Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs
gan slēptā, gan atklātā veidā
vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas svētku logo
Saskaitiet, cik pilsētas svētku logo publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 28. februārī laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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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.
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reģistrācija
Būvniecības eksperti vērtē Pirmklasnieku
sāksies 2. martā
Jelgavas jaunākos objektus
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Piektdien Jelgavu apmeklēja konkursa «Gada labākā
būve Latvijā 2019» žūrijas komisijas eksperti, klātienē
novērtējot četrus konkursam pieteiktos objektus.
Žūrija pēc redzētā atzina, ka pilsēta var būt lepna,
īpaši uzslavējot to, ka Jelgavas Valsts ģimnāzijā un
Vecpilsētas ielas 14. namā ir izdevies saglabāt tik
daudz kultūrvēsturiskā mantojuma, savukārt brīvdabas koncertzāle «Mītava» ir būve, kuru ar lepnumu
var rādīt jebkuram pasaules inženierim.
Konkursa «Gada labākā būve
Latvijā» pirmajā kārtā tika izska
tīta pieteikto objektu dokumen
tācija, bet otrajā žūrijas komisijas
eksperti devās izvērtēt būves klā
tienē. Piektdien 16 būvniecības
eksperti no dažādām nozares or
ganizācijām mūsu pilsētā apmek
lēja rekonstruēto Jelgavas Valsts
ģimnāziju, Vecpilsētas ielas 14.
namu, kur atradīsies Zemgales
Restaurācijas centrs, brīvdabas
koncertzāli «Mītava» un tiltu

pār Platones upi Miera ielā – šie
objekti tika pieteikti konkursam
un iekļuva otrajā kārtā.
Vizīti Jelgavā konkursa žūrija
sāka ar Vecpilsētas ielas 14. nama
apskati, atzinīgi novērtējot to, cik
rūpīgi tur strādāts, pārdomājot
katru detaļu, un uzteica pašval
dību, kas uzdrīkstējusies reali
zēt šādu tehnoloģiski sarežģītu
projektu, no grausta izveidojot
funkcionālu ēku, lai saglabātu
pilsētas kultūrvēsturisko man

tojumu. «Koka apbūves Jelgavā
ir ļoti maz, jo liela daļa pilsētas
kara laikā tika nopostīta, tāpēc
tas, kas palicis, noteikti ir jāiz
ceļ. Šeit tas ir izdevies lieliski,
cenšoties saglabāt pēc iespējas
vairāk autentisku detaļu, tās
apvienojot ar mūsdienu iespējām.
Tieši tas šo ēku padara īpašu,»
atzina žūrijas eksperte arhitekte
Latvijas Būvinženieru savienī
bas pārstāve Inese Aizstrauta.
Žūrijas komisijas loceklis Rīgas
Tehniskās universitātes Arhi
tektūras fakultātes dekāns Uģis
Bratuškins, izsakoties tēlaini,
norādīja, ka Vecpilsētas ielas
14. nams ir kā skaista broša
Jelgavas pilsētas kopējā audu
mā. «Var redzēt, ka būvniecības
procesā ir bijusi ļoti liela pietāte
pret detaļām – ar atsegumiem,
zondēšanu, protezēšanu vietās,
kur konstrukcijas gājušas bojā.
Viss izdarīts ļoti delikāti un ar

ārkārtīgi augstu amatniecības
meistarību,» tā U.Bratuškins.
Par brīvdabas koncertzāli «Mī
tava» žūrijas komisijas pārstāvji
iepriekš bija dzirdējuši no medi
jiem, bet klātienē viņus pārstei
dzis tās vērienīgums, iekļaušanās
kopējā pilsētas ainavā un jumta ri
sinājuma unikalitāte, izmantojot
liekti līmētās koka konstrukcijas.
«Šī ir būve, kuru ar lepnumu var
rādīt jebkuram pasaules inženie
rim,» uzsvēra Latvijas Būvnieku
asociācijas vadītājs un žūrijas
komisijas priekšsēdētājs Nor
munds Grinbergs, norādot, ka
liekti līmētās koka konstrukcijas
ir unikālas, jo nekur citur Latvijā
šādā risinājumā tās nav izman
totas. Viņš arī pozitīvi novērtēja
to, ka konstrukcijas tapušas pie
mūsu pašu ražotājiem, turklāt
būvniecībā iesaistīti vietējie, kas
apliecina: Latvija var!
Turpinājums 2.lpp.

Bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai
1. klasē 2020./2021.
mācību gadā Jelgavas skolās sāksies 2.
martā pulksten 8.
Vecāki pirmklasniekus mācībām varēs
reģistrēt gan klātienē
izvēlētajā skolā, gan
elektroniski.

Jelgavas domes sēdē janvārī
deputātu pieņemtais lēmums
paredz, ka 1. klasēs nākamajā
mācību gadā vispārējās pamat
izglītības programmās Jel
gavas 4. sākumskolā uzņems
168 skolēnus, Jelgavas Centra
pamatskolā, Tehnoloģiju vi
dusskolā, Jelgavas 4. un 6. vi
dusskolā – katrā 112 skolēnus,
bet Jelgavas 5. vidusskolā – 84.
Jāpiebilst, ka Jelgavas 4. vi
dusskolā jau janvārī notika re
ģistrācija 1. klasēs ar mūzikas
un sporta ievirzi. Šajās klasēs
tiks uzņemti 56 audzēkņi.
Bērnu reģistrēt mācībām 1.
klasē 2. martā no pulksten 8
varēs gan klātienē izvēlētajā
skolā, gan arī elektroniski. Ie
sniedzot iesniegumu personīgi,
bērna likumiskajam pārstāvim
ir jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments, bērna dzimšanas
apliecība vai bērna personu
apliecinošs dokuments, bet
aizgādnim – arī aizgādību
apliecinoša dokumenta kopija.
Iesniedzot iesniegumu elek
troniski, bērna likumiskajam
pārstāvim uz izglītības iestā
des e-pasta adresi jānosūta ie
sniegums, parakstīts ar drošu

elektronisko parakstu un laika
zīmogu, aizgādnim jāpievie
no arī aizgādību apliecinoša
dokumenta kopija. Izglītības
iestāde vienas dienas laikā
informēs bērna vecākus par
sūtītā iesnieguma saņemšanu.
Iesnieguma veidlapa ir pieeja
ma katras skolas mājaslapā.
Būtiski uzsvērt, ka pirms 2.
marta pulksten 8 elektroniski
iesniegtos iesniegumus par
bērna uzņemšanu 1. klasē
nereģistrē.
«Esam ieinteresēti, lai vecā
ki topošo pirmklasnieku reģis
trētu jau martā, neatliekot to
uz vēlāku laiku, jo var izveido
ties situācija, ka vairs nebūs
vietas tieši tajā skolā, kuru
vecāki savam pirmklasniekam
izvēlējušies. Tādā gadījumā
vieta tiks piešķirta kādā citā
pilsētas skolā. Vieta mācībām
1. klasē Jelgavas izglītības ies
tādēs tiks nodrošināta visiem,
un bērnu reģistrēšana turpi
nāsies arī pēc marta,» norāda
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.
Jau aprīļa sākumā katrā
skolā tiks veidoti klašu ko
lektīvi, ievērojot prioritāro
secību. Kā pirmie konkrētajā
izglītības iestādē tiks uzņemti
tie topošie pirmklasnieki, kuru
māsa vai brālis jau mācās šajā
skolā; bērni, kuru dzīvesvieta
ir deklarēta Jelgavas pilsētā;
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 se
cībā.

