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Šogad atjaunos tiltu
pār Platoni Miera ielā
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle

Martā plānots uzsākt
tilta pār Platones upi
Miera ielā rekonstrukciju. «Vispirms līdzās
esošajam tiltam tiks izbūvēts pagaidu tilts, lai
nodrošinātu satiksmi,
un tikai pēc tam varēs sākties rekonstrukcijas darbi,» norāda
Jelgavas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs, uzsverot: Miera iela ir būtiska un noslogota iela, jo savieno
Jelgavu ar Rīgu, turklāt
tā ir tranzītiela.
Tilts pār Platones upi būvēts
1980. gadā. Izstrādājot rekonstrukcijas projektu, būvspeciālisti
tiltu apsekoja un konstatēja, ka
gan brauktuve ir neapmierinošā
stāvoklī, gan arī gājējiem nav droši – ietvju betona bloki ir izdru-

puši, tilta margas – sarūsējušas.
Projekts paredz ne tikai tilta
pārbūvi – sakārtots tiks arī Miera
ielas posms no Lietuvas šosejas
līdz tiltam un vēl 50 metri Rīgas
virzienā jeb kopumā 164 metrus
garš posms, ieskaitot 42,5 metrus garo tiltu. Tam pēc rekonstrukcijas paredzētas četras 3,5
metrus platas braukšanas joslas.
Projektējot tiltu, tika veikta
satiksmes intensitātes skaitīšana, un saskaņā ar iegūtajiem
datiem to diennaktī šķērso 9630
automašīnas, no kurām 15,6 procenti ir smagais transports. Tilta
nestspēja paredzēta, ņemot vērā
prognozes par satiksmes intensitātes pieaugumu nākamajos 23
gados, kas varētu sasniegt 13–19
tūkstošus transportlīdzekļu
diennakts laikā.
Abās ielas pusēs visa atjaunojamā posma garumā tiks izbūvēta
gājēju ietve – labajā pusē, braucot
no Jelgavas Rīgas virzienā, plānots 2,5 metrus plats apvienotais
gājēju un velosipēdistu celiņš, bet

otrā pusē – 1,5 metrus plata ietve.
Tāpat šajā ielas posmā tiks izbūvēta lietusūdens kanalizācija un
ielu apgaismojums, kā arī ar lauk
akmeņu krāvumu nostiprināti
Platones upes krasti. Jāpiebilst,
ka paredzēts arī izgaismot tiltu
ar krāsainiem LED gaismekļiem.
Līdz ar tilta rekonstrukciju
tiks ieviesti vairāki civilajā aizsardzībā būtiski risinājumi. Pašvaldības operatīvās informācijas
centra vadītājs Gints Reinsons
skaidro, ka tiks uzstādīta ūdens
līmeņa mērījumu iekārta, kas
darbosies pēc eholokācijas principa, fiksējot attālumu no iekārtas
līdz ūdens virsmai. «Tā kā palu
laikā mūsu upju ūdeņi ir pilni
ar kokiem, zariem, netīrumiem,
lai pasargātu iekārtu, tā tiks
novietota arkā zem tilta,» viņš
stāsta. Iegūtie dati ļaus efektīvāk
monitorēt plūdu riskus. Tiks uzstādīta arī jauna meteoroloģiskā
stacija, kas apkopos datus par
ceļa seguma stāvokli, nokrišņu
daudzumu, gaisa temperatūru

un tamlīdzīgi, kā arī izbūvēti
sakaru kanalizācijas un optiskie
tīkli un pie tilta uzstādītas divas
videokameras.
Darbus šajā Miera ielas posmā
veiks pilnsabiedrība «LNK Industries Group», ar kuru līgums
jau noslēgts. Saskaņā ar to darbi
jāpabeidz līdz šā gada 30. novembrim. Būvdarbu izmaksas
atbilstoši noslēgtajam būvdarbu
līgumam ir 1 747 777,77 eiro, no
kuriem 1 miljons ir valsts budžeta
finansējums, bet pārējais – pašvaldības līdzfinansējums.
Ar projekta ieceri un dokumentāciju var iepazīties «Pilsētsaimniecības» telpās Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16A pirmdienās no
pulksten 15 līdz 19, iepriekš sazinoties pa tālruni 63084477 vai
e-pastu Kristine.Vuskarniece@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas
pašvaldība šogad plāno atjaunot
arī Miera ielas posma no Platones
tilta līdz rotācijas aplim un Aizsargu ielas asfaltbetona segumu.

