Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 22. februārī laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005507 vai 63005556.
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Ielu pie sarkanā šķērso apzināti

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Pirmklasnieku reģistrācija
sāksies 1. martā
 Ritma Gaidamoviča

Bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai
2019./2020. mācību
gadā 1. klasē Jelgavas
pilsētas izglītības iestādēs sāksies 2019. gada
1. martā pulksten 8.
Šonedēļ deputāti Izglītības, kultūras un sporta komitejā atbalstīja
lēmumprojektu, kas
nosaka uzņemamo
izglītojamo skaitu
vispārizglītojošās izglītības iestādēs pilsētā.
Tas gan vēl jāapstiprina
Jelgavas domes sēdē
28. februārī.

Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

«Apzināti zem automašīnas riepām nemetos
– pirms šķērsoju ielu pie
sarkanās gaismas, pārliecinos, vai automašīnas ir drošā attālumā
un vai paspēšu nokļūt
ielas otrā pusē. Godīgi
sakot, šī nav vienīgā
reize, kad pārkāpju satiksmes noteikumus
tieši pie šī luksofora,
jo te ļoti ilgi deg sarkanais,» atzīst jelgavniece
Jeļena. Viņa ir viena no
tiem gājējiem, kas pagājušajā nedēļā reida
laikā saņēma policijas
brīdinājumu par ielas
šķērsošanu pie sarkanās gaismas signāla
luksoforā.
Pievēršot pastiprinātu uzmanību gājēju drošībai, pagājušo
ceturtdien notika policijas reids
– tajā inspektori īpašu uzmanību
pievērsa gājējiem, kuri šķērso ielu
neatļautā vietā vai pie sarkanās
gaismas signāla, kā arī pārvietojas
pa nepietiekami apgaismotu ceļa

posmu bez atstarotāja. Kopumā
reidā Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa policisti par ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpšanu gājējiem
sastādīja 19 administratīvā pārkāpuma protokolus.
Jeļena atklāj, ka pašai ir autovadītāja apliecība un, ja cilvēks,
šķērsojot ielu, neapdraud sevi un
braucošo automašīnu, viņai tas kā
autovadītājai netraucējot. «Katrs
pats ir atbildīgs par savu drošību.
Protams, pēkšņi izskriet priekšā
automašīnai ir bezatbildīgi – arī
es tā nekad nerīkojos. Domāju,
ka adekvāti novērtēju savas iespējas,» tā sieviete. Līdzīgi uzskata
Baiba, skaidrojot, ka, šķērsojot
ielu, vienmēr pārliecinās, vai
tuvumā nav automašīnu. «Es
vienmēr esmu šķērsojusi ielu pie
sarkanā un turpināšu to darīt.
Uzskatu, ka spēju objektīvi novērtēt braucošo automašīnu attālumu, lai neapdraudētu nedz sevi,
nedz citus satiksmes dalībniekus.
Man jau aptuveni 20 gadu ir autovadītāja apliecība un nav gadījies,
ka gājējs pēkšņi izskrien priekšā
manai mašīnai,» norāda Baiba.
Savukārt skolnieks Aleksandrs
sarunā ar policistiem gan atzina

savu vainu, atklājot, ka šādi rīkojies, jo steidzies uz treniņu. «Jā,
tas ir pārkāpums. Parasti ievēroju
noteikumus, bet šoreiz es kavēju
treniņu,» tā Aleksandrs. Viņam
kopā ar vecākiem būs jāierodas
uz administratīvā pārkāpuma
izskatīšanu. Arī kāda kundze, ko
policija pieķēra, šķērsojot ielu pie
sarkanās gaismas, atzina savu
vainu – viņa tajā brīdī runāja pa
mobilo tālruni un, skaidrojot savu
rīcību, atklāja, ka pati nesaprot,
kādēļ nav sagaidījusi zaļo signālu.
Reida primārais mērķis nebija
sodīt satiksmes noteikumu pārkāpējus, bet gan veikt preventīvo darbu, skaidrojot, ka ielas
šķērsošana neatļautā vietā vai
pie sarkanā signāla luksoforā
apdraud paša gājēja drošību.
«Cilvēki, kas šķērso ielu pie sarkanās gaismas, sastopami teju
katrā krustojumā. Nereti ir situācijas, kad pulciņš cilvēku stāv
pie pārejas, gaidot zaļo signālu,
un viens divi pārgalvīgie šķērso
ielu neatļautā brīdī. Bieži šādas
situācijas gadās, piemēram,
dzelzceļa stacijas tuvumā, kad
cilvēki steidzas uz vilcienu. Kad
apturam viņus un skaidrojam,
ka, šķērsojot ielu pie sarkanā

signāla, viņi pirmām kārtām
apdraud paši sevi, cilvēki mēdz
dusmoties, neizprotot, ka mūsu
mērķis ir gādāt par viņu drošību,» saka VP Zemgales reģiona
pārvaldes Satiksmes uzraudzības
rotas jaunākie inspektori Igo Kokins un Renāts Zakrepskis. Viņi
arī norāda, ka nereti satiksmes
noteikumus pārkāpj seniori,
dodoties pa savām iemītajām
taciņām. Kā vienu no piemēriem
inspektori min RAF dzīvojamo
masīvu, kur pensionāri ir gatavi
neatļautā vietā šķērsot pat četru
joslu brauktuvi, lai no tirdzniecības centra «Pērnava» nonāktu
«RAF centrā» vai otrādi. «Ir ļoti
daudz negadījumu, kuros šādā
veidā cieš arī sirmgalvji, taču
viņi bieži vien atrunājas ar to,
ka konkrētajā vietā šķērsot ielu
viņiem ir ērtāk,» tā VP pārstāvji.
Jāpiebilst, ka pērn gājējiem
Jelgavā par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu sastādīti 343
administratīvā pārkāpuma protokoli. Sods gājējiem par satiksmes
noteikumu neievērošanu ir līdz
30 eiro. Tā apmēru ietekmē gan
tas, vai cilvēkam iepriekš bijuši
kādi pārkāpumi, gan arī viņa attieksme pret veikto pārkāpumu.

Jelgavas Biznesa inkubators uzņems jaunus dalībniekus
 Anastasija Miteniece

un attīstību. Līdz šim mums
ir pievienojies 41 dalībnieks
No 1. līdz 20. martam Latvijas Investīciju un attīs– 26 jau uzņemti inkubācijas
tības aģentūras (LIAA) Jelgavas Biznesa inkubators
programmā, bet 15 testē savas
izziņojis dalībnieku uzņemšanu pirmsinkubācijas
idejas dzīvotspēju pirmsinkuun inkubācijas programmās. Biznesa ideju autori
bācijas programmā. Liela daļa
un jaunie uzņēmēji aicināti tām pieteikties elekinkubatora dalībnieku šobrīd
troniski vai klātienē Peldu ielā 7.
ir uz ražošanu vērsti uzņēmumi, tostarp vairāki izauguši
«Jelgavas Biznesa inkuba- dzīvotspējīgu un konkurēt- no idejas līdz savai ražotnei
tora mērķis ir atbalstīt jaunu, spējīgu uzņēmumu izveidi un eksportspējīgam bizne-

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

Komitejā atbalstītais lēmumprojekts paredz, ka 1. klasē
vispārējās pamatizglītības programmās Jelgavas 3. sākumskolā
uzņems 112 skolēnus, 4. sākumskolā – 165, Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā – 112, 4. vidusskolā
– 60, 5. vidusskolā – 90, 6. vidusskolā – 112 skolēnus. «Saskaņā ar komitejā atbalstīto lēmumprojektu bērnu reģistrācija
mācībām 1. klasē nākamajam
mācību gadam nenotiks Jelgavas
2. pamatskolā, taču vienlaikus
paredzēts palielināt plānoto
pirmklasnieku skaitu Jelgavas
5. un 6. vidusskolā. Turklāt no
jaunā mācību gada arī Jelgavas
6. vidusskolā tiks uzņemti bērni,
kuri 1. klasē mācīsies latviešu
valodā,» lēmumprojektu, kas vēl
jāpieņem domei, skaidro Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza.

Jāpiebilst, ka Jelgavas 4. vidusskolā jau janvārī 1. klasē uzņemti 60 audzēkņi, kuri mācīsies
mūzikas un sporta novirziena
klasēs.
Bērnu reģistrēt mācībām 1.
klasē 1. martā no pulksten 8
varēs gan klātienē skolā, gan
elektroniski. Iesniedzot iesniegumu personīgi, bērna likumiskajam pārstāvim jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments
un bērna dzimšanas apliecība.
Savukārt, veicot reģistrāciju
elektroniski, bērna likumiskajam
pārstāvim izglītības iestādei pa
e-pastu jānosūta iesniegums ar
drošu elektronisko parakstu un
laika zīmogu, pievienojot bērna
dzimšanas apliecības kopiju.
Izglītības iestāde vienas dienas
laikā elektroniski informēs bērna
vecākus par sūtītā iesnieguma
saņemšanu.
G.Auza skaidro, ka pēc 29.
marta tiks uzsākta 1. klašu
komplektēšana, ievērojot prioritāro secību. Proti, kā pirmie
konkrētajā izglītības iestādē tiks
uzņemti tie topošie pirmklasnieki, kuru māsa vai brālis jau
mācās šajā skolā; bērni, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas
administratīvajā teritorijā; ja
konkrētajā iestādē bērns apgūst
obligāto pirmsskolas izglītības
programmu vai ja bērna vecāks
vai likumiskais pārstāvis strādā
šajā iestādē. Pārējie bērni tiks
uzņemti iesniegumu reģistrēšanas secībā. «Vieta mācībām 1.
klasē Jelgavas izglītības iestādēs
tiks nodrošināta visiem, un bērnu reģistrēšana turpināsies arī
pēc 29. marta,» uzsver G.Auza.

Skolu e-pasta adreses,
iesniegumu iesniedzot elektroniski
Izglītības
iestāde

Adrese,
tālrunis

E-pasts

3. sākumskola

Uzvaras iela 10;
63021073
Pulkveža
O.Kalpaka iela 34;
63022236
Meiju ceļš 9;
63045548
Akmeņu iela 1;
63029555
Aspazijas iela 20;
63026073
Loka maģistrāle
29; 63027467

pieteikums.3ssk@izglitiba.jelgava.lv

4. sākumskola
Tehnoloģiju
vidusskola
4. vidusskola
5. vidusskola
6. vidusskola

pieteikums.4ssk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.4vsk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Notāru dienās būs
bezmaksas konsultācijas

sam, tomēr esam atvērti arī
citu nozaru un darbības jomu
pārstāvjiem,» norāda Jelgavas  Anastasija Miteniece
Biznesa inkubatora vadītājs
26. un 27. februārī Latvijā jau 14. reizi norisināsies
Ņikita Kazakevičs.
Notāru dienas – arī četros notāru birojos Jelgavā
Viņš stāsta, ka pirmsinkuun tiešsaistes sistēmā bez maksas varēs saņemt
bācijas programma piemērota
juridiskas konsultācijas. Šogad uzsvars likts uz
gan fiziskām, gan juridiskām
nākotnes pilnvarojuma nozīmi un tā sniegtajām
personām, kas vēlas izvērtēt saiespējām dažādās dzīves situācijās.
vas biznesa idejas dzīvotspēju.
Turpinājums 4.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Turpinājums 4.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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BUDŽETS 2019

Ceturtdiena, 2019. gada 21. februāris

Jelgavas budžets šogad – 96,4 miljoni eiro
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas pilsētas pašvaldība ir sagatavojusi šā gada
pašvaldības budžeta projektu, kur kopējie budžeta ieņēmumi plānoti 96,4
miljonu eiro apmērā. Jau
šonedēļ budžeta projekts
tiek skatīts domes komiteju
sēdēs, bet nākamnedēļ par
to lems Jelgavas domes
deputāti.
«Kopējie budžeta ieņēmumi šogad ir
par gandrīz miljonu eiro lielāki nekā
2018. gadā. Galvenokārt budžeta pieaugums saistīts ar pašvaldības plānotu
apjomīgu investīcijas projektu realizāciju, gan piesaistot ES fondu līdzekļus,
gan ieguldot pašu finansējumu. Kopējā
summa, ko šogad paredzēts apgūt,
realizējot projektus, ir 32,9 miljoni
eiro. Viena no galvenajām prioritātēm
pilsētā ir atbalsts uzņēmējdarbības
attīstībai. Gan Loka maģistrāles
rekonstrukcija, gan Neretas, Prohorova un Garozas ielas sakārtošana,
gan tilta pār Platones upi Miera ielā

pārbūve tiek īstenota ar mērķi attīstīt infrastruktūru, kas ļautu Jelgavā
veiksmīgi ienākt jauniem ražošanas
uzņēmumiem. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2017. gadā
pilsētā palielinājies gan darba devēju,
gan strādājošo skaits – pie 1703 darba
devējiem strādāja 22 114 darba ņēmēju. Darba devēju skaits audzis par
4,7 procentiem, bet pilsētā strādājošo
skaits – par 2,8 procentiem,» uzsver
Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.
Palielinoties darbavietu skaitam un
strādājošo iespējām pilsētā, pašvaldība
turpina attīstīt arī apkalpojošo infrastruktūru. Viens no nosacījumiem
tam, lai ģimenes par savu dzīvesvietu
izvēlētos mūsu pilsētu, ir nepieciešamo pakalpojumu pieejamība. Tieši
tāpēc pašvaldība šogad paredz uzsākt
jauna bērnudārza Nameja ielā projektēšanu, kā arī būvprojekta izstrādi
ēkai Brīvības bulvārī 31A, kas jau
ilgstoši stāv neizmantota, lai perspektīvā arī tur darbu sāktu vēl viens
jauns bērnudārzs. «Taču, kamēr jaunie
bērnudārzi vēl top, izstrādājot šā gada
budžeta projektu, Jelgavas domes

vadības iniciatīva ir palielināt līdzfinansējumu gan privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, gan auklēm.
Savukārt, lai paaugstinātu Jelgavas
konkurētspēju pirmsskolas izglītības
pakalpojumu sniegšanā, palielināts
atalgojuma apmērs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs – pedagogi
par 40 stundu darba slodzi saņems 820
eiro mēnesī līdzšinējo 730 eiro vietā,»
skaidro I.Škutāne. Līdz ar pašvaldības
atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm pagājušajā gadā Jelgavā
darbu sāka divas jaunas iestādes, un
arī šogad plānots atvērt vismaz vienu
jaunu privāto bērnudārzu.
Tāpat šogad paredzēts pabeigt divu
vērienīgu projektu realizāciju – jau
septembrī pēc pilnīgas skolas rekonstrukcijas savā mājvietā atgriezīsies
Jelgavas Valsts ģimnāzija, tāpat līdz
ar jauno mācību gadu ekspluatācijā
tiks nodota ēka Zemgales prospektā
7, kur turpmāk jaunā kvalitātē varēs
darboties bērnu un jauniešu centrs
«Junda». «Līdz ar šīm izmaiņām atbrīvosies ēka Pasta ielā 32 un Skolas
ielā 2. Tajās abās sākotnēji jāveic
remontdarbi, lai lemtu par šo ēku tā-