Skolu e-pasta adrese, iesniegumu iesniedzot elektroniski
Izglītības iestāde

Adrese, tālrunis

E-pasts

Jelgavas Centra
pamatskola

Uzvaras iela 10; 63021073

pieteikums.jcp@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas 4. sākumskola

Pulkveža O.Kalpaka iela 34;
pieteikums.4ssk@izglitiba.jelgava.lv
63022236

Jelgavas Tehnoloģiju
Meiju ceļš 9; 63045548
vidusskola

pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu iela 1; 63029555

pieteikums.4vsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas 5. vidusskola Aspazijas iela 20; 63026073 pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas 6. vidusskola Loka maģistrāle 29; 63027467

pieteikums.6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Palielināts pašvaldības pabalsts maznodrošinātajiem un trūcīgajiem kurināmā iegādei
 Ritma Gaidamoviča

22. februārī stājās spēkā grozījumi Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos «Sociālās palīdzības
pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi»,
nosakot, ka pabalsta apmērs dzīvokļa individuālās
apkures nodrošināšanai gan trūcīgajiem, gan maznodrošinātajiem tiek palielināts līdz 210 eiro reizi gadā.
Līdz šim pabalsts individuālās
apkures nodrošināšanai trūcīgām
ģimenēm (personām) Jelgavā
bija 171 eiro, bet maznodrošinā

tām – 164 eiro reizi kalendārajā
gadā. Savukārt pēc apstiprinā
tajiem grozījumiem saistošajos
noteikumos jelgavnieki, kuriem

piešķirts maznodrošinātā vai trū
cīgā statuss, kurināmā iegādei var
saņemt 210 eiro. Tie iedzīvotāji,
kuri šogad pabalstu jau saņēmuši
iepriekšējā apmērā, aicināti vēr
sties Sociālo lietu pārvaldē.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece Jeļena Laškova
skaidro, ka šādas izmaiņas ievies
tas, pamatojoties uz to, ka pēdējos
desmit gadus pabalsta apmērs
nav mainījies, turpretim cena
cietajam kurināmajam pieaugusi

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

pat par 30–40 procentiem. «Ar
lūgumu izskatīt iespēju sniegt lie
lāku atbalstu Jelgavas senioriem
tieši kurināmā iegādei pašvaldībā
vērsās Jelgavas Pensionāru bied
rība. Ņemot vērā kurināmā cenas
pieaugumu un iedzīvotāju lūgu
mu, pašvaldība ir radusi iespēju
šogad pabalstu palielināt un iz
maksāt to vienādu gan trūcīgām,
gan maznodrošinātām ģimenēm
(personām),» stāsta J.Laškova.
Viņa norāda, ka tās ģimenes

63048800

(personas), kuras šogad līdz 19.
februārim pabalstu jau saņēmu
šas iepriekšējā apmērā, ir tiesīgas
ar personu apliecinošu dokumen
tu vērsties Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Informācijas kabinetā,
lai, uzrakstot iesniegumu, saņem
tu pabalsta starpību: maznodro
šinātās ģimenes (personas) – 46
eiro apmērā, bet trūcīgās ģimenes
(personas) – 39 eiro apmērā.
Pēc Jelgavas Sociālo lietu pār
valdes datiem, līdz 19. februārim

pabalsts kurināmā iegādei izmak
sāts jau 103 trūcīgām un mazno
drošinātām ģimenēm (personām),
bet pavisam šo pašvaldības pabal
stu Jelgavā saņem aptuveni 400
ģimenes (personas) gadā.
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts
vienu reizi kalendārajā gadā indi
viduālās apkures nodrošināšanai
jeb kurināmā iegādei Jelgavā dek
larētajiem iedzīvotājiem, kuriem
piešķirts trūcīgas vai maznodroši
nātas ģimenes (personas) statuss.

birojs@info.jelgava.lv

2

ZIŅAS

Būvniecības eksperti vērtē
Jelgavas jaunākos objektus
No 1.lpp.

«Prieks, ka būvniecībā ar
katru gadu arvien vairāk ko
kam ļaujam aizvietot tēraudu
un metālu. Šis objekts tam
ir izcils piemērs, un Jelgavā
tāds ir arī publiskās slidotavas
jumts,» norādīja N.Grinbergs.
«Paldies pašvaldībai, kura
rūpējas, lai bērni varētu mācī
ties 21. gadsimtam atbilstošā
skolā, saglabājot tajā vēsturis
ko elpu,» pēc Jelgavas Valsts
ģimnāzijas ēkas apskates sacī
ja I.Aizstrauta. Žūrijas loceklis
U.Bratuškins papildināja,
ka var labā nozīmē apskaust
Jelgavu par tik vērienīgiem
ieguvumiem, piešķirot tiem
jaunu dzīvi, bet reizē sagla
bājot vēsturisko mantojumu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka konkursa 2. kārtā
pavisam iekļuvuši 85 objekti,
kuri sacenšas astoņās nominā
cijās. Jelgavas Valsts ģimnā
zija pretendē uz balvu nomi
nācijā «Pārbūve» (pieteiktas
20 ēkas), Vecpilsētas ielas 14.
nams – nominācijā «Restau

rācija» (pieteiktas astoņas
būves), brīvdabas koncertzāle
«Mītava» – nominācijā «Koka
būve» (saņemti seši pietei
kumi), bet tilts pār Platones
upi Miera ielā – nominācijā
«Inženierbūve» (saņemts 21
pieteikums).
Konkursa rīkotāji informē,
ka 4. martā katrā nominācijā
būs zināmi četri objekti, kas
tiks virzīti konkursa «Gada
labākā būve Latvijā 2019»
finālam. 13. martā fināla būv
ju pieteicēji tiks aicināti uz
Rīgas Tehniskās universitātes
Arhitektūras fakultāti, lai
uzstātos ar prezentāciju par
objektu, atbildētu uz ekspertu
un klātesošo jautājumiem. Sa
vukārt uzvarētāji tiks paziņoti
2. aprīlī svinīgā apbalvošanā
Latvijas Universitātes jaunajā
Zinātņu mājā.
Konkursu organizē Latvijas
Būvnieku asociācija un Lat
vijas Būvinženieru savienība
sadarbībā ar 15 būvniecības
nozares sabiedriskajām orga
nizācijām.

Sākusies tirgotāju
pieteikšanās Stādu dienām
 Emīls Rotgalvis

Sākusies pieteikšanās Stādu dienām,
kas Jelgavas pils parkā norisināsies 9. un
10. maijā. Lielizmēra stādu un dārza
tehnikas tirgotāji
dalību var pieteikt
jau šobrīd, savukārt
pārējie tirgotāji – no
2. marta.
Pieteikties Stādu dienām
var elektroniski, aizpildot
anketu mājaslapā www.fes
tivali.jelgava.lv, sadaļā «Lat
vijas Stādu dienas Jelgavā»,
«Pieteikšanās tirgotājiem».
Turpat iespējams iepazīties
arī ar pasākuma nolikumu
un tirdzniecības vietu plā
nojumu teritorijā. Jau no
11. februāra pieteikties var
lielizmēra stādu, dārza tehni
kas, siltumnīcu un cita lielā
inventāra tirgotāji, bet no 2.

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles
– Miezītes bibliotēka,
Pārlielupes bibliotēka
un bērnu bibliotēka
«Zinītis» – līdz 10.
martam gaida trīsgadnieku pieteikumus Mazo pūcēnu
skoliņai – nodarbību
ciklam, kas iekļauts
Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas
programmā «Grāmatu starts».
LNB Bērnu literatūras cen
tra un atbalsta biedrības pro
jekta «Grāmatu starts» Mazo
pūcēnu skoliņā ar praktiskām
un interesantām nodarbībām
tiek veicināta lasīšana jau no
agra vecuma. Nodarbību cikls
ir sadalīts trīs daļās, un bērni
ar saviem vecākiem varēs ie
pazīt bibliotēku un grāmatas,
klausīties un lasīt pasakas,

