpina pilnveidot prasmes un 
iemaņas, kas nepieciešamas mūsu 

valsts aizsardzībai. Zemessargi pilda 
ne tikai militārus uzdevumus, bet 
arī sniedz atbalstu pazudušu cilvēku 
meklēšanā, iznīcina sprādzienbīsta-
mus priekšmetus, piedalās glābšanas 
darbos, dzēš ugunsgrēkus, novērš 
plūdu radītās sekas,» uzsver I.Meijere.

Aktuālā informācija par svētku 
pasākumiem būs pieejama vietnē 
www.zs.mil.lv un Jelgavas mājaslapā 
www.jelgava.lv.

Pasākuma laikā tiks fotografēts un 
filmēts. Sagatavotais materiāls būs 
apskatāms Aizsardzības ministrijas 
un Nacionālo bruņoto spēku sociālo 
mediju kontos. 

Parādes dalībnieku un militārās tehnikas ierašanās Jelgavā plānota 
no 18. līdz 20. augustam pa koplietošanas ceļiem dažādos laikos, 
ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un pēc iespējas netraucējot 
satiksmi. Zemessardze lūdz ar izpratni izturēties pret īslaicīgiem 
satiksmes traucējumiem, kas var rasties, pārvietojoties lielākai 
transporta līdzekļu kolonnai, ko pavadīs Militārā policija.

 Līga Klismeta

Brīvdabas koncertzālē «Mī-
tava» atkal ir iespēja siltajos 
vasaras vakaros noskatīties 
prestižos kinofestivālos go-
dalgotas filmas. Kinoseansi 
jūlijā sākas pulksten 22.30. 

«Tā kā kinoseansi notiek brīvda-
bā, to sākums ir pieskaņots saules 
rietam – pulksten 22.30. Ja sāktu 
agrāk, filma tehniski būtu sliktāk 
redzama,» stāsta brīvdabas kon-

Koncertzālē «Mītava» atsākas brīvdabas kinoseansi
certzāles «Mītava» mākslinieciskais 
vadītājs Sandis Kalniņš. Kino var 
apmeklēt, uzrādot derīgu digitālo 
Covid-19 sertifikātu, kas apliecina 
vakcināciju pret Covid-19 vai tā pārs-
limošanu. Atrodoties koncertzāles 
teritorijā, skatītājiem nav jāievēro 
distance un nav jālieto mutes un 
deguna aizsegs. 

«Ieejas maksa ir trīs eiro, un biļetes 
iepriekš var nopirkt visās «Biļešu 
paradīzes» kasēs un tiešsaistē vietnē 
www.bilesuparadize.lv. Norises vietā 
biļetes iespējams iegādāties tikai par 

skaidru naudu,» uzsver S.Kalniņš. Fil-
mas tiek demonstrētas oriģinālvalodā 
ar subtitriem. 

Piektdien, 23. jūlijā, «Mītavā» 
tiks rādīta filma «Cīsiņsuns» (Wien-
ner-Dog), ASV, 2016. Komēdijā ar 
drāmas elementiem četrus stāstus 
vieno cilvēcība, absurds, ironija, mīla, 
nāve un takšu šķirnes kucīte, teikts 
filmas anotācijā. 

Svētdien, 25. jūlijā, kino baudītā-
jiem tiks piedāvāta filma «Balta, balta 
diena» (A White, White Day), Islande, 
Dānija, Zviedrija, 2019.  Tas ir stāsts 

par atvaļinātu policistu atraitni, kurš 
sēro pēc sievas traģiskās nāves. Ne-
jauši uziets pavediens rada aizdomas 
par iepriekš nenojaustu nodevību. 

Savukārt otrdien, 27. jūlijā, būs 
skatāma filma «Lēdija Makbeta» 
(Lady Macbeth), Lielbritānija, 2016. 
Filmas anotācija vēsta, ka lēdiju 
Makbetu vada dziņas un pamatin-
stinkti, kas noved pie traģiska fināla. 

Jau šobrīd zināms, ka kino kon-
certzālē «Mītava» jelgavnieki varēs 
baudīt arī augusta vakaros – plašāk 
jau drīzumā www.jelgava.lv.

JELGAVAS PILSĒTAS 
BIBLIOTĒKA
@JELGAVASBIBLIOTEKA

Esam priecīgi paziņot, ka līdz 14. augustam 
Izstāžu galerijā apskatāma mākslinieka jel-
gavnieka Jāņa Kalniņa personālizstāde «Dzīves 
varavīksne». Nāciet, baudiet un priecājieties 
par krāsām, skatiem un vienreizēju talantu!

Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
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