2019. GADA PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA
Ieņēmumi kopā

96 386 247 €
Transferti**

Nodokļu ieņēmumi

NODOKĻI,
kas veido pašvaldības
budžeta ieņēmumus
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

€
31 218 603 € 42 957 012 € 38 802 915
90,3%
32,4%

44,6%

Nekustamā īpašuma nodoklis

3 720 000 €
8,7%

lāku izmantošanu. Šobrīd kā viena no
iespējām tiek apsvērts ēkā Pasta ielā
32 izvietot Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļu,» stāsta izpilddirektore.
Sociālajā jomā pašvaldība šogad
paredz saglabāt visus līdzšinējos
atbalsta veidus iedzīvotājiem, kā arī
turpina darbu, lai uzlabotu sociālo
pakalpojumu kvalitāti, – Zirgu ielā
47a taps daudzfunkcionāls sociālo
pakalpojumu centrs, bet Nameja ielā
paredzēts uzbūvēt ģimeniskai videi
pietuvinātu māju ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.
«Jāatzīst, ka pašvaldības budžeta
projekts sagatavots pēc piesardzības
principa, jo šis gads īpašs ar to, ka
valstī ir apstiprināts pagaidu budžets.
Tikai pēc valsts budžeta pieņemšanas,
kas plānota aprīlī, pašvaldībām taps
zināms, kādi būs noteikumi pašvaldību budžetiem. Visvairāk tas skar
aizņēmumu politiku, jo šobrīd pašvaldībām ir ļauts aizņemties līdzekļus
tikai ES fondu projektu līdzfinansēšanai, bet ne savām iniciatīvām. Līdz ar
to jau tagad ir skaidrs, ka pēc valsts
budžeta izsludināšanas Jelgavas
pašvaldības budžets būs jāpārskata,

Jelgavas pilsētas pašvaldības
izpilddirektore Irēna Škutāne
palielinot tajā iekļauto aizņēmumu
daļu. Mūsu pilsētas gadījumā aktuālākie darbi, kam būs nepieciešami
aizņēmuma līdzekļi, ir Nameja ielas
bērnudārza būvniecība, Stacijas ielas
13 ēkas rekonstrukcija, kā arī vairāku
ielu – Meiju ceļa posma no Satiksmes
līdz Slokas ielai, Ganību ielas posma
līdz Meiju ceļam, Satiksmes ielas,
kā arī Miera un Aizsargu ielas – asfaltbetona atjaunošanai,» skaidro
I.Škutāne.

2019. GADA PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRA
Akcijas un cita līdzdalība
komersantu pašu kapitālā

1 271 178 €
1,3%

Naudas līdzekļu atlikums
uz perioda beigām

1 2 46 653 €
1,2%

5 162 310 €
5,4%

1%

Sociālā aizsardzība

4 865 060 €
5%

6 901 814 €
7,2%

Sabiedriskā kārtība un drošība

3 764 535 €
3,9%

Saņemto ilgtermiņa
aizņēmumu atmaksa

Ekonomiskā darbība

Azartspēļu nodoklis

434 097 €

Vispārējie valdības dienesti

Kopā

96 386 247 €

16 407 273 €
17%
Vides aizsardzība

3 771 593 €
3,9%
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi

1 766 625 €
1,8%

Finansēšana*
Nenodokļu ieņēmumi

262 936 €

20 181 071 €
20,9%

0,3%

*aizņēmumu līdzekļi un naudas atlikums uz gada sākumu / ** ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts un citu pašvaldību budžetiem

4 588 978 €
4,8%

Izglītība

40 353 366 €
41,9%

Atpūta, kultūra un reliģija

7 696 520 €
8%

Veselība

356 967 €
0,4%

2019. gada speciālā budžeta ieņēmumi –

Jaunu projektu sagatavošanai 2019. gadā –

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 2 pārbūve un restaurācija» un «Ēkas pārbūve
Nameja ielā būvprojekta izstrādei un eksper- Jāņa Asara ielā 1» – 65 064 €
tīzei – 100 000 €
Būvprojekta izstrādei Pašvaldības policiBūvprojekta izstrādei ēkas Brīvības bul- jas ēkas energoefektivitātes paaugstināšavārī 31A pārbūvei par pirmsskolas izglītības nai, būvprojekta ekspertīzei un energoauditam
– 30 000 €
iestādi – 30 000 €

2 319 947 €

Dabas resursu nodoklis –

145 961 eiro

Valsts budžeta fonda līdzekļi
Mērķdotācija Autoceļu
(ielu) fondam –

• Esošo grodu aku dzeramā
1 296 742 eiro
ūdens kvalitātes laboratoriskai
kontrolei un uzturēšanai – • Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai
4981 eiro
– 950 000 eiro, tai skaitā 200
000 eiro ziemas dienesta uzturēša• Kanalizācijas sistēmas attīstī- nas izdevumiem un 195 000 eiro
bai, pārslēgšanai uz centralizē- ielu bedrīšu remontam
tajiem tīkliem – 48 893 eiro
• Ielu būvniecībai un rekons• Līdzfinansējumam dzīvojamo trukcijai – 125 000 eiro
māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai – • Ietvju būvniecībai un rekons30 000 eiro
trukcijai – 118 634 eiro

Mērķdotācija pasažieru
regulārajiem
pārvadājumiem –

824 045 eiro,

tai skaitā par I un II grupas
invalīdu, bērnu invalīdu un
personu, kas pavada I grupas
invalīdu vai bērnu invalīdu,
pārvadāšanu – 657 285 eiro,
kā arī kompensāciju izmaksai
par pasažieru regulāro pārvadājumu zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk
nekā 30% no kopējā maršruta
• Lietus ūdens kanalizācijas • Ceļu un ielu atjaunošanai, garuma, – 166 760 eiro.
pasākumiem – 61 587 eiro pārbūvei – 40 000 eiro
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi 53 199 eiro
apmērā tiks izlietoti atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

673 334 €

Būvprojekta izstrādei ēkas Pasta ielā 32
Būvprojekta izstrādei Pilssalas ielas rekonstrukcijai, ūdens tūrisma un sporta bāzes pārbūvei – 50 000 €
izveidei – 120 000 €
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
Ziemeļu šķērsojuma ietekmes uz vidi būvprojekta ekspertīzei un energoauditam –
10 000 €
novērtējuma apmaksai – 43 270 €
Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma
Būvprojekta izstrādei POIC ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, būvpro- 1. redakcijas izstrādei – 70 000 €
jekta ekspertīzei un energoauditam – 30 000 €
Plānošanas dokumenta «Stratēģiskās
Būvprojekta izstrādei Viskaļu un Smilt- ietekmes uz vidi novērtējums – vides pārskats»
izstrādei – 35 000 €
nieku ielas pārbūvei – 40 000 €
Jelgavas pilsētas pašvaldības ilgtspēPakalpojumu līgumu gala norēķiniem
par uzsākto būvprojektu izstrādi «Ēkas Loka jīgas attīstības stratēģijas un attīstības
maģistrālē 25 pārbūve», «Ēkas Vecpilsētas ielā programmas izstrādei – 15 000 €
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Nozīmīgākie projekti, kuru realizācija šogad turpināsies
Šogad – 4 599 440 €
Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts «Loka maģistrāles pārbūve posmā no
Kalnciema ceļa līdz Jelgavas
pilsētas administratīvajai
robežai». Ielas rekonstrukcijas

gaitā tiek modernizēts nozīmīgs
tranzīta un kravu transporta
maršruts pilsētā, novēršot transporta infrastruktūras nepilnības,
uzlabojot transporta plūsmu,
veicinot uzņēmējdarbības attīstību.
Šogad – 553 178 €
«Interreg V-A» Latvijas–Lietuvas programmas
2014.–2020. gadam projekts
«Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu
fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas
pierobežas reģionā». Projekta
gaitā tiek paaugstināta operatīvo dienestu darba efektivitāte
Zemgales un Šauļu pierobežas
reģionos, uzlabota tehniskā bāze
un operatīvo dienestu speciālistu
fiziskā sagatavotība, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību
ārkārtas situācijās. Vienlaikus
projekta laikā tiek rekonstruēts
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadions.
Šogad – 4 085 469 €
ERAF projekts «Jelgavas Amatu vidusskolas
infrastruktūras uzlabošana
un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta». Pro-

jekts paredz mācību aprīkojuma
modernizāciju metālapstrādes,
viesnīcu un restorānu pakalpojumu, tekstiliju izstrādājumu
izgatavošanas kompetencēs
Jelgavas Amatu vidusskolā, tiks
pabeigta jau iepriekšējā plānošanas periodā uzsāktā skolas
infrastruktūras sakārtošana, kā
arī pārbūvēts sporta laukums
pie Jelgavas 4. sākumskolas,
kas tiks izmantots arī Amatu

vidusskolas sporta nodarbību trukcija, aprīkojuma iegāde. Projektā turpināsies mācību vides
vajadzībām.
uzlabošana Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā.
Šogad – 1 358 480 €
Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts «Videi drauŠogad – 1 533 754 €
ERAF projekts «Nodzīgas sabiedriskā transporta
infrastruktūras attīstība Jel- zīmīga kultūrvēsturiskā
gavā». Projekts paredz iegādāties mantojuma saglabāšana un
četrus videi draudzīgus sabiedris- attīstība kultūras tūrisma
kos transportlīdzekļus jeb elek- piedāvājuma pilnveidošatroautobusus un to uzlādes ierīces. nai Zemgales reģionā». Tiek
Šogad – 3 123 479 €
ERAF projekts «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā». Jau
uzsākta Neretas, Prohorova un
Garozas ielas pārbūve. Tāpat, lai
sakārtotu degradēto vidi Lielupes
krastā un radītu priekšnosacījumus loģistikas attīstībai, tiks
nostiprināti upes krasti un izbūvēti cietā seguma laukumi upes
krastā specializētu kravas plūsmu
apstrādei. Attīstot nepieciešamo
infrastruktūru, tiks radīti būtiski
priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai.

restaurēta un pārbūvēta ēka
Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa
Barona ielā 50, veidojot Zemgales Restaurācijas centru. Tāpat
projektā gaitā notiek restaurācijas darbi Jelgavas Svētā Simeona
un Svētās Annas pareizticīgo
katedrālē un Jelgavas Romas
katoļu Bezvainīgās Jaunavas
Marijas katedrālē.

Šogad – 224 745 €
ESF projekts «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Jelgavas pilsētā, 1. kārta».
Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem,
jo īpaši sociālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautajiem, tiek piedāvāti daudzveidīgi
pasākumi fizisko aktivitāšu un
veselīga uztura veicināšanai, atkarību profilaksei, seksuālās un
reproduktīvās, garīgās veselības
tības centru, kā arī pašvaldības veicināšanai, slimību profilaksei.
pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» energoefektiŠogad – 123 051 €
ESF projekts «Atver
vitātes paaugstināšana.
sirdi Zemgalē». Pilsētā tiek
palielināta ģimeniskai videi pieŠogad – 3 507 200 €
Plūdu risku apdraudē- tuvinātu un sabiedrībā balstītu
juma novēršanai Jelgavā tiek sociālo pakalpojumu pieejamība
īstenoti divi ERAF projekti dzīvesvietā personām ar in– «Jelgavas lidlauka poldera dam- validitāti un bērniem – izvērbja rekonstrukcija plūdu draudu tētas individuālās vajadzības,
novēršanai» un «Kompleksu pa- izstrādāti atbalsta plāni, nodrosākumu īstenošana Svētes upes šināti pakalpojumi bērniem ar
caurplūdes atjaunošanai un plūdu funkcionāliem traucējumiem,
apdraudējuma samazināšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem
piegulošajās teritorijās».
bērniem, personām ar garīga
rakstura traucējumiem.
Šogad – 5 968 449 €
ERAF līdzfinansēts proŠogad – 292 907 €
Projekts «Airēšanas
jekts «Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā bāzes būvniecība, I kārta
un Jelgavas Tehnoloģiju vi- «Lielupes krasta nostipridusskolā». Noslēgumam tuvojas nāšana Pilssalā, Jelgavā»».
Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas, Projekta mērķis ir attīstīt ūdens
apkārtnes un stadiona rekons- sportu un tūrismu pilsētā.
Šogad – 2 585 629 €
Divu ERAF līdzfinansētu projektu gaitā turpinās
pašvaldības ēkas Zemgales
prospektā 7 pārbūve un siltināšana ar mērķi tajā izvietot
bērnu un jauniešu interešu izglī-

izbūvēt Garozas un Neretas
ielu savienojošu ielu – Rubeņu ceļa turpinājumu – un
inženierkomunikāciju pieslēgumus, nodrošinot piekļūšanu industriālajai teritorijai,
veicinot uzņēmējdarbības
aktivitāti un nodarbinātības
iespējas šajā pilsētas daļā.
Valsts autoceļu fonda programmas gaitā tiek
īstenota projekta «Miera
ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana
un tilta pār Platones upi
pārbūve» 1. kārta – šogad
sāksies tilta pārbūve pār
Platoni Miera ielā.
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IELU APGAISMOŠANA;
izdevumi – 654 834 €

CEĻI UN IELAS;
izdevumi – 718 054 €
Investīcijas
asfaltbetona seguma
atjaunošanai:
• 60 000 € – Ruļļu ielā no Platones
līdz Viskaļu ielai;
• 30 000 € – Zvaigžņu ielā no Lāč
plēša ielas līdz PII «Rotaļa»;
• 40 000 € – Jēkaba ielā no Pavasara līdz Raiņa ielai.
Ielu izbūvei, pagarināšanai un
seguma atjaunošanai:
• 30 000 € – Cepļu ielas pagarinājumam;
• 20 000 € – brauktuves izbūvei
5. līnijā posmā no Nr.1c līdz Nr.1k;
• 19 800 € – seguma atjaunošanai
ar dubulto virsmas apstrādi Platones ielā no Nr.75 līdz Sila ielai.
Būvprojektu izstrādei:
• 60 000 € – piebraucamajiem
ceļiem uz pirmsskolas izglītības
iestādi Nameja ielā;
• 20 000 € – auto stāvlaukumam
pie kultūras nama.

KULTŪRA,
ATPŪTA UN RELIĢIJA;
izdevumi – 6 029 782 €

• 515 490 € – pilsētas nozīmes
pasākumiem. Nozīmīgākie pasākumi 2019. gadā: valsts un pilsētas
svētku oficiālie pasākumi, LR Neatkarības pasludināšanas diena,
Eiropas diena, Zemgales Uzņēmēju
dienas, «Mana vasaras melodija»,
konkurss «Sakoptākais pilsētvides
objekts», «Spožākais pilsētvides
objekts», jaundzimušo sveikšana,
Ziemassvētku teātra izrāžu apmaksa bērniem un citi.
• 691 540 € – iestādes «Kultūra»
organizētajiem pasākumiem. Lielākie pasākumi 2019. gadā: ledus
un smilšu skulptūru festivāli, Piena
paku laivu regate un Vispārējie
piena, maizes un medus svētki, muzikāli dramatiskais skatuves darbs
«Kā ābeļdārzs tu, brīvība», Pasta
salas estrādes atklāšanas pasākums
un koncerts «Saunds of music»;
līdzfinansējums pasākumiem Uzvaras parkā, pasākums «Bermontiādei 100» – kauju rekonstrukcija;
mākslas festivāls «Balti» un citi.
• 394 320 € – dotācija 23 amatiermākslas kolektīvu un to darbības
nodrošināšanai.