LLU saņem Francijas
karaļa Luija XVIII portretu
 Emīls Rotgalvis

Foto: no LLU arhīva

LLU saņēmusi nozīmīgu dāvinājumu no
Burbonu karaliskās
dinastijas institūta
– oriģinālu Francijas
karaļa Luija XVIII portretu, ko mākslinieks
Fransuā Žerārs gleznojis pēc 1814. gada.
Glezna tiks izvietota
Jelgavas pils muzejā.
Burbonu karaliskās dinasti
jas institūts Jelgavas pilij
uzdāvinājis Francijas karaļa
Luija XVIII portretu, godinot
Latvijas un Francijas karalis
kās ģimenes kopīgos vēstures
notikumus, kad Burbonu
dinastijas pārstāvis Luijs
XVIII 18. gadsimta beigās
un 19. gadsimta sākumā, vēl
nebūdams karalis, mitinājās
Jelgavā. Dāvinājumu Parīzē
Jelgavas pils muzeja vadītājai
Gintai Linītei pasniedza insti
tūta ģenerālsekretārs Lorāns
de la Rosjērs, klātesot arī
Latvijas vēstniekam Francijā
Imantam Lieģim. Pasākums
norisinājās konferences «Kul
tūra, arhitektūra un tūrisms»,
ko organizēja Baltijas Arhi
tektūras centrs, gaitā.
Jelgavas pils telpās glezna
plašākai apskatei tiks izstā

marta tiks gaidīti puķu, dār
zeņu, stādu, sēklu un mazā
dārza inventāra tirgotāju, kā
arī amatnieku un pārtikas
preču pārdevēju pieteikumi.
Visu pieteikumu reģistrācija
ilgs līdz 1. aprīlim vai kamēr
būs pieejamas tirdzniecības
vietas. Ja pirmajās piecās
dienās kopš reģistrācijas sā
kuma uz vienu tirdzniecības
vietu būs pieteikušies vairā  Ritma Gaidamoviča
ki pretendenti, katrā stādu,
dārza preču un amatniecības
Jau marta vidū 12. klasortimenta grupā priekšroka
šu skolēni un profesiotiks dota ilggadējam konkrētās
nālās izglītības iestāžu
tirdzniecības vietas lietotājam.
audzēkņi kārtos pirmo
Ik gadu Stādu dienās Jel
obligāto eksāmenu
gavā savu produkciju piedāvā
kādā no svešvalodām.
vairāk nekā 200 stādu audzē
Jelgavas Izglītības pārtavas, zemnieku saimniecī
valde apkopojusi datus
bas, individuālie audzētāji,
par to, kādus eksāmeselekcionāri, amatnieki, dārza
nus Jelgavas vidusskoinventāra un aprīkojuma ra
lēni, absolvējot skolu,
žotāji no visas Latvijas. Stādu
šogad ir izvēlējušies
dienas Jelgavā rīko Jelgavas
kārtot, un tie apliecina,
pilsēta un pašvaldības iestāde
ka nedaudz audzis to
«Kultūra».
jauniešu skaits, kuri

dīta 16. maijā, kad Muzeju
naktī plānota arī mākslas
vēsturnieka Imanta Lancma
ņa lekcija «Versaļa Jelgavā.
Francijas karaļa Luija XVIII
uzturēšanās Kurzemē».
Burbonu karaliskās dinasti
jas institūts ir 1973. gadā
Francijā dibināta kultūras
organizācija. Tā uzdevums ir
atgādināt svarīgākos franču
vēstures notikumus, Francijas
karaļu un īpaši Burbona nama

vēsturi, kā arī popularizēt
franču vēsturiskās tradīci
jas un mantojumu. Institū
ta pārstāvji jau 2019. gada
septembrī viesojās Jelgavas
pilī, atklājot divas piemiņas
plāksnes – Francijas karalim
Luijam XVIII un viņa abatam
Edgevortam no Firmountas.
Tās interesenti var apskatīt
Jelgavas pils dienvidu vārtu
ieejā. Vizītes laikā institūts
Jelgavas pils muzejam uzdā

vināja arī gleznu, kas ir tieša
kopija 1817. gadā tapušajam
darbam «Louis XVIII cou
ronne la rosière de Mitau»,
atainojot Luija XVIII galma
svinības Jelgavā 1799. gadā,
un kura oriģināls glabājas
Francijā. Tādējādi nupat sa
ņemtais Francijas karaļa Lui
ja XVIII portrets ir jau trešais
Burbonu karaliskās dinastijas
institūta dāvinājums Jelgavas
pilij.

Vairāk vidusskolēnu izvēlas kārtot eksāmenu dabaszinātņu priekšmetos

Trīsgadniekus bibliotēkās
gaida Mazo pūcēnu skoliņa
 Emīls Rotgalvis

Ceturtdiena, 2020. gada 27. februāris

radoši darboties, krāsot un
iegūt jaunus draugus. Pirmā
nodarbība filiālēs – Miezītes,
Pārlielupes bibliotēkā un «Zi
nītī» – notiks 14. martā, bet
Jelgavas pilsētas bibliotēkā
– 15. martā. Otrā nodarbība
paredzēta tieši pēc nedēļas –
filiālēs 21. martā, bet Jelgavas
pilsētas bibliotēkā 22. martā,
informē bibliotēkas speciāliste
Maija Rubauska.
Noslēgums būs visiem ko
pīgs – 29. martā Jelgavas pil
sētas bibliotēkas Krišjāņa Ba
rona zālē. Nodarbību laiki tiks
saskaņoti, ņemot vērā mazo
lasītāju vecāku ieteikumus. Pēc
skoliņas absolvēšanas katram
mazajam skolēnam pienāksies
arī Pūcītes liecība un balva par
dalību.
Pieteikties nodarbībām
var klātienē vai pa tālruni
63046587 (Jelgavas pilsētas
bibliotēka), 63083151 (Miezī
tes bibliotēka), 63011829 (Pār
lielupes bibliotēka), 63029093
(bērnu bibliotēka «Zinītis»).
Dalība ir bez maksas.

vēlas kārtot eksāmenu
dabaszinātņu priekšmetos – ķīmijā, fizikā
vai bioloģijā.

Lai saņemtu atestātu par vi
dējo izglītību un iegūtu tiesības
turpināt mācības augstākās
izglītības programmās, izglīto
jamiem vidusskolā ir jāapgūst
vismaz 12 mācību priekšmeti
un jākārto četri eksāmeni: trīs
valsts obligātie centralizētie
eksāmeni – latviešu valodā,

svešvalodā un matemātikā – un
vismaz viens pēc izvēles. Skolēns
var izvēlēties kārtot arī vairākus
eksāmenus, taču jāņem vērā tas,
ka izvēles eksāmenam ir jābūt
kādā no mācību priekšmetiem,
kurā eksāmenu organizē Valsts
izglītības satura centrs, vai arī
mācību priekšmetā, kura apjoms
izglītības programmā nav ma
zāks par 105 mācību stundām
un kurā eksāmenu organizē pati
izglītības iestāde.
Pirmais eksāmens – svešva
lodā – vidusskolēniem notiks
martā, kad pārējo klašu skolēni
būs devušies pavasara brīvlaikā.
Angļu valodas eksāmens notiks
17. un 18. martā, un to mūsu
pilsētā pieteikušies kārtot 470
divpadsmitie un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi. Pagā
jušajā mācību gadā to kārtoja 462
vidusskolēni. 19. martā notiks
eksāmens krievu valodā, kuru
šajā mācību gadā kārtos 174
skolēni (iepriekšējā mācību gadā
– 158). Bet, tāpat kā pērn, tikai
viens jaunietis izvēlējies savas
zināšanas apliecināt vācu valodas
eksāmenā – tas notiks 18. martā.