kas Jelgavas kultūras namā notiks
7. martā pulksten 19.
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Jelgavnieki apspriež ieceri
no atkritumiem ražot siltumu
 Anastasija Miteniece

Aizvadītajā nedēļā Jelgavas novada domes
zālē notika sākotnējās
sabiedriskās apspriešanas sanāksme par
SIA «Fortum Latvia»
ieceri koģenerācijas
stacijā Rūpniecības
ielā 73A siltumenerģijas un elektrības
ražošanā līdztekus
tradicionālajam kurināmajam – šķeldai,
kūdrai un dabasgāzei
– daļēji kā kurināmo
pievienot arī speciāli
sašķirotus un sagatavotus atkritumus.
Sanāksmi apmeklēja
ap 50 interesentu,
kuri uzdeva jautājumus gan par šīs ieceres praktisko norisi,
gan pilsētnieku ieguvumiem un procesa
ietekmi uz apkārtējo
vidi.
Sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes laikā SIA «Fortum
Latvia» valdes priekšsēdētājs
Andris Vanags informēja, ka
šobrīd uzņēmums ir sācis strādāt pie ieceres ražot siltumu ne
tikai no tradicionālā kurināmā
– šķeldas, kūdras un dabasgāzes, kas gan izmantojama tikai
atsevišķos gadījumos –, bet
tam pievienot arī frakciju no
speciāli sašķirotiem atkritumiem. «No atkritumiem iegūts
kurināmais jeb NAIK būtībā
ir cietie sadzīves atkritumi,

kurus apstrādājot tiek veidota
vienveidīga kurināmā masa.
Tā nesatur kaitīgus piemaisījumus, stiklus un metālus un
nav bīstama,» norāda A.Vanags,
papildinot, ka uzņēmuma iecere
ir koģenerācijas stacijā papildus
tradicionālajam kurināmajam
līdz 30 000 tonnām gadā sadedzināt arī no atkritumiem
iegūtu kurināmo – tas ļautu
palielināt saražoto enerģijas
daudzumu par aptuveni 35
procentiem. Viņaprāt, tā būtu
gudra resursu izmantošana, kas
veicina aprites ekonomiku, kā
arī palīdz samazināt poligonos
apglabājamo atkritumu apjomu, savukārt uzņēmumam tas
ļautu būt elastīgam, izvēlēties
alternatīvu kurināmo atbilstoši
situācijai un izmaksām, nodrošinot pilsētniekiem siltumu
par pieņemamu cenu. Turklāt
koģenerācijas stacijā jau sākotnēji uzstādīta iekārta, kas piemērota arī NAIK dedzināšanai.
Šobrīd uzņēmums uzsācis
tehniski ekonomisko izpēti un
aprēķinu veikšanu, lai apzinātu arī nepieciešamās papildu
investīcijas.
Vairāki sanāksmes dalībnieki
bija Jelgavas koģenerācijas
stacijas apkaimē dzīvojošie
jelgavnieki, kuriem interesēja
izmaiņas stacijas darbā no
praktiskā viedokļa. Piemēram, Tērvetes ielas iedzīvotāja
jautāja, vai, stacijas teritorijā
ievedot no atkritumiem iegūtu
kurināmo, tuvējos namos nebūs
jūtama smaka, neparādīsies
žurkas un mušas.
Turpinājums 3.lpp.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 209 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu publicēti 21. februāra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 163 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Ļubova Verškova, Tatjana Silina, Ervīns Lucs, Maruta Hippe, Nadežda Golovatenko, Jevgenija Kižuka,
Oksana Česnokova, Tatjana Mironova, Skaidrīte Priedniece, Vija Vopa, Zaiga
Cērpa, Sintija Zvirgzdiņa, Inga Popova, Ilga Zvilna, Aigars Baunis, Edīte Ķeņģe.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