Nozīmīgākie projekti, kuru realizācija šogad sāksies
ERAF projekts «Sa- peldbaseina pielāgošana pieejabiedrībā balstītu sociālo mības uzlabošanai bērniem ar
pakalpojumu infrastruk- funkcionāliem traucējumiem.
tūras attīstība Jelgavā».
ERAF projekts «Dzīvesziņas un arodu sētas izveide
Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā».
Projekts paredz valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļa – ēkas
Vecpilsētas ielā 2 – restaurāciju
un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, tādējādi ne tikai
Projektā tiks veikta sabied- atjaunojot kritiskā stāvoklī esošu
rībā balstītu sociālo pakalpo- kultūrvēsturisku ēku, bet arī
jumu infrastruktūras izveide nodrošinot jaunajā objektā inte– daudzfunkcionāla centra resantu un aktīvu piedāvājumu –
izveide Zirgu ielā 47A, gru- iespēju apgūt pilsētai raksturīgās
pu dzīvokļu un specializēto senās amatu prasmes, iegādāties
darbnīcu Stacijas ielā 13 in- amatnieku produkciju, līdzdarfrastruktūras izveide perso- boties dažādās kultūras aktivitānām ar garīga rakstura trau- tēs un gadskārtu tradīcijās.
cējumiem, ģimeniskai videi
ERAF projekts «Tehpietuvinātas mājas Nameja
ielā būvniecība ārpusģime- niskās infrastruktūras sanes aprūpē esošiem bērniem, kārtošana uzņēmējdarbības
pirmsskolas izglītības iestā- attīstībai degradētajā terides «Kāpēcīši» Ganību ielā 66 torijā, 2. kārta». Paredzēts

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS;
izdevumi – 3 642 458 €
Dotācija sporta
pasākumiem – 836 270 €:
• 225 270 € – Latvijas Jaunatnes
olimpiādei, kas jūlijā notiks Jelgavā, tajā piedalīsies ap 3000 jauno
sportistu no visas Latvijas;
• 93 000 € – pilsētas sporta pasākumiem;
• 80 000 € – augsta sasnieguma
sportistu atbalstam;
• 307 000 € – sporta spēļu komandām;
• 102 000 € – sporta klubiem;
• 27 000 € – skolu sporta programmu īstenošanai.
• Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas, Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas un Jelgavas
Ledus sporta skolas izdevumi –
1 772 377 €.
Infrastruktūra:
• 10 000 € – divu ģērbtuvju kosmētiskajam remontam sporta hallē;
• 8700 € – skārienjutīga sensorpaneļa finiša laika fiksēšanai iegādei;
• 10 000 € – vieglatlētikas, volejbola un futbola inventāra iegādei.

• 106 397 € – kapitālā remonta
izdevumiem, no kuriem 85 318 €
paredzēti 5. līnijas un Agroķīmiķu ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbu pabeigšanai,
6060 € – gājēju pāreju apgaismojuma uzlabošanai, 5019 € – ielu
apgaismojuma izbūvei Salnas ielā
līdz Ruļļu ielai, 10 000 € – elektrotīklu rekonstrukcijai, kas saistīta
ar AS «Sadales tīkls» pārbūves
darbiem.
• 438 200 € – elektroenerģijas
izdevumu apmaksai.
• 110 237 € – elektrotīklu uzturēšanai.

IZGLĪTĪBA;
izdevumi – 40 154 116 €
Pirmsskolas izglītības iestādes;
izdevumi 11 iestāžu
darbības nodrošināšanai –
7 663 797 €:
• Ar šo gadu iestāžu vadītājiem
mēneša darba algas likme Jelgavas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs ir noteikta
1050–1150 eiro, vietniekiem
– 850–950 eiro. Savukārt pedagogi par 40 stundu darba slodzi
saņems 820 eiro, tikpat arī 5–6
gadus vecu bērnu pedagogi,
kurus finansē no valsts budžeta
mērķdotācijas, bet auklēm alga
palielināta no 471 līdz 482 eiro.
Atalgojuma pieaugums šogad no
pašvaldības budžeta prasa papildu līdzekļus 250 000 eiro apmērā;
• 2 219 466 € – līdzfinansējums
privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm: par vienu bērnu vecumā
no 1 līdz 4 gadiem – 209 €, par
vienu bērnu vecumā no 5 līdz 6
gadiem – 200 €;
• 132 000 € – finansējums auklēm:
par vienu bērnu – 120 €. Budžeta
pieaugums salīdzinājumā ar 2018.
gadu – 55 000 eiro;
• 88 050 € – izdevumi iestāžu kapitālajam remontam: 25 000 € – PII
«Zemenīte» sadzīves kanalizācijas
un telpu remontdarbiem, 8000 €
– PII «Pasaciņa» uguns aizsardzības
sistēmas ierīkošanai, 12 500 € – PII
«Gaismiņa» ārējo evakuācijas kāpņu pārbūvei un jumta stiprināšanai, 12 500 € – PII «Lācītis» uguns
aizsardzības sistēmas ierīkošanai
un būvprojekta «Bijušās katlu
mājas telpu pielāgošana iestādes
vajadzībām» dokumentācijas izstrādei, 12 000 € – PII «Rotaļa»
uguns aizsardzības sistēmas ierīkošanai, 17 452 € – PII «Sprīdītis»
elektroinstalācijas darbu veikšanai
un jaunu mēbeļu iegādei.
Vispārizglītojošās skolas;
izdevumi 10 iestāžu
uzturēšanai – 10 244 425 €:
• 286 265 € – valsts budžeta
mērķdotācija 1.–4. klašu skolēnu
brīvpusdienām pusgadam;
• 232 914 € – mācību līdzekļu un
mācību grāmatu iegādei;
• 103 117 € – skolēnu nodarbināšanai vasarā, 28 275 € – skolēnu
balvām par labām sekmēm;
• 283 631 € – finansējums kapitālajiem remontiem: 72 853 € – Valsts
ģimnāzijai aprīkojuma iegādei,
79 694 € – skolu bibliotēku grāmatu iegādei, 45 111 € – Tehnoloģiju
vidusskolai IT centra aprīkojuma
iegādei, 65 000 € – 6. vidusskolas kosmētiskajam remontam,
25 000 € – Spīdolas Valsts ģimnāzijai jumta konstrukciju nostiprināšanai un fasādes bojājumu
novēršanai, 28 500 € – 4. sākumskolas iekšējo elektrotīklu rekonstrukcijas darbiem un evakuācijas
ceļu un izejas zīmju apgaismojuma
ierīkošanai;
• 250 000 € – braukšanas maksas
atvieglojumiem skolēniem sabiedriskajā transportā.

PAŠVALDĪBAS
TERITORIJAS
APSAIMNIEKOŠANA;
izdevumi – 1 449 971 €:
• 302 693 € – pašvaldības teritoriju appļaušanai;
• 236 865 € – pašvaldības teritoriju uzturēšanas darbu apmaksai;
• 90 000 € – jaunu objektu apsaimniekošanai;
• 100 000 € – daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošanas projektu
līdzfinansēšanai;
• 85 900 € – bīstamu koku izzāģēšanai, koku vainagošanai, stigu
un krājas kopšanai, meliorācijas
darbiem;
• 212 078 € – pilsētas kapsētu
uzturēšanai;
• 380 035 € – pilsētas pasākumu
tehniskajam nodrošinājumam,
ko organizē citas pašvaldības
iestādes.
Šogad plānotās investīcijas:
• 30 000 € – rotaļlaukuma iekārtošanai Satiksmes ielā 59;
• 60 000 € – volejbola laukumu
paplašināšanai Pasta salā;
• 85 000 € – Meža kapsētas labiekārtošanai;
• 7000 € – jaunu koku stādīšanai.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA;

izdevumi – 4 865 060 €
Nozīmīgākie sociālā
atbalsta veidi:
• 129 446 € – mājas aprūpei;
• 138 000 € – pabalstam pensionāram pilsētas sabiedriskā
transporta braukšanas maksas
segšanai 50 procentu apmērā,
nepārsniedzot 20 braucienus
mēnesī;
• 12 900 € – pabalstam politiski
represētai personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai 100 procentu
apmērā, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī;
• 159 637 € – atbalstam audžuģimenēm un bāreņiem: pabalstam
audžuģimenēm mīkstā inventāra iegādei – 8000 €, pabalstam audžuģimenēm uzturam –
120 228 €, pabalstam bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši
pilngadību, – 20 009 €, dzīvokļa
pabalstam bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības, – 1900 €, pabalstam skolas piederumu iegādei – 9500 €;
• 114 000 € – pabalstam daudzbērnu ģimenēm skolēnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs;
• 250 000 € – pabalstam daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai
pirmsskolas izglītības iestādēs;
• 275 000 € – dzīvokļa pabalstam;
• 70 000 € – pabalstam individuālās apkures nodrošināšanai;
• 532 485 € – izdevumiem par
pilngadīgu personu uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādēs;
• 64 900 € – ārstniecības līdzekļu
iegādei maznodrošinātiem (trūcīgiem);
• 414 041 € – invalīdu rehabilitācijai un transporta nodrošināšanai,
tai skaitā valsts budžeta mērķdotācija invalīdu asistenta pakalpojuma
nodrošināšanai 220 personām
305 100 €. 2019. gadā pabalsts
rehabilitācijai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam
palielināts no 30 līdz 50 € – šim
mērķim paredzēti 3850 €;
• 105 354 € – grupu dzīvokļu
nodrošināšanai pilngadīgām
personām ar garīga rakstura
traucējumiem;
• 30 500 € – garantētā minimālā
ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai – GMI šogad ir noteikts
53 € apmērā. Jelgavā uz šo pabalstu varētu pretendēt 100 ģimeņu
jeb 150 personu.
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Jelgavas Biznesa inkubators
uzņems jaunus dalībniekus
No 1.lpp.

Sešu mēnešu garumā pirms
inkubācijas programma dalībniekiem sniedz visu nepieciešamo savas biznesa idejas
attīstīšanai – aprīkotas darba
telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, iespēju apmeklēt seminārus un mācības
par dažādām tēmām, kā arī
vērtīgus kontaktus un dalību
lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. Pirmsinkubācijā
tiks uzņemti 15 dalībnieki.
Galvenās prasības – interese
par uzņēmējdarbību, biznesa
idejas iecere un vēlme mācīties.
Savukārt inkubācijas programmā papildus pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks
saņem arī 50 procentu līdzfinansējumu biznesa attīstībai
nepieciešamo pakalpojumu
nodrošināšanai, piemēram,
grāmatvedībai, telpu nomai,
dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un
prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām.
Tāpat iespējams pretendēt uz
50 procentu līdzfinansējumu
līdz 5000 eiro aprīkojuma un
izejmateriālu iegādes izmaksu
segšanai. Jāpiebilst, ka inkubācijas programmā var pieteikties
uzņēmumi, kuri nav reģistrēti
ilgāk par trim gadiem. «Šajā
kategorijā bieži vien ir lielāka
konkurence – pagājušajā uzsaukumā uz četrām brīvajām
vietām pretendēja 13 uzņēmumi,» stāsta Ņ.Kazakevičs, papildinot, ka līdztekus juridiskajai

atbildībai iesaistei programmā
tiks vērtēta arī uzņēmuma
komanda, vēlme darboties, iepriekšējā pieredze, biznesa idejas iecere, kā arī redzējums par
biznesa attīstību. Inkubācijas
programmā Jelgavā paredzēts
uzņemt četrus uzņēmumus,
un vērtēšanas komisija pieteikumus izskatīs 9. aprīlī.
Pieteikties pirmsinkubācijas
vai inkubācijas programmai
iespējams, nosūtot pieteikuma
anketu, kas parakstīta ar elektronisko parakstu, pa e-pastu
liaa@liaa.gov.lv. Pieteikumi
tiks pieņemti līdz 20. marta
pulksten 23.59. Tāpat reģistrēties var klātienē Jelgavas
Biznesa inkubatorā Peldu ielā
7 darbdienās no pulksten 9
līdz 17, aizpildot pieteikuma
anketu. Jāpiebilst gan, ka
pirms ierašanās pa e-pastu
jelgava@liaa.gov.lv vai tālruni
62400909 ieteicams saskaņot
vizītes laiku. Savukārt interesenti, kuri vēlas vairāk uzzināt
par inkubatora sniegtajiem
pakalpojumiem un atbalsta
iespējām, aicināti iepazīties
ar tām mājaslapā inkubatori.
magneticlatvia.lv. Tāpat līdz
1. martam Jelgavas Biznesa
inkubatorā var pieteikt iepazīšanās konsultāciju.
Jāatgādina, ka LIAA Jelgavas Biznesa inkubators tiek
finansēts Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta «Reģionālie biznesa inkubatori un
radošo industriju inkubators»
gaitā.

Notāru dienās būs
bezmaksas konsultācijas
No 1.lpp.

«Ne visas situācijas dzīvē
ir paredzamas. Diemžēl tas
nozīmē arī to, ka pastāv arvien
lielāka varbūtība saskarties
ar veselības stāvokli, kad uz
laiku vai pat ilgstoši var būt
liegta spēja pieņemt svarīgus lēmumus, kas saistīti ar
mantu, īpašumu vai bērniem.
Tomēr ir lietas, kurām iespējams iepriekš sagatavoties, un
nodrošināt, ka svarīgi procesi
neapstājas tāpēc, ka cilvēks
nonācis tādā situācijā. Tas iespējams ar nākotnes pilnvarojumu – šis dokuments ļauj dot
norādījumus rīcībai attiecībā
uz vēlmēm un vajadzībām, ja
iestājies brīdis, kad cilvēkam
pašam pēkšņi ir liegta iespēja lemt un rīkoties,» stāsta
Latvijas Zvērinātu notāru
padomes priekšsēdētājs Jānis
Skrastiņš, papildinot, ka šis
temats notāru vidū aktualizējies jau pērn, kad piedzīvota
virkne situāciju ar cilvēkiem,
kuri veselības stāvokļa dēļ nu
jau vairs nespēja skaidri paust
savu gribu.
Jāpiebilst, ka nākotnes pilnvarojums stājas spēkā ar tā
noslēgšanas brīdi, taču darboties uz šīs pilnvaras pamata
pilnvarnieks var sākt tikai tajā
brīdī, kad ir radusies nepieciešamība pēc viņa atbalsta.
Savukārt, kad cilvēks atveseļojas un atgūst rīcībspēju, viņš
turpina savas lietas kārtot
pats, un pilnvarojuma darbība
tiek pārtraukta.
Konsultācijas par pilnvarojuma nozīmi, kā arī citiem juridiskiem jautājumiem Notāru
dienu gaitā varēs saņemt 26.
un 27. februārī no pulksten
10 līdz 15. Jāpiebilst gan, ka
teju visi notāru biroji Jelgavā
apmeklētājus pieņems ilgāk.