Obligāto centralizēto eksāme
nu latviešu valodā, kas būs 19.
maijā, Jelgavā kārtos 598 vidus
skolas beidzēji, bet matemātikas
eksāmenu 22. maijā – 604 pilsētas
izglītības iestāžu audzēkņi.
Jelgavas Izglītības pārvaldē
norāda, ka šajā mācību gadā
salīdzinājumā ar iepriekšējo
nedaudz palielinājies to jau
niešu skaits, kuri vēlas kārtot
eksāmenu bioloģijā, ķīmijā vai
fizikā. Proti, fizikas eksāmenam
pieteikušies 45 skolēni (pagāju
šajā mācību gadā to kārtoja 41
jaunietis), ķīmijas eksāmenam
– 34 jaunieši (iepriekšējā mācību
gadā – 26), bet bioloģijas eksā
menu aizvadītajā mācību gadā
kārtoja 49 skolēni, bet šogad tam
pieteikušies 59 jaunieši.
No izvēles eksāmeniem sko
lēnu visbiežāk norādītais ir ek
sāmens Latvijas un pasaules
vēsturē – to plāno kārtot 341
jaunietis, bet pērn to izvēlējās
271 skolēns. Otrs populārākais
ir eksāmens informātikā, kam
pieteikušies 258 divpadsmitie,
54 kā izvēles eksāmenu norādī
juši pārbaudījumu ekonomikā,

savukārt tikai astoņi pilsētas
vidusskolēni kārtos eksāmenu
ģeogrāfijā.
Vairāk ir arī to jauniešu, kuri,
lai pārbaudītu savas zināšanas un
laikus gatavotos skolas beigšanas
eksāmeniem, jau 11. klasē iztei
kuši vēlmi piedalīties valsts diag
nostikas darbā fizikā, un šogad
šo pārbaudes darbu izvēlējušies
kārtot 132 skolēni, pērn kārtoja
123, bet ķīmijā pārbaudes darbu
vēlas kārtot 146 skolēni, pagāju
šajā mācību gadā – 121.
Jāpiebilst gan, ka izvēles ek
sāmenu kārtotāju skaits vēl var
mainīties, jo jauniešiem ir iespēja
mainīt savas noteiktās prioritā
tes. Ja izglītojamais vēlas mainīt
iepriekš izvēlētos eksāmenus
vai kārtot papildu eksāmenu,
viņam ne vēlāk kā sešas nedēļas
pirms attiecīgā eksāmena nori
ses dienas ir jāiesniedz izglītības
iestādes vadītājam rakstisks
iesniegums. Savukārt izglītības
iestādes vadītājs divu darba
dienu laikā nodrošina izmaiņu
reģistrēšanu pārbaudes darbu
informācijas sistēmā, un jaunie
tis var kārtot eksāmenu.

Trim Veselības ministrijas iestādēm Jelgavā mainīta atrašanās vieta
 Emīls Rotgalvis

No 2. marta Nacionālā veselības dienesta (NVD)
Zemgales nodaļa Jelgavā atradīsies Katoļu ielā
1 – 1, atstājot līdzšinējās telpas Zemgales prospektā 3. Šī ir pēdējā no trim Veselības ministrijas
pakļautības iestādēm, kas atstāj telpas Zemgales
prospektā 3.
Atrašanās vietu jau mainī
jusi Slimību profilakses un
kontroles centra (SPKC) In
fekcijas slimību riska analīzes
un profilakses departamenta
Zemgales reģionālā nodaļa un
Veselības inspekcijas Zemgales
kontroles nodaļa.
NVD Zemgales nodaļa, kas

turpmāk atradīsies Kato
ļu ielā 1 – 1, iedzīvotājiem
sniedz informāciju par valsts
apmaksātajiem veselības pa
kalpojumiem, konsultācijas
par pacientu līdzmaksāju
miem, kā arī izsniedz Eiropas
veselības apdrošināšanas karti
jeb EVAK, kas nodrošina ve

selības aprūpes pakalpojumu
saņemšanu citās Eiropas val
stīs, informē NVD Zemgales
nodaļas vadītāja Daiga Vulfa.
Viņa piebilst, ka jaunās telpas
pieejamības ziņā ir ērtākas, jo
nodrošina vieglāku piekļuvi
invalīdiem un māmiņām ar
bērnu ratiņiem. Iekļūšanu
telpās atvieglo arī pie durvīm
esošais zvans.
Jāuzsver, ka atrašanās vietu
jau mainījusi Veselības in
spekcijas Zemgales kontroles
nodaļa, kas kopš pagājušā
gada nogales atrodas Krišjāņa
Barona ielā 40A, 5. stāvā, 502.
kabinetā. Veselības inspekcijā

iedzīvotāji aicināti vērsties ga
dījumos, ja novēroti higiēnas
prasību pārkāpumi publiskās
iestādēs, tāpat Veselības in
spekcija piedāvā dažādus ar
būvniecību saistītus pakal
pojumus, piemēram, atzinu
mu sagatavošanu par būves
gatavību ekspluatācijai vai
apsekošanas veikšanu.
Citā adresē atrodas arī SPKC
Infekcijas slimību riska analī
zes un profilakses departamen
ta Zemgales reģionālā nodaļa
– tās pakalpojumi pieejami
Skolotāju ielā 3, 3. stāvā, kur
var vērsties saistībā ar jautāju
miem par infekcijas slimībām.

Dzēsts šogad pirmais
kūlas ugunsgrēks
 Ritma Gaidamoviča

Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta
(VUGD) ugunsdzēsēji
glābēji 18. februārī Jelgavā, Salnas ielā, dzēsa
kūlas ugunsgrēku. Tas
ir šogad pirmais mūsu
pilsētā reģistrētais kūlas ugunsgrēks. VUGD
uzsver: pērnās zāles dedzināšana nav veids, kā
sakopt savu īpašumu,
un kūlas dedzināšana
ir aizliegta. Par to vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās
atbildības, paredzot
naudas sodu līdz pat
2900 eiro.
VUGD pārstāve Viktorija Gri
buste stāsta, ka izsaukums uz
kūlas ugunsgrēku Salnas ielā
saņemts 18. februārī pulksten
14.52. Tur dega pērnā zāle aptu
veni 300 kvadrātmetru platībā.
«Pat tik agrā pavasarī kūlas de
dzināšana nevar būt kontrolēta.
Vēja un citu apstākļu ietekmē
degšanas virziens var mainīties,
liesmas var strauji izplatīties
un pārmesties uz ēkām. Cilvēki
neapzinās, ka, jo garāka zāle,
jo lielākas liesmas un līdz ar to
nekontrolējamāks ugunsgrēks,»
uzsver V.Gribuste.
2019. gadā Jelgavā kopumā
dzēsti 60 kūlas ugunsgrēki, bet
vēl gadu iepriekš – 57.
VUGD atgādina, ka kūlas de

dzināšana ir aizliegta un par to
var tikt piemērots administra
tīvais sods. Pērnās zāles dedzi
nāšana ne tikai apdraud cilvēku
īpašumu, veselību un dzīvību,
bet arī nodara būtisku kaitējumu
dabai. Teritorijas sakopšana ir jā
veic pastāvīgi – regulāri to attīrot
no degtspējīgiem atkritumiem un
teritoriju ap ēkām 10 metru platā
joslā atbrīvojot no sausās zāles un
nenovākto kultūraugu atliekām.
Sakopjot piemājas teritorijas, īpa
šumus un arī neapsaimniekotās
teritorijas, ir iespējams izvairīties
no tā, ka pavasarī kāda neuzma
nīgas rīcības rezultātā var izcelties
plašs kūlas ugunsgrēks.
Situācijās, kad iedzīvotāji pa
mana kūlas ugunsgrēku, neka
vējoties jāzvana VUGD pa tālruni
112 un jānosauc precīza adrese vai
pēc iespējas precīzāk jāapraksta
vieta, kur izcēlies ugunsgrēks,
jānosauc savs vārds, uzvārds,
telefona numurs un jāatbild uz
citiem dispečera jautājumiem.
Ja iedzīvotājs pamana, ka kāda
persona dedzina kūlu, arī neka
vējoties jāzvana ugunsdzēsējiem
pa glābšanas dienestu tālruni
112, kā arī par pārkāpēju jāziņo
Valsts policijai.
Saskaņā ar Latvijas Admi
nistratīvo pārkāpumu kodeksu
par kūlas dedzināšanu vai arī,
piemēram, par zemes apsaimnie
košanas pasākumu neizpildīšanu,
tajā skaitā zāles nepļaušanu, lai
novērstu kūlas ugunsgrēku, var
uzlikt naudas sodu no 30 līdz
2900 eiro.