Ievas Krūmiņas prakse atrodas Lielajā ielā 22
– 3, un viņa Notāru dienās
klientus pieņems pēc dzīvās
rindas principa no pulksten
10 līdz 17. Savukārt notāre
Vita Krekle-Muižniece, kuras birojs ir Pasta ielā 47,
pieņems no pulksten 10 līdz
15. Viņa interesentus aicina
iepriekš pieteikties pa tālruni
63025517 vai 20626192, tomēr
papildina, ka paralēli apkalpos
arī tos Notāru dienu apmeklētājus, kuri birojā ieradīsies bez
iepriekšēja pieraksta. Šajā gadījumā gan jārēķinās ar to, ka
var nākties uzgaidīt. Notāre
Daina Andersone konsultēs
pēc dzīvās rindas principa no
pulksten 10 līdz 17, vajadzības
gadījumā – līdz pēdējam klientam. Viņas prakse atrodas
Mātera ielā 23/25 – 75. Bet
notārs Pēteris Ducmanis savā
praksē Pasta ielā 45 klientus
dzīvās rindas kārtībā abas
dienas pieņems no pulksten
10 līdz 18.
Jāpiebilst, ka konsultācijas
Notāru dienu gaitā varēs saņemt arī tiešsaistē mājaslapā
www.latvijasnotars.lv. Lai
pieteiktos uz konsultāciju pie
konkrēta notāra, mājaslapas
sadaļā «Meklēt notāru» pēc
vārda, uzvārda vai atrašanās
vietas jāuzmeklē speciālists
un jānosūta pieprasījums, lai
vienotos par videokonsultācijas laiku. Tas gan jāizdara laicīgi – vēl pirms Notāru dienu
norises. Otra iespēja saņemt
videokonsultāciju par interesējošo jautājumu ir, sadaļā
«Meklēt notāru» izvēloties
pozīciju «Notāru dienas» un
«Sarakste», – šajā gadījumā
varēs uzdot jautājumu, bet
atbildi sniegs notārs, kurš
konkrētajā brīdī būs pieejams.
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Pilsētā notiek avārijas
bedrīšu remonts
Foto: Ivars Veiliņš

 Anastasija Miteniece

Ar mērķi uzlabot satiksmes drošību ielās, kur
mainīgo laikapstākļu
dēļ pastiprināti veidojušās bedres, pilsētā
notiek avārijas bedrīšu remonts, informē
pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders.
«Tik mainīgos laikapstākļos,
kādi ir šajā ziemā, bedres veidojas
pastiprināti – ūdens iekļūst zem
asfalta, mīnus grādu temperatūrā
sasalst, asfalts ieplaisā, un rodas
bedres,» skaidro I.Auders, papildinot, ka tas visbiežāk notiek ielu

posmos, kur asfaltbetona segums
jau ir daļēji bojāts. Lai novērstu
avārijas situācijas un nodrošinātu
autovadītājiem drošu satiksmi, kamēr gaisa temperatūra svārstās no
nulles līdz mīnus grādiem, bedrīšu
remontam tiek izmantota aukstā
asfalta tehnoloģija. «Avārijas labošanas darbi notiek ar auksto asfaltu – no bedres izslauka ūdeni, tad
to apstrādā ar gāzi, uzliek asfaltu
un to noblietē,» tā I.Auders. Viņš
norāda, ka šobrīd pilsētā bedrītes
remontē divas brigādes.
Plānveida bedrīšu remontu ar
karsto asfaltbetonu varēs veikt,
kad vidējā gaisa temperatūra
paaugstināsies līdz plus desmit
grādiem, un darbi paredzēti visās pilsētas ielās ar asfaltbetona
segumu.
Pašlaik bedrīšu remonts turpi-

nās tranzīta ielās – Miera, Garozas,
Aizsargu ielā un Kalnciema ceļā
–, kas ir prioritārās, ņemot vērā
satiksmes intensitāti un brauktuves noslogojumu. Labošanas darbi
uzsākti arī Blaumaņa, Pulkveža
Brieža, Lapskalna, Filozofu, Ganību, Satiksmes, Zemeņu, Paula
Lejiņa, Pērnavas, Aviācijas, Staļģenes un Pasta ielā, kā arī Kārniņu
un Meiju ceļā. Jāpiebilst, ka Miera
un Aizsargu ielā šobrīd arī uzliktas
ceļa zīmes, kas brīdina par nelīdzenu brauktuvi – neskatoties uz
avārijas labošanas darbiem, šajos
ceļa posmos autovadītājiem jābūt
īpaši piesardzīgiem.
Jāatgādina, ka par problēmām
saistībā ar ceļu segumu var ziņot
Pašvaldības operatīvās informācijas centram pa bezmaksas tālruni
8787.

Sociālo lietu pārvaldē var pārbaudīt,
cik kontu ir pabalsta pieprasītājam
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldei kļuvis vieglāk
pārbaudīt, vai iedzīvotāji, kuri piesakās pašvaldības sociālajiem pabalstiem, iesniedz konta pārskatu par visiem
personas atvērtajiem
kontiem, kā to paredz
noteikumi. Sociālo lietu
pārvaldes speciālisti no
februāra to var izdarīt
Kontu reģistrā, kurā
pieejama informācija
par visiem personas
norēķinu kontiem.
Pārvaldes Sociālās palīdzības
administrēšanas nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa skaidro: lai
pretendētu uz pašvaldības sociālo
palīdzību, personai Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē ir jāiesniedz
materiālā stāvokļa izvērtēšanai

nepieciešamie dokumenti, tostarp
visu atvērto norēķinu kontu pārskats par pēdējiem trim pilniem
mēnešiem. «Līdz šim mums
nebija mehānisma, kā pārbaudīt,
vai iedzīvotājs iesniedzis ziņas par
visiem viņa rīcībā esošajiem kontiem, taču jaunais Kontu reģistrs
mums sniedz informāciju, cik
norēķinu kontu un kādās bankās
ir sociālās palīdzības pieprasītājam,» stāsta M.Liepiņa, piebilstot,
ka ar jauno reģistru pārvaldē
strādā vairāk nekā nedēļu un jau
šobrīd skaidrs, ka tas ir ieguvums.
«Ir cilvēki, kuri pieprasa pabalstus, bet pārskatu iesniedz tikai
par vienu kontu, lai gan Kontu
reģistrā redzam, ka viņiem ir vēl
vismaz viens vai pat divi norēķinu
konti dažādās bankās. Tiesa, līdz
šim nav atklājies, ka neuzrādītajos kontos būtu finanšu līdzekļi.
Visbiežāk iedzīvotāji pārskatu
par otru kontu nav iesnieguši, jo
to ikdienā neizmanto vai pat ir

aizmirsuši par tā esamību. Nereti,
tikai atnākot pie mums, cilvēks
uzzina, ka viņam ir atvērts konts
arī citā bankā,» stāsta M.Liepiņa, mudinot iedzīvotājus, kuri
piesakās pašvaldības pabalstiem,
pārliecināties, vai viņiem nav
atvērts norēķinu konts vēl kādā
bankā, un, ja ir, sagatavot konta
izrakstu par pēdējiem trim pilniem mēnešiem arī no šī konta
pat tad, ja ikdienā to neizmanto.
Tas atvieglos iztikas līdzekļu
deklarācijas aizpildīšanas procesu
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē un,
ja visi dokumenti jau būs sagatavoti, ļaus taupīt laiku.
Jāpiebilst, ka, lai pretendētu
uz pašvaldības sociālo palīdzību,
tiek vērtēts pieteicēja un viņa
ģimenes materiālais stāvoklis un
katram jāiesniedz konta izraksts
no visiem aktīvajiem kontiem par
pēdējiem trim pilniem mēnešiem,
kā arī informācija par algu un
papildu ienākumiem.

Bibliotēkā atklāta puķu un dārzeņu sēklu apmaiņas vieta
 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas bibliotēkas daiļliteratūras
abonementā izvietota
puķu un dārzeņu sēklu
bibliotēka, kurā ikviens
var padalīties ar savā
dārzā izaudzētu dārzeņu vai puķu sēklām.
Ideja par šādas vietas izveidi radās ar mērķi lasītājiem
sniegt iespēju gūt jaunas ierosmes sava dārza papildināšanai.
«Aizvadītā gada rudenī bijām
pieredzes apmaiņas braucienā
Jelgavas sadraudzības pilsētā
Francijā Ruelmalmezonā, ku-

ras bibliotēkā redzējām līdzīgu
sēklotēku. Paši francūži terminu
«sēklotēka» uztver ar humoru,
tādēļ mēs, pārņemot šo pieredzi,
izvēlējāmies nedaudz garāku
nosaukumu – puķu un dārzeņu
sēklu bibliotēka,» stāsta Jelgavas
pilsētas bibliotēkas direktore
Lāsma Zariņa. Viņa atklāj, ka
ziņu par jaunizveidoto sēklu
apmaiņas vietu ievietojuši savā
«Facebook» lapā, radot lielu
interesi arī citu Latvijas bibliotēku vidū. «Domāju, ka šo ideju
pārņems arī citas bibliotēkas.
Mēs priecājamies, ka cilvēkiem
tas interesē,» tā L.Zariņa.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
pārstāve Zane Pastere stāsta, ka

puķu un dārzeņu sēklu bibliotēkā
ir pieejamas speciāli sagatavotas aploksnes, kurās var atstāt
sēklas, pievienojot aprakstu, kas
ietver auga nosaukumu, gadu un
vietu, kur tas izaudzēts, informāciju par to, kad tās jāsēj un kad
jānovāc raža. Tāpat lasītāji var
paņemt kādas no atnestajām
sēklām. Bibliotēkas darbinieki
apmaiņas vietā jau atstājuši,
piemēram, Līvbērzē izaudzētu
kāršu pupu, dekoratīvā baklažāna un rīcina sēklas, kā arī
Jelgavā izaudzētu cūku pupu
un Brankās izaudzētu samteņu
sēklas. Savukārt kāds lasītājs
izveidotajā bibliotēkā jau dalījies
ar čili sēklām.

Īsi
 27. februārī Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks seminārs diskusija
«HIV/AIDS profilakse un ārstēšana»,
ko organizē biedrība «DIA+LOGS»
sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi. Tajā piedalīsies ārsti infektologi,
narkologi, ģimenes ārsti, pašvaldību,
Slimību profilakses un kontroles centra,
kā arī sociālajā jomā strādājošie speciālisti. Seminārā tiks sniegta aktuālākā
informācija par HIV/AIDS profilaksi un
jaunākajām ārstēšanas iespējām, tāpat
varēs saņemt informatīvus materiālus.
Ārstiem, medicīnas māsām, sociālajiem
darbiniekiem, pedagogiem un citiem
interesentiem līdz 25. februāra pulksten
13 vēl ir iespēja pieteikties semināram
pa e-pastu janis.verzemnieks@soc.
jelgava.lv vai tālruni 63007491.
 21. februārī apmeklētājiem slēgts
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs. Jelgavas muzejs atkal
būs atvērts piektdien, 22. februārī, no
pulksten 10 līdz 17. Muzeja kolektīvs
atvainojas par sagādātajām neērtībām. Jāatgādina, ka muzejs strādā no
otrdienas līdz svētdienai no pulksten
10 līdz 17.
 Darbību Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Skolotāju ielā 8 turpina
multikulturālā teātra studija «Pasaka», aicinot uz teātra mākslas
nodarbībām Jelgavas izglītības iestāžu audzēkņus 5–12 gadu vecumā.
Nodarbībās bērni piedalās dažādās
teātra miniatūrās, caur kurām iepazīst
cittautu un latviešu kultūru, teātra
mākslu. Savukārt krievvalodīgajiem
bērniem tā ir iespēja no jauna apgūt
vai uzlabot latviešu valodas zināšanas.
Pieteikties teātra studijai var pa tālruni
63005527 vai e-pastu linda.vovere@
dome.jelgava.lv, norādot bērna vārdu,
uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi
un vecāku kontaktinformāciju. Tāpat
pieteikt bērnu dalībai teātra studijā var
klātienē Sabiedrības integrācijas pārvaldē. Dalība – bez maksas. Par nodarbību
norises laiku katram interesentam tiks
paziņots individuāli.

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)

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

Savam draudzīgajam kolektīvam Dobelē
aicinām pievienoties
METINĀTĀJUS(-AS) ar pieredzi
(bruto stundas likme – 4–8 EUR).
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā
– vienā no lielākajiem ražošanas uzņēmumiem metālapstrādes nozarē Latvijā;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu no
pirmās darba dienas;
• iespēju pieteikties veselības apdrošināšanas polisei pēc pārbaudes laika;
• darba formu un individuālos aizsardzības
līdzekļus no pirmās darba dienas;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu, pilnveidot savas profesionālās iemaņas;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• aizraujošus atpūtas pasākumus kopā ar
ģimeni (vasaras spartakiādes, Ziemassvētku
balles un darbinieku bērnu Ziemassvētku eglītes);
• bezmaksas transportu darbiniekiem
maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava uz darba
maiņas sākumu un darba maiņas beigām.
CV sūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781825, 28626844
(kontaktpersona – personāla vadītāja Dace).
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Izcīna medaļas pasaules
spēlēs

Bijušie Jelgavas invalīdu sporta un
rehabilitācijas kluba «Cerība» sportisti pasaules spēlēs
«IWAS World Games» Apvienotajos
Arābu Emirātos izcīnījuši trīs medaļas.
Dmitrijs Silovs uzvarēja šķēpmešanā (rezultāts – 44,12 m) un lodes grūšanā (5 kg
smagu lodi aizgrūda 11,93 m), savukārt
Edgaram Bergam – 3. vieta lodes grūšanā (4 kg smagu lodi aizgrūda 12,24 m).
8. pasaules spēles «IWAS World Games»
Apvienoto Arābu Emirātu pilsētā Sārdžā
notika no 10. līdz 17. februārim.
Foto: Latvijas Paralimpiskā komiteja

Atlikuši trīs mači

BK «Jelgava/LLU» aizvadījis divas
Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas
spēles. 16. februārī izbraukumā komanda tikās ar BK «Kandava/Compor»
un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 81:63
(17:19, 21:12, 16:19 un 27:13). Jelgavnieku rindās rezultatīvākais bija
Armands Seņkāns, kurš sasniedza
double-double – guva 18 punktus un
izcīnīja 10 atlēcošās bumbas. Savukārt
19. februārī jelgavnieki izbraukumā
tikās ar OC «Limbaži» un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 96:69. Rezultatīvākie
jelgavnieku rindās ar gūtiem 25 punktiem bija A.Seņkāns un Jānis Bērziņš.
BK «Jelgava/LLU» šajā posmā atlikušas
trīs spēles, nākamā būs 23. februārī
pulksten 14 viesos pret «Gulbenes
bukiem».
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SPORTS
Leģenda atgriežas laukumā

Gatavojoties Virslīgas
čempionātam, FK «Jelgava» aizvada pārbaudes spēļu ciklu. 16. februārī pēc pusotra gada
pārtraukuma laukumā
izgāja šā gada atpazīstamākais komandas
jaunpienācējs pussargs
Aleksandrs Cauņa, kuram ir pieredze Latvijas
izlasē un Anglijas un Krievijas klubos.
FK «Jelgava» paredzētas vēl četras pārbaudes spēles: 23. februārī pulksten 13
– ar «Daugavpils/Progress», 15.30 – ar
«Trakai» no Lietuvas; 2. martā pulksten
12 – ar «Jarve» no Igaunijas, pulksten
14.30 – ar «Tukums 2000/TSS». Spēles
notiks kluba treniņbāzē Kārklu ielā 6.

Turpina cīņu
Latvijas čempionātā

Ar zaudējumu «RTU/Robežsardzei» vīriešu volejbola komanda «Biolars/Jelgava»
noslēgusi dalību «Credit24» Meistarlīgā.
Pēdējā šīs līgas spēlē komandas aizvadīja
piecus setus un pārāki izrādījās rīdzinieki,
uzvarot ar 3:2 (25:16, 23:25, 25:17,
24:26 un 16:14), līdz ar to «Biolars/
Jelgava» Meistarlīgā ierindojas 11. vietā.
Tomēr komandai priekšā vēl cīņas Latvijas
čempionātā. Jau sestdien, 23. februārī,
pulksten 18 ZOC notiks pirmā ceturtdaļfināla spēle starp «Biolars/Jelgava» un
«Limbaži/MSĢ». Komandas sērijā līdz
divām uzvarām cīnīsies par iekļūšanu
izslēgšanas spēļu kārtā. Otrā ceturtdaļfināla spēle plānota 24. februārī Limbažos.
Ja būs nepieciešams, trešā spēle notiks 2.
martā Limbažos.

Jelgavas jaunie vieglatlēti
sāk konkurēt valstī

 Ilze Knusle

Kuldīgā aizvadīts Latvijas
čempionāts vieglatlētikā
telpās pieaugušajiem. Tajā
startēja septiņi Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) sportisti – tas
ir lielākais Jelgavas vieglatlētu skaits pieaugušo
čempionātā vieglatlētikā
pēdējos 5–7 gados. Turklāt
izcīnīta arī pirmā un otrā
vieta. «Tas ir pēdējo gadu
darba rezultāts, ko nebūtu
iespējams sasniegt bez pašvaldības atbalsta,» uzskata
BJSS vieglatlētikas trenere
Aļona Fomenko.
Latvijas čempionātā 13 sportistu
konkurencē zelta medaļu 400 metru
skrējienā izcīnīja jelgavniece Anna
Ševčenko, finišējot pēc 58,69 sekundēm. «Anna startēja arī 200 metru
distancē, bet apzināmies, ka tajā viņa
nevar konkurēt ar valsts ātrākajām
sportistēm. Tas mums bija vairāk
treniņš, lai uzlabotu ātruma īpašības.
Annas pamatdistances ir 400 metru
skrējiens un 400 metru barjerskrējiens, bet sacensībās telpās tik garas
barjeru distances netiek iekļautas,»
par savu audzēkni stāsta A.Fomenko.
Sudraba medaļu 34 sportistu konkurencē 200 metros izcīnīja jaunā
un perspektīvā sportiste Māra Anna
Zīverte ar laiku 25,15 sekundes. Tas
viņai ir jauns personīgais rekords
telpās. «Pagājušajā gadā viņa spor-

tistēm, ar kurām kopā skrēja finālā,
zaudēja, bet šogad jau lielāko daļu
apsteidza,» norāda jaunietes trenere
Laila Nagle, piebilstot, ka Mārai Annai vēl jāpiestrādā pie zemā starta.
Personīgo rekordu čempionātā
laboja arī Juris Volkovs 200 metros
– viņš finišēja 23,60 sekundēs – un
Artūrs Isajevs 200 metros – viņa laiks
bija 23,71 sekunde.
Visi Jelgavas sportisti Latvijas
čempionātā startēja skriešanas disciplīnās. A.Fomenko spriež, ka tā
ir sakritība, jo treneris redz, kas
audzēknim labāk padodas, un tur
arī viņu virza. «Piemēram, Artūrs
Isajevs agrāk arī lēca tāllēkšanā. Viņam tas padevās, un viņš varētu lēkt,
bet sapratām: lai sasniegtu labākus
rezultātus, jāizvēlas pamatdisciplīna,
kas šajā gadījumā bija sprints,» norāda A.Fomenko. L.Nagle papildina: tas
ir atkarīgs arī no treniņu iespējām.
«Skriešana ir vienkārša disciplīna,
bet tādās tehniskās disciplīnās kā
lodes grūšana, diska mešana, vesera
mešana, šķēpmešana, kārtslēkšana,
arī augstlēkšana un tāllēkšana vajag
atbilstošus apstākļus, lai trenētos.
Jelgavā ļoti trūkst vieglatlētikas
manēžas – vieglatlētikas sektorā
sporta hallē visiem gribētājiem ir par
maz vietas, darbdienā ap pulksten
17 tur nav kur adatai nokrist. Bet
katrai disciplīnai ir sava specifika,
nepieciešams savs sektors, tāpat
nevar aizmirst par pašu sportistu
drošību,» uzskata L.Nagle. Vieglatlēti
ar cerībām gaida, kad tiks pabeigta
Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadiona

Foto: Latvijas
Vieglatlētikas savienība/
Guntis Bērziņš

Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās pieaugušajiem startēja septiņi Jelgavas sportisti un skrējēja Anna Ševčenko kļuva par čempioni 400 metros.
rekonstrukcija, jo tajā paredzēti arī niņiem Rīgā un divreiz gadā ir treniņvairāki vieglatlētikas sektori, kas nometne,» stāsta A.Fomenko. Tāpat
jūtami uzlabos iespējas trenēties, BJSS izdevies atrisināt jautājumu
piemēram, lodes grūšanā un šķēp- par vieglatlētikas treneriem – šobrīd
mešanā.
skolā strādā seši treneri, un pavisam
Sporta servisa centra direktors Ju- vieglatlētikā trenējas 110 bērnu un
ris Kaminskis stāsta, ka vieglatlētikas jauniešu. «Šobrīd bērni, kas vēlas
sektors, kas ierīkots sporta hallē, ik trenēties vieglatlētikā, ir. Jā, viņi ir vāpēc gadiem pieciem tiek atjaunots. rīgāki nekā tie, kuri savulaik pagalmā
Tāpat pašvaldība cenšas finansiāli spēlēja paslēpes un skraidīja pa zāli
atbalstīt sportistus, nodrošinot iespē- basām kājām, bet ir jāstrādā, un tad
jas piedalīties treniņnometnēs ziemā. arī būs rezultāti. Tomēr, lai gan sports
Sportistiem pieejams arī fiziotera- patīk daudziem, visi nebūs čempioni,
peits, kas palīdz sakārtot veselību.
tāpēc būtiski panākt, lai jaunietis pa«Teiksim, 400 metru distancē ir liktu sportā arī pēc skolas beigšanas,
būtiski pareizi izskriet virāžas, pa- un viens no piesaistošajiem faktoriem
tērējot pēc iespējas mazāk laika, un varētu būt labi treniņapstākļi. Tā gan
ar maksimālu ātrumu, bet Jelgavā nav tikai Jelgavas vai tikai vieglatlēto trenēt ziemā nav iespējams, tāpēc tikas problēma – tā ir Latvijas sporta
sportisti divreiz nedēļā brauc uz tre- problēma kopumā,» rezumē L.Nagle.

Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādē izcīna 4. vietu
 Ilze Knusle

Latvijas delegācija sestdien
atgriezās no Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādes,
kas norisinājās Bosnijas un
Hercegovinas galvaspilsētā
Sarajevā. Jelgavas Ledus
sporta skolas (JLSS) audzēknis daiļslidotājs Kims Georgs
Pavlovs izcīnīja 4. vietu – tas
ir labākais Latvijas sportistu
rezultāts.
Daiļslidošanas sacensībās startēja 15
sportisti, un visi slidoja īso programmu,
bet nākamajā dienā – izvēles programmu. Īsajā Kims Georgs ieguva 59,80
punktus, kas ir personīgais rekords un
ierindoja viņu 3. vietā. «Svarīgākais
uzdevums pēc starta īsajā programmā
bija noskaņoties emocionāli un izvēles
programmā noslidot tā, lai saglabātu
izcīnīto vietu,» norāda JLSS daiļslidošanas treneris Romāns Panteļejevs.
Pēc abām programmām Kims Georgs
dalību olimpiādē noslēdza 4. vietā.

«Uz olimpiādi Kims Georgs nedevās
kā favorīts – domāju, neviens īsti negaidīja, ka viņš izcīnīs tik augstu vietu. Bet
pēc veiksmīgās īsās programmas mūsu
sportists sajuta, ka var labi noslidot,
ka publika atbalsta, un viņam teicu:
«Tagad šīs pozitīvās emocijas pārnes
uz izvēles programmu.» Cīņa tomēr bija
grūta, jo mūsu daiļslidotājs nav pieradis
būt starp līderiem šāda ranga sacensībās. Kims Georgs cīnījās līdz galam, bet
nelielas kļūdas lēcienos un griezienos
liedza saglabāt 3. vietu arī pēc izvēles
programmas,» stāsta treneris. Izvēles
programmā daiļslidotājs izcīnīja 112,33
punktus, bet kopvērtējumā – 172,13
punktus.
Gan sportists, gan treneri, gan JLSS
ar sniegumu un rezultātu ir apmierināti, turklāt tas ir Kima Georga šīs
sezonas labākais sniegums. Uz goda
pjedestāla daiļslidošanā jauniešiem
kāpa Krievijas, Igaunijas un Baltkrievijas sportisti. Uzvarētājs Krievijas
daiļslidotājs Iļja Jablokovs kopvērtējumā izcīnīja 211,62 punktus, otrās
vietas ieguvējs no Igaunijas – 180,29

punktus, bet trešās vietas ieguvējs no
Baltkrievijas – 175,07 punktus. Savukārt Zviedrijas daiļslidotājs, kurš palika
piektais, tikai nedaudz atpalika no
mūsu sportista – viņam kopvērtējumā
171,90 punkti.
14. Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādē Latvijas komandas sastāvā startēja
19 sportisti: daiļslidošanā – divi, distanču slēpošanā – seši, biatlonā – četri, kalnu slēpošanā – seši, šorttrekā – viens.
Tā kā K.G.Pavlovs uzrādīja vislabāko
rezultātu, viņam tika uzticēta Latvijas
karoga nešana noslēguma ceremonijā.
«Diemžēl Kimam Georgam vajadzēja
agrāk atgriezties Latvijā un viņš noslēguma ceremonijā nepiedalījās. Karogu
nesa daiļslidotāja Anete Lāce, kura
izcīnīja 11. vietu – tas ir otrs augstākais
Latvijas sportistu rezultāts,» norāda
R.Panteļejevs.
Viņš papildina, ka dalība šajā olimpiādē ir ļoti vērtīga – gan no sportiskā
un sacensību pieredzes viedokļa, gan
no atmosfēras un iespēju viedokļa.
Tur patīkamā gaisotnē var satikties ar
citu valstu pārstāvjiem, turklāt tieši
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Spartakiāde

Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiādes
volejbola sacensībās 8. un 9. klasēm četru
komandu konkurencē uzvarēja Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas komanda
(attēlā), kas 26. februārī piedalīsies
Zemgales reģiona bērnu un jauniešu
sporta spēlēs Jelgavas novada Valgundē.
Jāpiebilst, ka Spīdolas Valsts ģimnāzijas
vidusskolas klašu puišu komanda Zemgales reģiona sacensībās izcīnīja 2. vietu
starp deviņām komandām, bet Jelgavas
Valsts ģimnāzijas meitenes – 1. vietu
starp septiņām komandām.

Sporta pasākumi
23. februārī pulksten 10 – Latvijas
Sporta veterānu savienības pašvaldību
56. sporta spēļu finālsacensības volejbolā
(sporta hallē) un basketbolā (LLU sporta
namā).
23. februārī pulksten 14 – Latvijas
Sieviešu basketbola līgas spēle: «Jelgava/
BJSS» – «Daugavpils Universitāte» (ZOC).
23. februārī pulksten 16 – «Optibet»
hokeja līga: «Zemgale/LLU» – «Lido»
(ledus hallē).
24. februārī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā (sporta hallē).
24. februārī pulksten 10 – galda
tenisa čempionāta 3. kārta (sporta hallē).
24. februārī pulksten 16 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (sporta hallē).
27. februārī pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līga: «Zemgale/LLU» – «Kurbads» (ledus hallē).
1. martā pulksten 20 – Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas spēle: «Jelgava/
LLU» – «LU/BS Rīga» (sporta hallē).
2. martā pulksten 9 – Jelgavas čempionāts telpu futbolā (sporta hallē).
2. martā pulksten 15 – Latvijas čempionāta spēles hokejā sievietēm (ledus
hallē).
3. martā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts basketbolā (sporta hallē).
3. martā pulksten 12 – Latvijas Sie
viešu basketbola līgas spēle: BK «Jelgava/
BJSS» – Latvijas U-16 izlase (ZOC).
3. martā pulksten 14.45 – Latvijas
čempionāta spēles hokejā sievietēm
(ledus hallē).
5. martā pulksten 19 – pārbaudes
spēle telpu futbolā U-19 izlasēm: Latvija
– Spānija (ZOC).
6. martā pulksten 18 – pārbaudes
spēle telpu futbolā U-19 izlasēm: Latvija
– Spānija (ZOC).
7. martā pulksten 10 – «Sporto visa
klase» stafete (ZOC).
8. martā pulksten 20 – Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas spēle: «Jelgava/
LLU» – «Valmiera Glass/Vidzemes
augstskola-2» (sporta hallē).
Foto:
no Latvijas
Olimpiskās
Foto: Ivars
Veiliņš
komitejas
arhīva

Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidotājs Kims Georgs Pavlovs (no labās)
Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādē izcīnīja 4. vietu, kas ir augstākais
Latvijas sportistu sasniegums šajās sacensībās.
šādos pasākumos jaunajiem sportis- to izlaist, jo šogad beidz 9. klasi un vēlas
tiem dzimst sapņi par dalību augstākā piedalīties starptautiskā matemātikas
mēroga sacensībās, bet jau pieaugušo olimpiādē, kas notiks tajā pašā laikā.
«Tagad sāksim veidot jaunas progkonkurencē.
Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiāde rammas, un, ja pagūsim, maijā Kims
K.G.Pavlovam bija pēdējās šīs sezonas Georgs startēs «Volvo» kausā,» piebilst
sacensības. Lai gan bija plānots, ka treneris. Pasaules junioru čempionātā
sportists marta sākumā startēs pasau- daiļslidošanā piedalīsies JLSS sportiste
les čempionātā junioriem, viņš izlēmis Arina Somova.
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Jaunieši ar savu biznesa ideju
var pretendēt uz 300 eiro balvu
 Ritma Gaidamoviča

Lai veicinātu jauniešu
interesi un motivāciju
iesaistīties uzņēmējdarbībā, martā pirmo
reizi Jelgavā notiks pasākumu cikls «Biznesa
nakts». Pirmajā pasākumā – «Ideju laboratorija» – vidusskolēni
un profesionālo skolu
audzēkņi aicināti ģenerēt jaunas biznesa
idejas, no kurām desmit
labākās tiks virzītas uz
nākamo pasākumu –
«Biznesa nakts». Tajā
vairāk nekā 24 stundu
laikā jauniešiem būs
jāizstrādā konkrēts biznesa plāns un produkta prototips. Trīs veiksmīgāko ideju autori
saņems naudas balvu
– katra komanda 300
eiro. Jaunieši «Ideju laboratorijai» var pieteikties līdz 25. februārim.
Jelgavas Izglītības pārvaldē
norāda, ka Biznesa nakts pasākumos aicināts piedalīties ikviens
vidusskolēns un profesionālo
iestāžu audzēknis, kurš vēlas izkopt biznesa ideju veidošanas un
attīstības prasmes, uzņemties iniciatīvu, stratēģiski plānot, risināt
problēmas un pieņemt lēmumus.
Cikla pirmais pasākums «Ideju
laboratorija» notiks 1. martā no
pulksten 12 līdz 17 Jelgavas tehnikumā. Tajā jaunieši, strādājot
komandās, kurās būs apvienoti
dažādu izglītības iestāžu audzēkņi,
ģenerēs jaunas biznesa idejas un
meklēs pirmos idejas domubiedrus. Dienas beigās tiks noteiktas
desmit labākās biznesa idejas.
Jāuzsver, ka nav atļauts izmantot
iepriekš radītas biznesa idejas, tostarp tās, kas izmantotas skolēnu
mācību uzņēmumos.
Biznesa nakts kulminācija gaidāma 8. un 9. martā Jelgavas

tehnikumā, kad vairāk nekā 24
stundas skolēni veidos komandas,
izstrādās biznesa plānus, radīs
produktu prototipus un gatavos
prezentācijas, attīstot tālāk desmit
veiksmīgākās «Ideju laboratorijas»
idejas. «Pasākuma laikā skolēniem
atbalstu sniegs vairāk nekā desmit
mentoru no uzņēmējdarbības
vides, palīdzot ar padomu, ko un
kā darīt labāk,» piebilst Izglītības
pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Inita Mazūdre.
Viņa norāda, ka dalībniekiem
balvas sarūpējuši vietējie uzņēmēji
un trīs veiksmīgāko biznesa ideju
komandas iegūs naudas balvu –
katra 300 eiro.
Bet 22. martā no pulksten 15
līdz 17 Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras Jelgavas
Biznesa inkubatorā notiks cikla
izskaņas pasākums – «Izaugsme».
Tajā skolēniem būs iespēja uzzināt
plašāku informāciju par atbalsta
programmām un iespējām jaunajiem uzņēmējiem.
«Viens no mūsu pamata uzdevumiem ir veicināt jauniešos
ilgtspējīgu domāšanu. Mēs vēlamies integrēt jauniešus vidē, kur
eksperimentēšana un savu ideju
realizācija ir atbalstāma un iet
rokrokā ar sociālās atbildības vērtībām. Šāda domāšanas paradigma,
mūsuprāt, ir fundamentāli svarīga
garīgi un fiziski veselai un attīstītai sabiedrībai,» norāda Jelgavas
Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs, jauniešus aicinot
uzdrīkstēties un piedalīties, gūstot
neatsveramu pieredzi.
Vidusskolēni un profesionālo
skolu 1.–4. kursu audzēkņi «Ideju
laboratorijai» var pieteikties līdz
25. februārim. Konkursa nolikums
pieejams «Biznesa nakts. Jelgava»
facebook.com lapā.
Biznesa nakti Jelgavā organizē
Jāņa Bisenieka fonds sadarbībā
ar Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju, Jelgavas Biznesa
inkubatoru, Jelgavas Izglītības
pārvaldi, Jelgavas tehnikumu un
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju.

ZIŅAS
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Jelgavniekiem visvairāk
interesē, kāpēc šogad var
nākties piemaksāt nodokļus
 Anastasija Miteniece

Foto: Ivars Veiliņš

Šogad pēc pērn īstenotās nodokļu reformas teju ikvienam būs
jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Par
būtiskākajām izmaiņām likumdošanā,
deklarācijas iesniegšanas kārtību, kā arī
niansēm, kas saistītas
ar attaisnoto izdevumu atgūšanu, šonedēļ
seminārā jelgavniekus informēja Valsts
ieņēmumu dienesta
(VID) speciālisti. Tāpat
eksperti stāstīja par
izmaiņām, ar kurām
jārēķinās ceļotājiem
un sūtījumu saņēmējiem, ja Lielbritānija
izstāsies no ES.
Uz semināru ieradās ap 60
interesentu, tostarp jaunās māmiņas, strādājošie pensionāri,
grāmatveži. Daudzi no viņiem
deklarāciju iesniedz ik gadu
un interesējās par izmaiņām
šajā gadā, turpretim citi ar to
šogad sastapsies pirmoreiz.
Aktuālākais jautājums bija,
kāpēc, iesniedzot ienākumu
deklarāciju par 2018. gadu, var
rasties situācija, ka nodokļi nav
samaksāti pilnā apmērā. VID
Nodokļu pārvaldes pārstāve
Diāna Cīrule skaidroja, ka
izmaiņas saistītas ar nodokļu
progresivitātes ieviešanu un
nodokļu aprēķinu.
2018. gadā līdz ar nodokļu
reformu ieviests diferencētais
neapliekamais minimums, kas
nosaka: ja cilvēka ienākumi
pārsniedz 12 000 eiro gadā,
neapliekamo minimumu nepiemēro. Ir gan būtiska nianse – prognozēto neapliekamo
minimumu, kuru aprēķinos
izmanto grāmatvedis, VID nosaka automātiski divas reizes
gadā, bet pēc gada ienākumu
deklarācijas nodošanas, kad jau
ir noskaidroti faktiskie ieņēmumi, tiek precizēts faktiskais neapliekamais minimums, un tas
var atšķirties no prognozētā, jo
īpaši gadījumos, kad ienākumi
ir mainījušies. Nepieciešamība
piemaksāt trūkstošo nodokļu
daļu visbiežāk var rasties tiem,
kuriem iepriekš nav bijuši
ienākumi, piemēram, māmiņām, kuras atgriezās darbā, vai
personām, kas uzsāka strādāt.
Tāpat nodokļus var nākties
piemaksāt, ja daļai gada ienāku-

mu jāpiemēro augstāka likme.
Proti, kopš 2018. gada Latvijā ir
trīs nodokļa likmes: 20 procenti
gada ienākumiem līdz 20 004
eiro, 23 procenti ienākumiem
virs 20 004 eiro, kā arī 31,4 procenti ienākumiem virs 55 000
eiro gadā. Piemēram, ja algas
grāmatiņa bija iesniegta pie pamatdarba devēja un šai pamata
algai piemērota 20 procentu likme, bet cilvēks ir nodarbināts
arī citās darbavietās un saņem
vēl papildu ienākumus, šajā
gadījumā ienākumu apmērs ir
lielāks, pārsniedz 20 004 eiro
gadā, un par pārsniegto summu jau jāmaksā nodokļa likme
23 procentu apmērā. Šādas
situācijas visbiežāk var rasties
personām, kurām ir vairāki
ienākumu avoti, tostarp iedzīvotājiem, kuri papildus darba
algai saņem autoratlīdzību vai
pensiju. «Vislabākais veids, kā
nodokļu starpību nepieļaut
turpmāk, ir pastāvīgi sekot
līdzi saviem ieņēmumiem elektroniskās deklarēšanas sistēmā
jeb EDS,» akcentēja D.Cīrule.
Jāpiebilst, ka gada ienākumu
deklarāciju iesniegšana sāksies
1. martā. VID veiks aprēķinus
visām fiziskajām personām, un
nodokļu maksātājs pēc 1. marta
EDS redzēs, kāda ir viņa nodokļa bilance. Gadījumā, ja būs
izveidojies nodokļa parāds, gada
ienākumu deklarāciju obligātā
kārtā vajadzēs iesniegt līdz 1.
jūnijam, bet trūkstošo summu
nomaksāt līdz 16. jūnijam.
VID speciāliste gan informēja:
ja piemaksa ir lielāka par 640
eiro, nodokli varēs samaksāt

vairākos maksājumos, tāpat
varēs lūgt pagarināt samaksas
termiņu. Savukārt iesniegt deklarāciju, lai atgūtu pārmaksātos
nodokļus, varēs turpmāko trīs
gadu gaitā.
Jelgavniekiem aktuāls jautājums seminārā bija arī par 2018.
gada medicīnas un izglītības
attaisnoto izdevumu normu.
Kā skaidroja D.Cīrule, arī šajā
kategorijā notikušas izmaiņas:
«Par 2018. gadu var deklarēt
600 eiro izdevumus par sevi un
tikpat par katru ģimenes locekli, taču ar nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi nepārsniedz 50
procentus no strādājošā gada
apliekamajiem ienākumiem.»
Vairāki interesējās par čeku
iesniegšanas procesu un veidu,
kā iespējams pierādīt bērna
pulciņa apmaksu, ja to veica
vecāki. D.Cīrule atzina, ka šajā
gadījumā pašiem vecākiem ir
jābūt gudriem – maksājuma
uzdevumā vienmēr jānorāda
maksājuma mērķis, kā arī bērna vārds un uzvārds. Būtiski
uzsvērt, ka attaisnoto izdevumu maksājumu čekus par ārstniecību un izglītību EDS var
ievadīt jau pirms deklarācijas
iesniegšanas. To ērti iespējams
izdarīt ar mobilo lietotni «Attaisnotie izdevumi».
Jāpiebilst, ka neskaidrību
gadījumā jelgavnieki var vērsties pēc palīdzības, ne vien
zvanot pa konsultatīvo tālruni
67120000, bet arī ierodoties
VID klientu apkalpošanas vietā
Lielajā ielā 6 – tur šogad pieejami trīs datori, pie kuriem
ar speciālistu palīdzību varēs

Nākamais VID bezmaksas
seminārs – 6. martā
Valsts ieņēmumu dienesta un
Jelgavas pašvaldības organizētais
nākamais bezmaksas seminārs par
aktualitātēm nodokļu politikā notiks 6. martā pulksten 10 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC). Tēma – gada pārskatu
un deklarāciju iesniegšana.
Vienlaikus notiks divi praktiski semināri datorklasēs, tāpēc dalībniekiem
līdzi jāņem visi nepieciešamie dokumenti un pieejas kodi elektroniskās
deklarēšanas sistēmai jeb EDS.
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone
skaidro, ka viens seminārs būs
saimnieciskās darbības veicējiem
par pārskata sagatavošanu un iesniegšanu EDS, bet otrs – fiziskām
personām par gada ienākumu
deklarācijas sagatavošanu un iesniegšanu EDS.
Deklarāciju no 1. marta var iesniegt
elektroniski vai klātienē VID klientu
apkalpošanas vietā Lielajā ielā
6.. Jāatgādina, ka Jelgavā klienti
tiek pieņemti trīs dienas nedēļā:
pirmdienās no pulksten 9 līdz 18
un otrdienās un ceturtdienās no
pulksten 9 līdz 17.

aizpildīt deklarāciju.
Aizvadītā semināra dalībnieki tika informēti arī par
izmaiņām, ar kurām jārēķinās
ceļotājiem un sūtījumu saņēmējiem, ja Apvienotā Karaliste
izstāsies no ES. VID Muitas
pārvaldes pārstāve Irēna Knoka
uzsvēra: svarīgākais ir saprast,
ka tādā gadījumā ar Lielbritāniju turpmāk darbosies tie paši
nosacījumi, kādi ir ar jebkuru
trešo pasaules valsti, piemēram,
Ķīnu vai Krieviju.

Informēs par atbalstu namu atjaunošanai un aktualitātēm būvniecībā
 Anastasija Miteniece

27. februārī pulksten 11 Jelgavas tehnikumā vienlaikus norisināsies trīs Ekonomikas ministrijas organizēti
tematiskie semināri par ES fondu atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, aktualitātēm
būvniecības normatīvajā regulējumā un kvalitatīva
būvniecības procesa nodrošināšanu.
«Ekonomikas ministrijas mērķis ir pirms šā gada būvniecības
sezonas informēt par aktualitātēm normatīvajā regulējumā,
lai jaunuzceltās un atjaunotās
ēkas būtu kvalitatīvas un to
īpašniekiem kalpotu pēc iespējas
ilgāk. Tāpat informēsim par ēku
atjaunošanas projektu īstenoša-

nas posmiem, kā arī pieejamo
ES fondu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai
daudzdzīvokļu ēkās,» norāda ministrijas pārstāve Evita Urpena.
Uz semināru «Daudzdzīvokļu
māju renovācija. Kvalitatīva būvniecība un ES fondu piesaiste»
aicināti daudzdzīvokļu namu

dzīvokļu īpašnieki un namu
pārvaldnieki – attīstības finanšu
institūcijas «Altum» speciālisti
stāstīs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
programmas nosacījumiem, kā
arī, iepazīstinot ar citu pieredzi,
dalīsies ieteikumos, kā veiksmīgi
īstenot namu atjaunošanas projektus. Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālisti
sniegs padomus būvmateriālu
izvēlē, bet Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD)
atgādinās par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu daudzstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās.
Būvvalžu un būvniecības uz-

ņēmumu pārstāvji aicināti uz
semināru «Izmaiņas būvniecības
regulējumā un vides pieejamība».
Tā laikā Ekonomikas ministrijas
speciālisti informēs par pēdējā
laikā veiktajām izmaiņām būvniecības normatīvajā regulējumā
un vides pieejamības prasībām,
savukārt Būvniecības valsts kontroles biroja eksperti stāstīs par
būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanu un e-saskaņošanu
būvniecības informācijas sistēmā.
Semināru papildinās informācija
no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, iepazīstinot ar šogad
prioritārajiem uzraudzības pasākumiem, bet semināra izskaņā