Alfrēds Holsts
(15.04.1938.–24.02.2020.)
Skumjās atvadāmies no ilggadējā Jelgavas
6. vidusskolas direktora Alfrēda Holsta. No
personības, kas prata uzrunāt gan skolēnus,
gan kolēģus un vecākus, apjautāties katram
satiktajam absolventam, kā klājas dzīvē.
A.Holsts bija īsts darba cilvēks. Rosīgs un nemiera pilns. It kā steidzīgs, bet, ja bija vajadzīgs,
tad personīgās intereses pakārtoja darba un kolēģu interesēm. Viņš
bija pārliecināts pedagogs, kurš saprata, ka izglītība dos nozīmīgu
ieguldījumu personības un sabiedrības attīstībā.
Vārdus par to, ka laiks un vieta izvēlas sev īstos cilvēkus, var droši
attiecināt uz A.Holstu.
Darba gaitas A.Holsts uzsāka 1957. gadā – pēc Jelgavas Pedagoģiskās skolas absolvēšanas. Savā darba mūžā viņš ir strādājis par
sporta skolotāju, par audzinātāju Jelgavas bērnunamā, par skolotāju,
direktora vietnieku un direktoru Jelgavas 2. astoņgadīgajā skolā un
Jelgavas 6. vidusskolā.
1976. gadā A.Holsts uzsāka Jelgavas 6. vidusskolas celtniecību
un vienlaicīgi – skolas pedagoģiskā kolektīva veidošanu. Šajā laikā
A.Holsts bija gan projektētājs, gan organizētājs, gan celtnieks. Viņš
skaidri redzēja savas skolas attīstības vīziju. Tika paveikts liels pedagoģiskā procesa sagatavošanas darbs: izveidots radošs pedagoģiskais
kolektīvs un mūsdienīga mācību vide. Šis laiks bija intensīvs, radošs
un ieceru pilns.
Savā pedagoģiskajā darbībā A.Holsts ievēroja pamatprincipu:
skola nemāca cilvēku dzīvot, skola māca cilvēku dzīvot gudri.
Mūsu direktors bija cilvēks, kam raksturīgs prasīgums, atklātums,
lietišķums, cieņa pret cilvēkiem, uzticēšanās un laba humora izjūta.
Viņš mācīja būt pacietīgiem, uzsvēra, ka sava darba rezultātus cilvēks
varēs saskatīt tikai pēc zināma laika. Aicināja izvērtēt katru situāciju
un ieklausījās dažādos viedokļos. Sarunās un diskusijās aicināja būt
tolerantiem un saprast atšķirīgo.
Apkārtējie viņā redzēja cilvēku, kas vienmēr bija atvērts un objektīvs, kas pelnījis cieņu ne tāpēc, ka viņš pēc amata bija vadītājs, bet
gan tāpēc, ka spēja ar ikvienu runāt kā līdzīgs ar līdzīgu, ieskatīties
acīs un bez liekiem vārdiem izprast situāciju.
A.Holsts bija sabiedrības pārstāvis, kuram piemita vēlme darboties, atrasties aktīvā dzīves pozīcijā. Viņu satrauca daudzi sabiedrībā
aktuāli jautājumi. A.Holsts piedalījās sabiedriskās dzīves procesos,
interesējās par norisēm pilsētā, valstī. Kandidēja pašvaldības un
Saeimas vēlēšanās.
Aktīva A.Holsta pilsoniskā nostāja nebija nejaušība – tā bija
apzināta izvēle, dzīvesveids, kas lika iet kopsolī ar laiku. Par mūža
ieguldījumu izglītībā A.Holsts apbalvots ar 4. šķiras Atzinības krustu, iecelts par Atzinības krusta virsnieku un apbalvots ar Jelgavas
pilsētas Goda zīmi.
Tagad vairs nav iespēju parunāt, pajautāt, uzklausīt padomu,
pasmaidīt, uzlikt plaukstu uz pleca atbalstam. Atmiņas paliek, paliek
visiem, kuri satikās, bija tuvi un dzīvoja līdzās.
Jelgavas pilsētas pedagogu kolektīvs
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Līdz 27. februārim
jāaktivizē jelgavnieku kartes

Īsi
 Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis» aicina visus biedrības biedrus
un valdes locekļus uz kopsapulci
7. martā pulksten 11 Skolotāju ielā
8, 1. stāvā, Sabiedrības integrācijas
pārvaldes telpās. Sapulces pamatjautājums – jauna biedrības valdes
sastāva un priekšsēdētāja vēlēšanas.
Papildinformāciju par kopsapulci var
saņemt pa tālruni 29225919.

SIA «Zemgales olimpiskais centrs»
(reģ.Nr.43603019077)
aicina darbā

TEHNISKO DARBINIEKU(-CI).
Alga – 600 EUR/mēn. (bruto).
Vairāk informācijas un pieteikšanās –
pa tālruni 26594710.

Lūgums atsaukties

Foto: no JV arhīva
 Kristīne Langenfelde

«SEB bankas» klienti, kuri tehnisku iemeslu dēļ nevarēja veikt norēķinus par braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā ar Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti
vai Jelgavas skolēna apliecību un ir saņēmuši jaunu
karti, aicināti nekavēties ar tās aktivizēšanu un izdarīt to līdz 27. februārim. 28. februārī stāsies spēkā
iepriekšējā kārtība: lai saņemtu piešķirtos atvieglojumus braucienam pilsētas sabiedriskajā transportā
vai ēdināšanai skolā, būs jāizmanto šim nolūkam
paredzētā karte, un tai jābūt aktīvai. Jaunās kartes
aktivizējuši jau vairāk nekā 3000 iedzīvotāju.
Kā informē «SEB bankas»
pārstāve Elīna Neimane, banka
ir izgatavojusi jaunu karti katram
klientam, kuram tehnisku iemes
lu dēļ tā nedarbojās, tāpēc banka
aicina pēc iespējas ātrāk karti ak
tivizēt, lai izmantotu pašvaldības
nodrošinātos atvieglojumus.
Iedzīvotāji, kuri izmanto
internetbanku un jauno karti sa
ņēmuši pa pastu savā dzīvesvietā,
paši to var aktivizēt internetban

kā vai mobilajā lietotnē. Instruk
cija, kā to izdarīt, ir pievienota
sūtījumam. Savukārt tie, kuri
neizmanto internetbanku, jauno
karti var saņemt Jelgavas filiālē
Akadēmijas ielā 3 no pirmdienas
līdz trešdienai no pulksten 9 līdz
17, ceturtdienās no pulksten
8.30 līdz 18.30 un piektdienās no
pulksten 9 līdz 15, līdzi ņemot
personu apliecinošu dokumentu.
Ja skolēns ir vecumā līdz 16

gadiem, viņa karti filiālē saņemt
un aktivizēt var vecāki bez bērna
klātbūtnes, savukārt no 16 ga
diem jaunietis to var izdarīt pats.
Uzaicinājums ierasties pēc
jaunās kartes personīgi nosūtīts
ar īsziņas starpniecību uz klienta
norādīto kontakttālruni. Turpat
filiālē karte tiek aktivizēta, un
tai automātiski tiek piesaistīti
klienta kontā esošie līdzekļi un
piešķirtie atvieglojumi. Jaunā
karte sāk darboties nākamajā
dienā pēc aktivizēšanas. Pēc
jaunās kartes aktivizēšanas vecā
karte vairs nedarbojas.
Tāpat banka aicina klientus,
kuriem nedarbojas esošā karte
un kuri nav saņēmuši informāciju
no bankas, sazināties ar banku, jo
jaunā karte jau ir izgatavota un tai
var doties pakaļ uz filiāli.
Visu aktuālo informāciju par
kartēm var uzzināt «SEB bankā»
pa tālruni 26668777 vai rakstot
vēstuli internetbankā.

Pirmais NĪN maksāšanas termiņš šogad – 31. marts
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldība šomēnes izsūtījusi nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksāšanas paziņojumus 2020. gadam.
NĪN var samaksāt visu
uzreiz vai pa daļām,
un pirmais maksāšanas
termiņš ir 31. marts.
Jelgavas pašvaldības Finanšu
nodaļas vadītājas vietnieks nodok
ļu jautājumos Ingars Bušs stāsta,
ka pašvaldība pagājušajā nedēļā
izsūtījusi 35 880 NĪN maksāšanas
paziņojumus – 28 109 pa pastu,
bet 7771 paziņojums nosūtīts uz
NĪN maksātāja norādīto e-pasta
adresi. «NĪN maksājuma pazi
ņojumus elektroniski nosūtām
tiem iedzīvotājiem, kuri savu
e-pastu iepriekš ir norādījuši
portālā www.latvija.lv vai www.
epakalpojumi.lv, un tiem, kuri
pašvaldībā ir vērsušies ar attiecīgu
iesniegumu,» stāsta I.Bušs. Ja
NĪN maksātājs paziņojumu līdz
15. februārim nav saņēmis, tad
saskaņā ar likumu «Par nekus
tamā īpašuma nodokli» mēneša
laikā par to rakstiski jāinformē
pašvaldība. Būtiski uzsvērt: ja
paziņojums nav saņemts, NĪN
maksātājs saskaņā ar šo likumu
ir atbildīgs par pilnīgu nodokļa
nomaksāšanu noteiktajā laikā
un, iestājoties nodokļa nomaksas
termiņam, nav tiesīgs aizbildinā
ties, ka maksāšanas paziņojumu
nesaņēma.
Ja maksāšanas paziņojums
nav saņemts, pašvaldību par to
rakstiski var informēt klātienē
Jelgavas pilsētas pašvaldības

Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11; nosūtot parakstī
tu iesniegumu Jelgavas pilsētas
pašvaldībai pa pastu (Lielā iela
11, Jelgava, LV-3001) vai nosūtot
elektroniski parakstītu (ar drošu
elektronisko parakstu) iesnie
gumu pa e-pastu dome@dome.
jelgava.lv. Tāpat pašvaldību var
informēt, uzrakstot elektronisko
iesniegumu portālā www.latvija.
lv, e-pakalpojumos izvēloties op
ciju «Iesniegums iestādei».
NĪN var samaksāt avansā –
visu aprēķināto summu gan par
ēkām, gan par zemi līdz pirmajam
maksājuma termiņam – vai pa da
ļām līdz norādītajiem termiņiem.
Maksājuma termiņi 2020. gadā ir
31. marts, 15. maijs, 17. augusts
un 16. novembris.
Jautājumus par NĪN var preci
zēt Jelgavas pilsētas pašvaldības
Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11,
107. un 108. kabinetā, vai pa
tālruni 63005589, 63005491,
63005596.
No šā gada ir slēgti visi SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» norēķinu punkti, kur
iepriekš varēja nomaksāt arī NĪN,
taču, lai iedzīvotājiem nodroši
nātu daudzveidīgākas iespējas,
šobrīd NĪN var nomaksāt arī
veikalu tīkla «Maxima» kasēs visā
Latvijā. «Paziņojumos par NĪN
iestrādāts jaunā tipa svītrkods,
kurā iekļauto informāciju var no
lasīt veikalu tīkla «Maxima» kases
skeneri. Veikala kasē norēķināties
par NĪN var gan skaidrā naudā,
gan ar norēķinu karti, taču jāņem
vērā, ka par katru maksājumu
tiek ieturēta komisijas maksa
0,50 eiro. Ja nodokļa maksātājs
vēlas samaksāt tikai daļu no NĪN

paziņojumā norādītās summas,
piemēram, viena ceturkšņa NĪN
summu, pirms maksājuma veik
šanas kasieris ir obligāti jāinformē
par precīzu maksājuma summu.
Maksājot par nākamo ceturksni,
ar to pašu paziņojumu ir jādodas
uz veikalu, kur atkal noskenēs
svītrkodu un iedzīvotājs nosauks
maksājamās summas apmēru,»
kārtību skaidro I.Bušs. Jāuzsver,
ka «Maxima» kasēs pieņem tikai
šogad izsniegtos NĪN maksāšanas
paziņojumus, bet netiek pieņemti
paziņojumi, kuros norādītā NĪN
summa pārsniedz 1000 eiro,
svītrkods ir bojāts vai nav skaidri
salasāms.
Tāpat NĪN maksājumu var
veikt bankā, internetbankā, rū
pīgi pārliecinoties par konta at
bilstību un to, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par NĪN nomaksu,
kā arī maksājuma mērķī precīzi
jānorāda nodokļa maksātāja
personīgā konta numurs par zemi
un ēkām, īpašuma adrese vai
kadastra numurs, par kuru veikts
maksājums. Tāpat var izmantot
portālu www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv – tur pieejami paš
valdības banku konti NĪN samak
sai, turklāt nodokļa maksātājam
automātiski uzrādās visa nepie
ciešamā informācija. Vienlaikus
šajos portālos nodokļa maksātājs
var pieteikties, lai atgādinājumu
par NĪN samaksas termiņa tu
vošanos saņemtu savā e-pastā,
bet portāls www.epakalpojumi.lv
atgādinājumu piedāvā nosūtīt arī
mobilajā telefonā īsziņas veidā.
Jelgavas pašvaldība šogad NĪN
plāno iekasēt aptuveni 3,7 miljonu
eiro apmērā.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušā Viktora Poļšakova (dzimis 1968.
gada 31. maijā, deklarētā dzīvesvieta – Pulkveža
Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava) radiniekus.
Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms
par Viktora Poļšakova radiniekiem, pieteikties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt
pa tālruni 63028550, 63048941 vai 26129763.

Līdzjūtības
Ir mani vārdi pieklusuši
Un balti putni aizlido
Uz uzlecošās saules pusi.
(V.Trille)
Visdziļākā līdzjūtība
Alfrēda Holsta ģimenei,
tuviniekiem,
viņu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas pilsētas dome un
pašvaldības administrācija
Tavs mūžs ir dzimtā pusē sēti graudi,
Tie cauri gadiem jaunus asnus dzīs.
Caur paveikto, kas nebeigs
dzīvot ļaudīs,
Plauks piemiņa un sirdīs nezudīs.
(K.Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā
ar Alfrēda Holsta ģimeni,
viņu mūžībā pavadot.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi
un izglītības iestāžu vadītāji
Dārznieks dzīvo tik ilgi,
Cik ilgi viņa ābeles ābolus dod.
Izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem,
Alfrēdu Holstu
aizsaulē pavadot.
Jelgavas 6. vidusskolas kolektīvs
Kas smagāks vēl var būt, pa
dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij
tuvs un dārgs.
(I.Lasmanis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumjās esam kopā ar kolēģi
Ligitu Melngaili, vīru
Gunti Melngaili mūžībā pavadot.
Jelgavas Amatu
vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
GAIDA ARTEMJEVA (1939. g.)
DZINTRA OZOLIŅA (1941. g.)
LĪVIJA NORKUS (1933. g.)
GUNTIS MELNGAILIS (1956. g.)
VALENTĪNA MIŅINA (1933. g.)
VIKTORS DJAČENKO (1949. g.)
GENADIJS STUDEŅIKINS (1941. g.).
Izvadīšana 28.02. plkst.11.45 Bērzu kapsētā.
ŅINA VIĻČAKA (1937. g.).
Izvadīšana 29.02. plkst.12 Bērzu kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā
Pasākumi pilsētā



1. MARTĀ

 Pulksten 12 – slāvu svētki Masļeņica – teātra studijas «Poteha» interaktīvā izrāde un rotaļas. Biļešu cena – 1 € (biļetes var iegādāties Skolotāju ielā 8 darba dienās
no pulksten 10 līdz 19, brīvdienās no pulksten 10 līdz 17, kā arī pasākuma dienā
no pulksten 11) (Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē). Pulksten 13 – aktivitātes
svaigā gaisā. Dalība – bez maksas (skvērā pie Sabiedrības integrācijas pārvaldes).

3. MARTĀ

 Pulksten 15 – grāmatas «Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme,
Zemgale, Sēlija» prezentācijas pasākums. Sīkāka informācija par grāmatu –
https://valoda.lv/dzimtas-koka-zarus-sketinot/ (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).

4. MARTĀ

 Pulksten 15 – Lasītāju klubiņa tikšanās, jauno grāmatu apskats. Ieeja – bez
maksas (Pārlielupes bibliotēkā).