VUGD informēs par atkāpju no
būvnormatīvu ugunsdrošības
prasībām saskaņošanas procesu.
Būvkomersanti aicināti arī
uz semināru «Biežāk uzdotie
jautājumi ēku būvniecības un
atjaunošanas procesā», kura gaitā Būvniecības valsts kontroles
birojs stāstīs par ēku būvniecības
atļauju saņemšanu, ēku energosertifikātiem un to nozīmi ēku
būvniecības un atjaunošanas
procesā, kā arī par būvdarbu
veikšanu, kvalitātes kontroli un
ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.
Jāpiebilst, ka reģistrēties var
vairākiem semināriem un atkarībā no interesējošā temata apmek-

lēt konkrētu semināra sadaļu.
Iepazīties ar detalizētu pasākuma
programmu un reģistrēties iespējams mājaslapas www.em.gov.lv
sadaļā «Aktuāli» pie informatīvā
ziņojuma «Semināri par atbalstu
daudzdzīvokļu māju atjaunošanai un būvniecības kvalitāti».
Papildu informācija – pa tālruni
67013240 vai e-pastu dzivosiltak@em.gov.lv.
Informatīvie semināri notiks
Jelgavas tehnikumā Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 37, 2. stāvā, no pulksten 11 līdz 13. Tos
organizē Ekonomikas ministrija
sadarbībā ar «Altum» un Būvniecības valsts kontroles biroju.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 21. februāris

Jelgavas Mūzikas vidusskolas
Koncertzālē

2019. gada 1. martā
plkst.17.30

KOKĻU MŪZIKAS FESTIVĀLS
APSTĪGOJU ZELTA KOKLI, NODZIEDĀJU SKAŅU DZIESMU

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina konkursu uz
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes
Juridiskā sektora jurista amata vietu (1 vakance uz noteiktu laiku).
Galvenie pienākumi:
1. veikt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu projektu (lēmumu, noteikumu, statūtu, līgumu, nolikumu
u.c.) tiesiskuma pārbaudi;
2. izstrādāt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, statūtu u.c. dokumentu)
projektus, sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
3. pārstāvēt Jelgavas pilsētas pašvaldības intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;
4. sniegt juridiska rakstura konsultācijas Jelgavas pilsētas pašvaldības darbiniekiem un apmeklētājiem.
Prasības:
1. otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnēs;
2. vismaz 3 (trīs) gadu juridiskā darba pieredze (par priekšrocību tiks uzskatīta jurista darba pieredze valsts
vai pašvaldību institūcijās);
3. zināšanas administratīvajās tiesībās un pašvaldību tiesībās;
4. prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem
jautājumiem.

Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora jurista amata konkursam»
līdz 2019. gada 27. februārim (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām – 63005590, 63005533, e-pasts nellija.ozola@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 21. amata saimes IV līmenī (11. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgas amplitūdu no 1175,00
euro līdz 1382,00 euro.

Seko mums arī portālos:
p

Grāmatvedības
uzskaites pamati
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2019. g.

Vienkāršā ieraksta
grāmatvedība
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BEZM

Gudro vecāku skola

Pašapkalpošanās, sociālo,
sadzīves prasmju attīstīšana
Lektore: G. Kleinberga
(psihoterapeite, Marte Meo terapeite)

5. martā,
plkst. 17:30

Strādā vesels
Izglītojošā fizisko aktivitāšu programma:
lekcijas un vingrošanas nodarbības

• Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju
ansamblis VĪZIJA
• Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas koklētāju
ansamblis EOLA KOKLE
• Rīgas kultūras un tautas mākslas centra «Mazā ģilde»
koklētāju ansamblis TEIKSMA
• Tukuma Mūzikas skolas koklētāju ansamblis
• Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis TĪNE
• Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas koklētāju
ansamblis SKANDĪNE
• Vokāli instrumentālais ansamblis RŪTA
Koncertu vada
Latvijas Nacionālā teātra aktieris GUNDARS GRASBERGS
Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieks tenors
JURIS VIZBULIS
Koncerta mākslinieciskā vadītāja – BIRUTA DERUMA
IEEJA – BEZ MAKSAS

7. martā,
plkst. 17:30

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

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)

pārdod rakstiskā izsolē
ar lejupejošu soli kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: transportlīdzeklis – traktors VTZ
30SCH un metāla lāpsta (traktoram) sniega tīrīšanai.
2. Izsole notiks 2019. gada 20. martā plkst.10 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14. kabinetā, Jelgavā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar lejupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās:
ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI
«Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
16A, 6. kabinetā, Jelgavā, vai mājaslapas www.jelgava.
lv sadaļā «Sludinājumi» un www.pilsetsaimnieciba.lv
sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019.
gada 19. martam, iepriekš sazinoties ar JPPI «Pilsētsaimniecība» saimniecības pārzini Kristīni Krūzi,
tālrunis 26016003.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles
vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums
jāiesniedz 2019. gada 20. martā plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14.
kabinetā, Jelgavā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 3000 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
izsoles nodrošinājums – 300 euro – jāsamaksā pirms
izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»:
AS «SEB banka», konts LV61UNLA0050001003121,
norādot maksājuma mērķi «Transportlīdzekļa – traktora VTZ 30SCH un metāla lāpstas (traktoram) sniega
tīrīšanai – izsoles nodrošinājums».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins
vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ierodoties uz pasākumu, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts.
Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts.

«… esmu sapratis, ka dzīvē mana vieta ir pildīt Dieva gribu.»
(bīskaps Antons Justs)

Nekrologs

Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

draugiem.lv
augiem.lv un

Koncertā piedalās
• Baložu pilsētas kultūras nama koklētāju ansamblis SAKTA
• Engures Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis
• Iecavas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis
UGUNTIŅA
• Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas koklētāju
ansamblis KARAMELES
• Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas koklētāju
ansamblis
• Jelgavas Mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblis
• Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
tautas mūzikas ansamblis ZELTA STĪDZIŅAS
• Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas koklētāju duets
• Jūrmalas Mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblis
• Koklētāja SOLVITA GRASMANE
• Ķekavas Mūzikas skolas koklētāju ansamblis
• Olaines Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis DZIRKSTS

Svētdien, 17. februārī, pulksten septiņos
87 gadu vecumā mūžībā devās Jelgavas
diecēzes emeritētais bīskaps Antons Justs.
Izvadīšana notiks ceturtdien, 21. februārī,
pulksten 11 Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē.
1996. gadā viņš kļuva par pirmo Jelgavas
diecēzes bīskapu un veica šo kalpojumu līdz
2011. gadam, atstājot siltas un spilgtas
pēdas katoļu diecēzes, Jelgavas pilsētas un
Zemgales vēsturē.
Mūžībā aizgājušais bīskaps Justs piedzima 1931. gada 22. novembrī Varak
ļānu pagasta Šķēļu sādžā. Otrā pasaules kara laikā viņa ģimene emigrēja uz
Vāciju. 1949. gadā, pateicoties bīskapa Boļeslava Sloskāna atbalstam, Antons
devās uz Beļģiju, kur vispirms pabeidza ģimnāziju, pēc tam Luvēnā studēja
filozofiju, bet Insbrukā, Austrijā, – teoloģiju. Bīskapam Sloskānam adresētajā
lūgumā 1948. gadā viņš rakstīja: «Sadzirdēdams Dieva balsi kļūt par priesteri, esmu nodomājis šo aicinājumu piepildīt.» Augstskolu viņš pabeidza ar
izcilību, diplomā redzams ieraksts «summa cum laude», kas latīņu valodā ir
«ar ļoti izcilām sekmēm».
1960. gadā bīskaps Sloskāns Antonu Justu iesvētīja par priesteri, bet pēc
diviem gadiem jaunais priesteris devās uz ASV, lai kalpotu tautiešiem, kas bija
spiesti pamest dzimteni kara laikā. Vairāk nekā 30 gadu laikā viņš kalpoja
vairākās ASV draudzēs, kā arī kļuva par trimdas latviešu organizāciju «ALKA»
un «Dzintars» kapelānu.
1992. gadā, atsaucoties toreizējā arhibīskapa Jāņa Pujata aicinājumam,
Antons Justs atgriezās Latvijā un lasīja lekcijas Rīgas Garīgajā seminārā, bet
no 1994. līdz 2005. gadam bija arī semināra rektors.
Kad 2010. gadā bīskaps Justs svinēja priesterības zelta jubileju, tika sagatavota un izdota grāmata «Ceturtā zvaigzne», kura vēsta par viņa dzīvesgājumu
un ietver arī dažādu cilvēku liecības. Piemēram, priesteris Arnis Maziļevskis
saka: «Bīskaps ir īsts Svētā Gara vadīts Dieva vīrs. Viņš mani pieņēma tādu,
kāds es esmu, un iedrošināja kļūt par tādu, kādam vajag būt. Savā sirdī es
izjūtu viņu kā labsirdīgu, saprotošu, pamācošu, audzinošu un iedrošinošu
atbalstu dzīves ceļā, tādu, kuram rūp mana izaugsme un tas, kas ar mani notiek.» Citējam šos vārdus, jo, šķiet, tie pasaka būtiskāko par mūžībā aizgājušo
bīskapu. Tēvs, kuram rūp bērni, tēvs, kuram ir laiks un vīzija, kā uzklausīt, kā
palīdzēt, kā mācīt.
2010. gada martā bīskaps Antons Justs Jelgavas katoļu draudzes ticīgos
mudināja: «Kā kristieši apzināsimies savu misiju! Iesim un liecināsim! Atvērsim
aizslēgtās sirds durvis! Izmetīsim tīklus dziļāk! Kristus caur katru no mums
apliecina, ka Viņš ir dzīvs. Lai mūsu sirdīs atmirdz cerības zieds! Neklusēsim,
runāsim, liecināsim! Būsim ticīgi!» Nieka deviņi gadi – kas gan tie iepretim
mūžībai, kurā Viņa Ekselence, Kunga saukts, ir devies… Un joprojām aktuāli
vārdi.
Mūžīgo mieru dod viņam, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņam!

V.E. Jelgavas diecēzes bīskaps Antons Justs bija harizmātiska personība, kas
spēja uzrunāt cilvēkus ar savu labvēlīgo attieksmi, dzīves gudrību un toleranci.
Bīskaps vienmēr izrādīja ieinteresētību par procesiem pilsētā, valstī un aktīvi
līdzdarbojās mums visiem svarīgos notikumos. Ekselence ekumeniskajos dievkalpojumos bieži aizlūdza par pilsētai un valstij svarīgām norisēm. Antons Justs
vienmēr atbalstīja pašvaldības centienus pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanā, bija atvērts dialogam ar ikvienu un nenogurstoši rosināja turēt
godā vērtības, kas ir būtiskas ne tikai katoļu draudzei, bet visai Latvijas tautai
un sabiedrībai. Ekselence rādīja cilvēkiem ceļu, kurš ikvienam ejams, izjūtot
mīlestību un uzņemoties atbildību par līdzcilvēkiem.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību visai katoļu draudzei,
V.E. Jelgavas diecēzes bīskapu Antonu Justu
mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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Jelgavas pilsētas
pašvaldība informē
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2019. gada 15. februāra
lēmumu Nr.2-35.1.2/175 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
detālplānojuma zemesgabalam 6. līnijā 18,
Jelgavā, redakcija.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un Vide»,
adrese: Lāču iela 42 – 1, Jelgava, LV-3001, tālrunis
29269076.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts
trīs nedēļas – no 21.02.2019. līdz 14.03.2019.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27. februārī
plkst.16.30 Jelgavas pilsētas domes telpās Jelgavā,
Lielajā ielā 11, Konferenču zālē.
Ar detālplānojuma redakciju no 21.02.2019. līdz
14.03.2019. var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv., valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, pirmdienās
no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no
plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.
Rakstiskus priekšlikumus līdz 14.03.2019. (pasta zīmogs)
var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, vai elektroniski,
nosūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā
www.geolatvija.lv.

Meklē darbu
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.

Līdzjūtības
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.
(V.Grenkovs)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Gunu Zvirgzdiņu,
māti mūžībā pavadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
Ir apklusuši soļi,
vien paliek mīlestības gaišais stars.
(O.Vācietis)
Esam kopā ar Lauru Šaripo brīdī, kad
ir bezgala skumji un smeldzīgi sāp,
māmiņu zaudējot.
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
11.soc. klase un audzinātāja