5. MARTĀ

 Pulksten 19 – Vidusjūras ģitārmūzikas un tango projekts «Musique de la Riviera».
Tā kodolu veido grupas «Los Polidos» mūziķi. Projekta vokālists un īpašās zemi brutālās balss īpašnieks – mūziķis vairāku starptautisku godalgu laureāts Francijas Komponistu savienības biedrs Marchello Repchs. Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).

6. MARTĀ

 Pulksten 12, 15 un 18 – kino: «Klases salidojums 2» (Latvija, 2020). Trīs draugiem ir jāpaspēj doties uz bērēm, sarīkot Tomam vecpuišu balli un paspēt uz
Toma kāzām. Režisors – A.Ēķis. Lomās: A.Ančevskis, I.Strads, J.Kaukulis, E.Gauja,
G.Grāvelis, D.Gaismiņa, I.Burkovska. Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu
un angļu valodā (16+). Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
 Pulksten 18 – koncerts, veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai, «Mīlestības
spārnos». Uzstājas Maksims Beitāns (čells) un Endijs Rožkalns (ģitāra). Ieeja – bez
maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē).

7. MARTĀ

 Pulksten 12, 15 un 18 – kino: «Klases salidojums 2» (Latvija, 2020). Trīs draugiem ir jāpaspēj doties uz bērēm, sarīkot Tomam vecpuišu balli un paspēt uz
Toma kāzām. Režisors – A.Ēķis. Lomās: A.Ančevskis, I.Strads, J.Kaukulis, E.Gauja,
G.Grāvelis, D.Gaismiņa, I.Burkovska. Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu
un angļu valodā (16+). Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
 Pulksten 15 – koncerts, veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai, «Viss sievietēm!». Īpašie viesi – nopelniem bagātais tautas deju ansamblis «Na rostanjah»
(«На ростанях»), mākslinieciskais vadītājs – Sergejs Rakovskis (Baltkrievija). Ieeja
– bez maksas (Jelgavas novada domes zālē).

10. MARTĀ

 Pulksten 13 – seminārs «Aktualitātes darba tiesībās un darba aizsardzībā».
Pieteikties pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv vai tālruni 63012155,
63012169. Dalība – bez maksas (ZRKAC).

11. MARTĀ

 Pulksten 18 – nodarbību cikla «Gudro vecāku skola» seminārs tiešraide «Kā
attīstīt bērnā emocionālo inteliģenci?». Lektore – A.Poiša. Pieteikties pa e-pastu
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv vai tālruni 63082101, 29222737. Dalība – bez
maksas (ZRKAC).

12. MARTĀ

 Pulksten 14 – Latvijas Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Jelgavas reģiona
fināls. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē).
 Pulksten 14 – XXIV integratīvā mākslas festivāla «Nāc līdzās» reģionālais
festivāls «Nāc līdzās Zemgalē!». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

13. MARTĀ

 Pulksten 18 – cirka izrāde «Ar transformeru». Biļešu cena – 8–10 €; bērniem
līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, – bez maksas (kultūras
namā).

14. MARTĀ

 «Grāmatu starts» trīsgadniekiem: nodarbību cikla «Mazo pūcēnu skoliņa» 1.
nodarbība. Iepriekš jāpiesakās. Dalība – bez maksas (Miezītes bibliotēkā, Pārliel
upes bibliotēkā un bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
 Pulksten 14 un 18 – koncertuzvedums «Kaupēn, mans mīļais». Rok
opera «Kaupēn, mans mīļais» atdzimst koncertversijā, lai vēlreiz rosinātu
saklausīt Māras Zālītes dzejā un Jāņa Lūsēna mūzikā iekodētos vēstījumus, palūkoties uz tiem šodienas acīm. Uzvedumā piedalās Z.Muktupāvels, R.Celms, M.Gaile, Anmary, aktieri J.Bartkevičs, A.Līvmane, K.Pasternaka, Z.Neimanis, instrumentālā grupa Jāņa Lūsēna vadībā, NMV
Rīgas Doma kora skolas Mūziklu un džeza nodaļas audzēkņi u.c. Biļešu cena –
18–28 € (kultūras namā).

Izstādes
 No 2. līdz 31. martam – Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde «Daigas Segliņas
oriģinālzīmējumi» (Pārlielupes bibliotēkā).
 No 3. līdz 30. martam – JPPI «Kultūra»Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde
«Pieradināšana...». Studijas vadītāji – A.Buškevica un I.Klaperis (kultūras nama 1. stāva
galerijā un foajē).
 No 3. līdz 31. martam – Aļonas Prokofjevas personālizstāde «Mirdzums». Izstādē
skatāmi lielformāta darbi, makro dārgakmeņi palielinātā variantā, klusās dabas u.c. Darbi
gleznoti eļļas tehnikā reālistiskā manierē (kultūras nama 2. stāva galerijā).
 No 4. līdz 12. martam – XXIV integratīvā mākslas festivāla «Nāc līdzās» dalībnieku leļļu
izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
 11. martā pulksten 17 – izstādes «Saulius Kruopis – 60: Baltijas grāmatu rakstu» oficiālā
atklāšana ar paša mākslinieka un Lietuvas Republikas vēstniecības pārstāvja piedalīšanos
un Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumu. Izstāde apskatāma no 1. marta līdz
1. aprīlim (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 Līdz 31. martam – iespiedizdevumu izstāde «Jelgavas izdevēji» sadarbībā ar kolekcionāru Jāni Vilku (Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā).
 Līdz 31. martam – Ineses Mīlbergas zīmējumu un akvareļu izstāde «Kas dzīvo tumšajā
skapī... un citi stāsti» (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē).
 Martā – JRTC veidota izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā» (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).

Ceturtdiena, 2020. gada 27. februāris

Apceres par kosmisko
un cilvēcisko gleznās
 Emīls Rotgalvis

Foto: Ivars Veiliņš

Līdz 22. martam Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā apskatāma mākslinieces Silvijas
Meškones izstāde «… uz
zemes šīs», kas, kā stāsta
māksliniece, veltīta viņas
profesionālās darbības
50. jubilejai. Skatāmi gan
nesen tapuši, gan senāki
darbi, kuros risināti dzīves jautājumi – cilvēka
pašizpausme, pasaules
notikumi un visa dzīvā
savstarpējā saistība.
«Telpa, krāsa un gaisma – tie ir
galvenie elementi Silvijas darbos.
Viņai telpa nav tikai telpa, bet gan
iespēja parādīt to, kas notiek pasaulē.
To viņa dara ar krāsu palīdzību –
spēlējoties, taču ne rotaļīgi, jo šajos
darbos kailu optimismu mēs nekad
neredzēsim. Silvija redz to dramatis
mu, no kā veidojas dzīve, un parāda
to caur gaismu, jo arī tā kā darbos,
tā dzīvē ir jāizcīna,» stāsta Jelgavas
Mākslinieku biedrības vadītājs Māris
Brancis. Viņš piebilst, ka glezniecība
ir S.Meškones raksturojošais ele
ments, bez kā viņa nav iedomājama,
tāpat kā Jelgavas glezniecība nav
iedomājama bez pašas mākslinieces.
«… uz zemes šīs» ir kārtējā māks
linieces izstāde Jelgavā, sekojot 10
gadu pārtraukumam kopš pēdējās
viesošanās Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstu
res un mākslas muzejā. S.Meškone
skaidro, ka izstāde veltīta 50 pro
fesionālās darbības gadiem. «Arī
pēdējā izstāde Jelgavā bija jubilejas
– veltīta mana tēva simtgadei. Tieši
mans tēvs bija tas, no kura iemācī

Silvija Meškone dzimusi Jelgavā un jau no agras bērnības interesējusies
par krāsām un cilvēku. Māksliniece aizvadījusi vairāk nekā 20 personāl
izstādes, eksponējot savus darbus, kuru spilgtajās krāsās un mainīgajos
tēlos parādītas pārdomas par laicīgajām vērtībām.
jos interesēties par cilvēku un viņa
rīcību, tieši viņš man iemācīja mīlēt
dabu,» skaidro māksliniece, turpi
not: «Es uzaugu laikos, kad nebija
ne flomāsteru, ne pat varēju tikt pie
akvareļu krāsām. Man bija seši krāsu
zīmuļi, kas man bija pati lielākā bēr
nības dāvana, līdz ar to krāsa mani
ir aizrāvusi nepārtraukti, un tieši
krāsas nianses ir tās, kuras meklēju
savos darbos.»
Tieši mākslinieces interese par
krāsām un cilvēku novedusi pie viņas
izteiksmīgā glezniecības stila, ar eļļas
krāsām uz audekla attēlojot laicīgo
pasauli, kas savienojas ar pārpasaulī
go, kosmisko un dievišķo. S.Meškone
skaidro, ka viņas ikdiena ir pilna ar

jautājumiem par pasaules kārtību un
notikumiem, taču atbildes uz tiem
viņa rod glezniecības valodā: «Viss ir
saistīts – gan cilvēciski, gan sabied
riski, gan kosmiski. Mana dzīve un
darbs ir izveidojies no šīs bezgalīgās
intereses par cilvēku, jo tieši cilvēks
veido telpu sev apkārt, ietekmējot
visu sabiedrību. Izstādē tas ir skatīts
kosmiskā ietvarā, parādot, ka tas,
kas sākas no cilvēka, sniedzas daudz
tālāk par mums pašiem.» Mākslinie
ces darbus raksturo spilgtas krāsas,
mainīga vizuālā telpa un plūstoša
priekšmetu forma, kas skaidri parāda
gleznā attēloto, taču reizē mainās, sa
plūstot ar kopējo kompozīciju, radot
ilūzijas klātbūtni katrā darbā.

Pētnieki atklās Zemgales uzvārdu izcelsmes stāstus
 Emīls Rotgalvis

3. martā pulksten 15 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā ikviens
interesents aicināts uz tikšanos ar grāmatas «Latviešu
uzvārdi arhīvu materiālos:
Kurzeme, Zemgale, Sēlija»
autoriem Ilmāru Mežu un
Munti Aunu. Pētnieki stāstīs
par grāmatas tapšanu, kā arī
dažādu uzvārdu vēsturisko
izcelsmi Zemgales reģionā.
2017. gadā nāca klajā grāmata par
uzvārdiem Latgalē, bet otrais grāmatas
sējums divās daļās aptver Kurzemi,
Zemgali un Sēliju jeb vēsturisko Kurze
mes un Zemgales hercogisti, iekļaujot

ziņas par vismaz 692 tūkstošiem iedzī
votāju. Sējumā ir aptuveni 9500 uzvārdu
šķirkļu un apmēram 20 000 uzvārdu
pieraksta variantu. Latviešu uzvārdu
kopums apskatīts gan no valodniecības,
gan ģeogrāfiskās un vēsturiskās izplatī
bas aspekta. Grāmata jau ir nonākusi
pie lasītājiem un pieejama grāmatnīcās
visā Latvijā, tāpēc tās autori uzsāk tik
šanās sēriju ar grāmatā aplūkoto novadu
iedzīvotājiem.
Grāmatas idejas autors un vārdnīcas
sastādītājs demogrāfs I.Mežs pastāstīs
par grāmatu sērijas idejas tapšanu,
kā arī sniegs priekšstatu par uzvārdu
izplatību Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā.
Savukārt vēsturnieks M.Auns vēstīs
par uzvārdiem un papildvārdiem pirms
vispārējās uzvārdu ieviešanas Latvijā,
par uzvārdu un mājvārdu saistību,

raksturos uzvārdu ieviešanas procesu
1835. gadā, kā arī skaidros, kas notiek
ar uzvārdiem pēc to piešķiršanas.
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktores vietniece
darbā ar sabiedrību Marija Kaupere no
rāda, ka, iepazīstoties ar grāmatu, vērā
ņemama ir tās lielā uzvārdu datubāze,
iekļaujot virkni mazāk populāru vai
zināmu uzvārdu. «Daudzi kolēģi bija
pārsteigti, ka arī viņu retāk sastopamais
uzvārds iekļauts grāmatā. Mēs labprāt
atbalstām ideju rīkot tikšanos pie mums
un novērtējam autoru lielo darbu, ap
kopojot informāciju par tik daudziem
uzvārdiem, no kuriem daļa saistāmi
ar kādreizējo Kurzemes un Zemgales
hercogisti,» skaidro M.Kaupere.
Uz tikšanos ar grāmatas autoriem
aicināts ikviens, un tā ir bez maksas.

Jelgavas Latviešu biedrības teātra jubilejas izrāde vedīs atpakaļ laikā
 Emīls Rotgalvis

Svinot atjaunotā Jelgavas
Latviešu biedrības teātra desmit gadu jubileju,
29. februārī pulksten 16 kultūras namā «Rota» Garozas
ielā 15 būs skatāma izrāde
«Tilti uz Atlantīdu». Bezmaksas ielūgumus uz izrādi var
saņemt biedrības telpās vai
pie teātra pārstāvjiem.
«Šodienas Jelgavas Latviešu
biedrības teātris, kuram 30. janvārī
apritēja desmit gadu, ir radies no viena
cilvēka – režisores Vijas Zelmenes –
sirdssiltuma, degsmes un nesavtīgas
mīlestības pret teātri un līdzcilvēkiem.
Bet kur rodas tāda mīlestība? Gatavojo
ties teātra dzimšanas dienai, šķita sva
rīgi un interesanti izpētīt, no kurienes
mēs nākam. No kurienes Jelgavā teāt
ris? Kas ir šī leģendām apvītā zudusī

Jelgava? Manā apziņā no vecvecāku
stāstiem tā veidojās gluži kā Atlantīda,»
stāsta izrādes režisore Aija Treija.
Sākot pētniecisko darbu pie izrādes
materiāla veidošanas, režisore iepazinās
ar Viktora Hausmaņa grāmatu «Jel
gavas teātris», kas arī kļuva par gidu
teātra sakņu izzināšanā, noskaidrojot,
kāds bija Jelgavas Latviešu biedrības
teātris tā pirmsākumos – 19. gadsimtā.
Daudzo izrāžu nosaukumu un faktu
saraksti noveduši pie domas, ka teātra
materiāli ir jāiepazīst un jāatdzīvina,
parādot, ar kādu sajūtu dzīvoja un ko
elpoja jelgavnieki pirms 140 gadiem.
«Mūsu jubilejas izrāde ir sava veida
Jelgavas Latviešu biedrības teātra bio
grāfija – sākot no 1869. gada, kad Rīgas
Latviešu biedrības teātris ar savām
viesizrādēm viesojās Jelgavā un iedves
moja pilsētniekus. Tad pagāja desmit
gadu, līdz jelgavnieki paši saņēmās un
iestudēja izrādi. Tagad esam iestudējuši
šo lugu fragmentus. Mūsu izrādē pie

vēršamies arī dažādiem interesantiem
faktiem, saistītiem ar teātra vēsturi
Jelgavā,» skaidro A.Treija.
Mūsdienās no varenā Jelgavas Lat
viešu biedrības nama ir palicis pāri vien
piemiņas akmens tā atrašanās vietā
Katoļu ielā un pāris fotogrāfiju. Ar
biedrības biedra Modra Ziemeļa palī
dzību teātris ticis pie unikāla materiāla
– Ojāra Paspārnes uzrakstīta atmiņu
stāsta par to, kā izskatījās biedrības
nama iekšpusē. Izrāde ļaus doties iztē
les ekskursijā pa šo namu, sola režisore.
Izrāde kultūras namā «Rota» būs
skatāma bez maksas, taču ieeja ir ar
ielūgumiem. Tos var saņemt Jelgavas
Latviešu biedrības telpās Lielajā ielā
13 – 15 ceturtdien no pulksten 10 līdz
15, kā arī pie režisores A.Treijas un
teātra direktora Artūra Jankovska. Par
iespēju saņemt ielūgumus pie biedrības
teātra pārstāvjiem interesenti aicināti
sazināties ar A.Jankovski pa tālruni
26178317.