Aizsaulē aizgājuši
ADESIJS SAVEĻJEVS (1949. g.)
RITA VOICEHOVIČA (1974. g.)
VLADIMIRS GIČKO (1949. g.)
VIJA MAJEVSKA (1934. g.)
JEVGĒNIJS HARLAMOVS (1940. g.).
Izvadīšana 21.02. plkst.12.45 Meža kapsētā.
IVANS ZOTOVS (1928. g.).
Izvadīšana 21.02. plkst.14 Zanderu kapsētā.
JURIJS JANPAVLIS (1959. g.).
Izvadīšana 22.02. plkst.13 Bērzu kapsētā.
VITA KALĒJA (1935. g).
Izvadīšana 23.02. plkst.12 Bērzu kapsētā.
RITA LINDĀNE (1929. g.).
Izvadīšana 27.02. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
22. februārī pulksten 19 – Jefims Šifrins ar programmu «Bez trompetes un
bungām»: viens no populārākajiem Krievijas estrādes māksliniekiem prezentēs
savu jauno programmu, kurā iekļauti spilgtākie un smieklīgākie pagājušās sezonas
numuri. Biļešu cena – 10–30 € (kultūras namā).
23. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju
zālē).
23. februārī pulksten 17 – koncerts «Polka pilī». Piedalās TDK «Banga», TDA
«Diždancis», «Ačkups», «Ogre», «Kalve», VPDK «Mārupieši», «Kalve». Ieeja – par
ziedojumiem (Jelgavas pils aulā).
24. februārī pulksten 10 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros:
Jelgavas novada vietas un stāsti kopā ar gidi I.Jurģi. Pieteikties pa tālruni 29916889,
63005447.
24. februārī pulksten 16 – mūzikls «Baltijas Karmena». Producents – V.Prapras.
Karmenas lomā – A.Dribas (Latvija). Izrādē piedalās starptautisku konkursu laureāti: solisti E.Davidovičs (Ukraina), L.Bendaravičus (Lietuva); dejotāji D.Meškauskas
(Lietuva), K.Voropaj (Ukraina), J.Girdvainis (Lietuva) un I.Nazarenko (Baltkrievija);
mūziķi virtuozi vijolniece G.Aniola (Izraēla) un ģitārists A.Sabilo (Lietuva). Biļešu
cena – 10–12 € (kultūras namā).
24. februārī pulksten 17 – japāņu viduslaiku anekdotes «Kjogenstāsti». Melpomenes viesistabas durvis veras pulksten 16.30. Biļešu cena – 3 € (Jelgavas Studentu
teātrī J.Čakstes bulvārī 7).
27. februārī pulksten 18 – Studentu folkfestivāla 30 gadu jubilejas koncerts
«Man ir viena sirds, sauciet, dzirdēs!». Biļešu cena – 3 €; skolēniem un studentiem
– 2 €. Biļetes varēs iegadāties pasākuma vakarā (Jelgavas pilī).
28. februārī pulksten 15 – Jelgavas pilsētas skolu jaunatnes deju kolektīvu
skate (kultūras namā).
28. februārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Jelgavas noslēpumi
mūsdienu arheoloģiskajos izrakumos». Vakara viesis – vēsturnieks A.Tomašūns.
Dalības maksa – 2 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. februārī pulksten 18 – sarunu cikls «Cepums ar slavenību». Vakara viesis –
Kaspars Kambala. Dalība – bez maksas (kafejnīcas «Silva» Konferenču zālē).
1. martā pulksten 17.30 – kokļu mūzikas festivāls «Apstīgoju zelta kokli, nodziedāju skaņu dziesmu». Piedalās 19 koklētāju, tautas mūzikas instrumentu un
vokāli instrumentālie ansambļi no visas Latvijas. Koncertu vada Latvijas Nacionālā
teātra aktieris G.Grasbergs un Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieks
tenors J.Vizbulis. Koncerta mākslinieciskā vadītāja – B.Deruma (Jelgavas Mūzikas
vidusskolas Koncertzālē).
2. martā pulksten 15 un 18 – mūzikas un dejas izrāde: R.Pauls, J.Peters «Māsa
Kerija» pēc T.Dreizera romāna motīviem. Režisors – V.Lūriņš. Galvenajās lomās:
K.Zaharova, N.Rutulis un R.Lepers. Piedalās deju grupa A.Kivlenieka vadībā. Stāsts
par jaunu meiteni, kas dodas uz lielpilsētu ar sapni kļūt par aktrisi. Biļešu cena –
15–25 € (kultūras namā).
2. martā pulksten 19 – izrāde vodeviļa «Bēdas no maigās sirds» (krievu valodā).
Režisore – M.Titova. 19. gadsimta atmosfērā Pēterburgā ierodas Bojāres kundzes
jaunības draugs ar milzīgu bagātību un ar dēlu, kurš jāizprecina. Viņš vienmēr ir
kādā iemīlējies, bet apkārt viņam ir trīs līgavas. Piedāvā teātris «KarDan». Biļešu
cena – 5–6 € (kultūras namā «Rota»).
3. martā pulksten 14 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra un deju studijas «Dejovisi.
lv» dzejas un dejas izrāde «52 Hz – saruna citā frekvencē». Režisors – R.Gāle, horeogrāfe – L.Ķince. Biļešu cena – 3 €; skolēniem, studentiem, pensionāriem – 2 €
(kultūras namā «Rota»).
3. martā pulksten 17 – Havjers Fernandess Kruss, grupa «Los Nens» un Kubas
deju grupa «Deeply Latin» koncertceļojumā «Viva latino». Patiesi autentisku latino
skanējumu veidos akustiskā spāņu ģitāra, basģitāra, bungas, dažādas afro un
latino perkusijas, kā arī pūšamie instrumenti – trompete un trombons. To papildinās visdažādākie kubiešu deju stili un skatuves māksla. Biļešu cena – 10–18 €
(kultūras namā).
5. martā pulksten 17.30 – Gudro vecāku skolas seminārs «Sociālo, sadzīves, pašapkalpošanās prasmju attīstīšana». Pieteikties pa tālruni 63082101, 29222737 vai
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
6. martā pulksten 10 – seminārs «Saimnieciskās darbības veicējiem – pārskata
sagatavošana un iesniegšana EDS» un «Fizisko personu gada ienākumu deklarācijas
sagatavošana un iesniegšana EDS». Vairāk informācijas – www.zrkac.lv. Dalība –
bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
6. martā pulksten 14 – XXIII integratīvā mākslas festivāla «Nāc līdzās! Zemgale» reģionālais konkurss koncerts. Moto: «Latvija pēc 100». Ieeja – bez maksas
(kultūras namā).
7. martā pulksten 17 – liriskā pēcpusdiena, veltīta Starptautiskajai sieviešu
dienai, «Viss sievietēm!». Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Skolotāju ielā 8).
7. martā pulksten 19 – Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertā «Draugi
uz mūžu». Piedalās instrumentālā grupa A.Livčas vadībā. Biļešu cena – 8–15 €
(kultūras namā).
8. martā pulksten 19 – Riharda Čerkovska stāvizrāde par attiecībām «Tinder
Surprise» (18+). Biļešu cena – 7 € (kultūras namā «Rota»).
8. martā pulksten 20 – tematiskā 8. marta balle «Kā toreiz...» ar uzkodām,
grupu «Tandēms trijatā», loteriju, fotostūri un ziediem. Biļetes var iegādāties internetā www.ekase.lv vai Lauktehnikas ēdnīcā darbdienās no pulksten 11 līdz 14.
Vairāk informācijas – portālā www.natre.lv (Lauktehnikas ēdnīcā Aviācijas ielā 8d).
9. martā pulksten 10 – ekskursija «Ar mīlestības pinekļiem»: ekskursija ar
autobusu pa Jelgavas novada muižām kopā ar gidi I.Jurģi. Pieteikties pa tālruni
29916889, 63005447.
9. martā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Mazajā zālē).

Izstādes
Līdz 28. februārim – izstāde «Duets»: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas mākslas
studijas «Mākslas pasaule» dalībnieki un absolventi ar glezniecības, grafikas, zīmējuma un sietspiedes tehnikas darbiem pauž par dueta izpausmēm dzīvē, dabā un
cilvēkā (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 28. februārim – JPPI «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas dalībnieku
darbu izstāde «Karnevāls». Studijas vadītāji – A.Buškevica un I.Klaperis (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 28. februārim – Ilmāra Blumberga zīmējumu izstāde «Venēcijas motīvi»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 28. februārim – bērnu veidoto kolāžu izstāde «Ziemas stāsts». Izstāde veltīta
21. Starptautiskajam ledus skulptūru festivālam (kultūras nama 2. stāva foajē).
Līdz 3. martam – ceļojošā izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā 2018» (Jelgavas
Mākslas skolā).
Līdz 10. martam – mākslinieču A.Mediņas, A.Laicānes, I.Laizānes un I.Smildziņas
darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 20. martam – Lienes Ābomas gleznu izstāde «Mirklis sev» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 21. februāris

Japāņu viduslaiku anekdotes
Foto: no Jelgavas Studentu
teātra arhīva

 Jana Bahmane

«Strādājot pie šī iestudējuma, aktieriem un režisoriem bija satraucoši
un vilinoši tuvoties sev mazpazīstamas kultūras un pasaules uztverei.
Par ko smējās japāņi senatnē, un kā tas var uzrunāt šodienas skatītāju? Iestudējumā izmantoti gan delartiskās komēdijas elementi,
gan mēģinājumi tuvoties Japānas skatuves mākslas formas kjogen
tradicionālajai izpausmei. Kaut arī iestudējums tapa trīs intensīvās
darba nedēļās, materiāla un formas pētījumi, intonāciju adaptācija
latviešu valodā aizņēma vairākus mēnešus,» ar Jelgavas Studentu
teātra iestudējumu «Japāņu viduslaiku anekdotes «Kjogenstāsti»»
iepazīstina teātra režisore Astra Kacena. Izrāde Studentu teātrī Jāņa
Čakstes bulvārī 7 notiks 24. februārī pulksten 17.
Iestudējums «Japāņu viduslaiku
anekdotes «Kjogenstāsti»» ir Tartu
Universitātes teātra režisora Kaleva
Kudu un Jelgavas Studentu teātra režisores A.Kacenas kopdarbs. «Projekta
«Baltijas rampa – 2017» gaitā režisors
Kalevs Kudu Studentu teātrī iestudēja
darbu «Parīzē es lidoju ar gaisa balonu»
pēc Antona Čehova lugas «Ķiršu dārzs»
motīviem. Kad teātris ar šo iestudējumu
no festivāla «Debiut» Gruzijā pārveda
«Grand Prix», režisors izteica vēlēšanos

sadarboties vēlreiz. Mēs izvēlējāmies
abiem interesējošu tēmu – japāņu viduslaiku teātris,» atklāj A.Kacena. Viņa
norāda, ka japāņu īsie stāsti, ko var atļauties interpretēt arī kā anekdotes, latviski
tulkoti pirmoreiz un to īstenot teātrim
palīdzēja «Rīgas Laika» literārā redaktore Guna Kalniņa un japāņu kultūras
pētniece Santa Remere. «Neatsveramas
bija arī latviešu japonologa Uģa Nasteviča domas un izteikumi par japāņu
pasaules un kultūras uztveri,» papildina

Jelgavas Studentu teātra režisore. Šobrīd
jau nospēlētas gandrīz desmit izrādes.
Kjogen ir aptuveni 650 gadu sena Japānas skatuves mākslas forma – tā ir komēdija, kurā īsos stāstos var iepazīt cilvēku
un viņa ieradumus. Balsi kjogen teātrī
izmanto ne tikai informācijas nodošanai
– tā tiek īpaši modulēta, lai demonstrētu
emociju, izceltu valodas ritmu un skanīgumu. Katrai tēlu grupai gadu gaitā ir
izstrādāts noteikts kustību kopums, kas
tiek izmantots spēles laikā. Šai skatuves
mākslas formai ir raksturīga minimizēta
dekorācija, un skatītājam jāiesaista sava
iztēle, lai uztvertu tēlu, vides, priekšmetu
nomaiņu – vēdeklis kjogen iestudējumos
var kalpot par jebkuru priekšmetu.
A.Kacena norāda, ka kopš 16. gadsimta ir
apkopoti 260 kjogen stāsti, bet 2001. gadā
kjogen reģistrēts UNESCO.
Iestudējums «Japāņu viduslaiku anekdotes «Kjogenstāsti»» Jelgavas Studentu
teātrī notiks 24. februārī pulksten 17.
Biļetes varēs iegādāties pirms izrādes vai
iepriekš rezervēt pa tālruni 26323327.
Biļešu cena – 3 eiro.

Jelgavā muzicēs vairāk nekā simts koklētāju
«Kokles spēle Latvijā ir augstā profesionālā līmenī. Koklētāju
repertuārā ir gan tautas mūzika, gan arī oriģinālmūzika, klasiskā un laikmetīgā mūzika,» atzīst kokļu mūzikas festivāla
«Apstīgoju zelta kokli, nodziedāju skaņu dziesmu» mākslinieciskā vadītāja Jelgavas Mūzikas vidusskolas pedagoģe Biruta
Deruma. Festivāls, kas pulcēs 19 koklētāju, tautas mūzikas
un vokāli instrumentālos ansambļus, Jelgavas Mūzikas vidusskolā notiks 1. martā pulksten 17.30.
«Kokļu mūzikas festivāla tradīciju
Jelgavā aizsākām pirms 30 gadiem.
Sākumā festivāls pulcēja reģiona
koklētāju ansambļus, taču gadu gaitā
pasākuma mērogs paplašinājies, un
festivāls bija ieguvis arī starptautisku nozīmi, bet šogad Jelgavā muzicēs
vairāk nekā simts Latvijas koklētāju,» stāsta B.Deruma. Viņa norāda,
ka katrs ansamblis koncertā izpildīs
pašu izvēlētus skaņdarbus – koncertprogrammā iekļautas vairākas
latviešu tautasdziesmas B.Derumas
apdarē, Viļņa Salaka, Alvila Altmaņa, Vitas Pinnes, Līgas Ančevskas un

citu autoru kompozīcijas. «Lielākā
daļa festivāla dalībnieku ir ansambļi,
kurus vada mani bijušie audzēkņi – Jelgavas Mūzikas vidusskolas
absolventi. Vokāli instrumentālā
ansambļa «Rūta» sastāvā muzicēs
Vita Pinne, Vita Paulāne, Inese
Sudrabiņa, Juris Vizbulis, Gundars
Lintiņš, bet koncertu vadīs Latvijas
Nacionālā teātra aktieris Gundars
Grasbergs,» papildina festivāla
mākslinieciskā vadītāja.
Koncertā uzstāsies kolektīvi no
Engures, Iecavas, Jūrmalas, Ķekavas, Olaines, Tukuma, Aizkraukles,

Ulbrokas, Vecumniekiem, Rīgas un
Jelgavas. Mūsu pilsētu pārstāvēs Jelgavas Mūzikas vidusskolas koklētāju
ansamblis un Jelgavas pašvaldības
iestādes «Kultūra» tautas mūzikas
ansamblis «Zelta stīdziņas» – abu
kolektīvu mākslinieciskā vadītāja
ir B.Deruma. Mūzikas vidusskolas
ansamblis izpildīs latviešu tautasdziesmas «Ar saulīti rotājos» un
«Skaista, skaista tēvu zeme» B.Derumas apdarē, bet «Zelta stīdziņas»
– Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes
«Teci, saulīte».
«Organizēju šo festivālu ar prieku.
Tā būs satikšanās mūzikā jaukā,
sirsnīgā atmosfērā,» vērtē kokļu
mūzikas festivāla «Apstīgoju zelta
kokli, nodziedāju skaņu dziesmu»
mākslinieciskā vadītāja.
Koncertu Jelgavas Mūzikas vidusskolas Koncertzālē 1. martā pulksten
17.30 bez maksas aicināts apmeklēt
ikviens interesents.

Atklās arheoloģisko izrakumu glabātos noslēpumus
 Jana Bahmane

Februārī Jelgavas reģionālā Tūrisma centra organizētajā
tematiskajā tūrisma vakarā «Jelgavas noslēpumi mūsdienu
arheoloģiskajos izrakumos» viesosies vēsturnieks Andris Tomašūns, iepazīstinot ar arheoloģisko izrakumu atradumiem
mūsu pilsētā. Tikšanās ar A.Tomašūnu Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī būs 28. februārī pulksten 18.
«Jelgavai ir vairāk nekā 750 gadu,
bet arheoloģiskie izrakumi pilsētā tiek
veikti tikai kopš 1990. gadiem,» atklāj
A.Tomašūns. Vēsturnieks tematiskajā
tūrisma vakarā sniegs nelielu ieskatu
izrakumu vēsturē, stāstot par to, kad

Jelgavā sākušies arheoloģiskie izrakumi, kādi arheologi tos veikuši, kas tajos
atrasts, ar kādām problēmām nācies
saskarties darbu gaitā un cik lielā
mērā šīs problēmas tiek ņemtas vērā.
Vakara viesis iepazīstinās ar arheolo-

ģisko izrakumu atradumiem Pils salā,
Akadēmijas ielā, Lielajā ielā, Sporta un
Vecpilsētas ielā, kā arī stāstīs par arheoloģisko izrakumu uzraudzības nozīmi.
Projekts «Arheoloģiskie pētījumi
Jelgavā», ar ko iepazīstinās A.Tomašūns, izstrādāts ar Zemgales Kultūras
programmas atbalstu.
Pieteikties tematiskajam tūrisma
vakaram «Jelgavas noslēpumi mūsdienu arheoloģiskajos izrakumos» var
pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv. Dalības maksa ir 2
eiro, pirmsskolas vecuma bērniem –
bez maksas.