LLU rektora vēlēšanām atkārtoti izvirzīta profesore Irina Pilvere
šīs fakultātes dekāne. Viņa ir 16.
LLU rektore. I.Pilvere piekritusi
7. maijā notiks LLU rektora vēlēšanas, jo pašreizējās rekvadīt universitāti arī turpmākos
tores Irinas Pilveres pirmais pilnvaru termiņš beigsies. Kā
piecus gadus un gatavo LLU
informē LLU Rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
attīstības programmu, piedāvājot
Līga Paura, līdz 21. janvārim LLU struktūrvienībām bija
savu redzējumu par universitātes
iespēja izvirzīt rektora amata kandidātus un vēlēšanām
attīstību un kopīgi īstenojamajiem
izvirzīts viens pretendents – profesore I.Pilvere.
pasākumiem. Programma līdz 15.
martam jāiesniedz LLU Rektora
Ekonomikas un sabiedrības at- vere rektores amatā pirmo reizi vēlēšanu komisijai.
Savukārt 17. aprīlī pulksten
tīstības fakultātes profesore I.Pil- ievēlēta 2014. gada maijā, būdama

 Ritma Gaidamoviča

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

15 LLU aulā plānota tikšanās ar
rektora amata kandidāti, dodot iespēju ikvienam uzdot jautājumus
un iepazīties ar viņas piedāvāto
LLU attīstības programmu.
LLU rektora vēlēšanas organizē Rektora vēlēšanu komisija,
ko apstiprinājis LLU senāts. Tās
priekšsēdētāja ir LLU Informācijas
tehnoloģiju fakultātes profesore
L.Paura. Nākamo rektoru 7. maijā

63048800

birojs@info.jelgava.lv

aizklātā balsošanā vēlēs LLU 10.
sasaukuma konvents, kurā ir 240
pārstāvju no universitātes struktūrvienībām un studējošajiem.
Kopš 1939. gada, kad atklāja
toreizējo Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju Jelgavas pilī,
universitāti vadījuši 15 rektori –
Pāvils Kvelde (1939–1944), Pauls
Galenieks (1940–1941), Jānis
Ostrovs (1941), Maksis Eglītis

(1944), Jānis Peive (1944–1950),
Amālija Cekuliņa (1950–1954),
Jānis Vanags (1954–1961), Pāvils
Zariņš (1961–1966), Oļģerts Ozols
(1966-1976), Kazimirs Špoģis
(1976-1980), Viktors Timofejevs
(1980-1986), Imants Gronskis
(1986–1992), Voldemārs Strīķis
(1992–2002), Pēteris Bušmanis
(2002–2004) un Juris Skujāns
(2004–2014).

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Jelgavā, 2019. gada 31. janvārī (prot.Nr.1, 5.p) 18. Komisija prioritārā kārtībā izvēlas nākamo iesniedzēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, ja:

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA 31. JANVĀRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.19-2
«PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI»
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas īpašnieks var
pieteikties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējumu dzīvojamās
mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas
un saņemšanas kārtību.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. iesniedzējs – dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība,
kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā
persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības
pārstāvēt iesniedzēju;
2.2. pieslēgums – sadzīves ārējās kanalizācijas tīkla daļa no ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pievienojuma vietai iesniedzēja īpašumā esošai
ārējās kanalizācijas sistēmas daļai vai dzīvojamās mājas ārsienai;
2.3. būvdarbi – darbi, kurus veic sadzīves kanalizācijas izvada montāžai, ievietošanai vai novietošanai
pamatnē (zemē), ietverot nepieciešamos materiālus izvada ierīkošanai.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības
budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
5. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja:
5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā juridiskai personai pieder vairāk par 25% no dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašumiem;
5.2. vienģimenes dzīvojamās mājas īpašnieks ir juridiska persona;
5.3. uz līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi pieslēgums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai jau ir izbūvēts vai ir uzsākta tā būvniecība.
II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un paziņojuma publicēšana
6. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts:
6.1. par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi veic būvkomersants saskaņā
ar izstrādāto apliecinājuma karti – līdz 75% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet
nepārsniedzot 3750,00 euro par pieslēguma izbūvi;
6.2. par vienģimenes dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem
veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti – līdz 50% no pieslēguma būvdarbu
kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1000,00 euro par pieslēguma izbūvi;
6.3. par vienģimenes dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas
tīkla atzara zemes īpašuma robežās veic īpašnieks saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9.
maija noteikumu Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi» 18. punktu – 15,00 euro par
viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (tai skaitā skatakas), bet nepārsniedzot 500,00 euro
par pieslēguma izbūvi.
7. Paziņojumu par pieteikumu pieslēgumu izbūvei iesniegšanu SIA «Jelgavas ūdens» publicē
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un SIA «Jelgavas ūdens»
mājaslapā www.ju.lv.
8. Paziņojumā norāda:
8.1. pieteikumu iesniegšanas termiņu;
8.2. pašvaldības līdzfinansējuma apmēru kalendārajā gadā.
III. Pieteikuma iesniegšanas kārtība
9. Iesniedzējs, lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, paziņojumā norādītajā termiņā
iesniedz SIA «Jelgavas ūdens» pieteikumu, kas sastāv no šādiem dokumentiem:
9.1. noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktos minētajos gadījumos:
9.1.1. iesnieguma (1. pielikums), kurā iesniedzējs:
9.1.1.1. norāda vēlamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru euro un procentos (%) no kopējām
pieslēguma būvdarbu izmaksām,
9.1.1.2. norāda izvēlēto būvkomersantu (nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, būvkomersanta
reģistrācijas numurs, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta vai lēmuma numurs);
9.1.2. spēkā esošās, saskaņotās Apliecinājuma kartes kopijas, uzrādot oriģinālu, par pieslēguma
izbūvi ar Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes (turpmāk – būvvalde) atzīmi par būvniecības
ieceres akceptu. Apliecinājuma kartes kopija ir jāiesniedz papīra formā;
9.1.3. vismaz trīs saņemtajiem būvkomersantu piedāvājumiem pieslēguma izbūvei vai gadījumos,
kad tiek rīkoti iepirkumi (noteikumu 6.1. apakšpunktā noteiktajos gadījumos), tā pretendenta, kurš
noslēdzis līgumu ar iesniedzēju, iesniegtā finanšu piedāvājuma;
9.1.4. izvēlētā būvkomersanta sagatavotās būvdarbu izmaksu tāmes (turpmāk – tāme), kuras
piedāvājuma termiņš ir vismaz divi mēneši no pieteikuma termiņa beigu datuma. Tāmē ir jābūt
iekļautām visām izmaksām, kas ir nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Tāme jāiesniedz papīra formā.
9.2. noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā gadījumā:
9.2.1. iesnieguma (2. pielikums), kurā iesniedzējs norāda plānoto pieslēguma garumu, prognozējamās
pieslēguma būvdarbu izmaksas euro un vēlamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru euro, kas tiek
aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 6.3. apakšpunkta nosacījumiem;
9.2.2. spēkā esošā atbilstošā būvspeciālista (sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projektētāja) izstrādātā, saskaņota inženiertīkla pievada novietojuma plāna pieslēguma izbūvei kopijas.
10. Ja iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, iesniegumam
jāpievieno dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija, uzrādot oriģinālu, kurā:
10.1. atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām pieņemts lēmums par pieslēguma izbūvi un
būvdarbu finansēšanu;
10.2. norādīta pilnvarotā persona, kura ir tiesīga iesniegt pieteikumu, slēgt līgumu par pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanu un slēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.
11. Pieteikums jāiesniedz SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001).
IV. Pieteikumu vērtēšana un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana
12. SIA «Jelgavas ūdens» izveidotā komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības pārstāvis, izvērtē:
12.1. pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām;
12.2. būvdarbu izmaksu pamatotību noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktos noteiktajos gadījumos,
ņemot vērā vidējās būvdarbu izmaksas, kuras iegūtas SIA «Jelgavas ūdens» tirgus izpētes rezultātā,
kas veikta ne agrāk kā trīs mēnešus līdz pieteikumu iesniegšanas dienai.
13. Komisijai ir tiesības:
13.1. nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju;
13.2. noraidīt pieteikumu, ja būvdarbu izmaksas vairāk par 30% pārsniedz tirgus izpētē iegūtās
būvdarbu vidējās izmaksas.
14. Komisija, uzsākot pieteikumu vērtēšanu, sagatavo pieteikumu sarakstu šādā prioritārā secībā:
14.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;
14.2. vienģimenes dzīvojamās mājas.
15. Ja iesniedzēju pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā
kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus, pieteikumi, ņemot vērā to prioritāti
atbilstoši noteikumu 14. punktā norādītajai secībai, tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
15.1. vismazākais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pieslēguma izbūvei;
15.2. pieteikums, kurš iesniegts agrāk, ir prioritārs, ja vairākos pieteikumos uz pieslēguma izbūvi
pieprasīts vienāds pašvaldības līdzfinansējuma apmērs.
16. Komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un paziņo par to katram
iesniedzējam, nosūtot lēmumu uz iesniegumos norādītajām korespondences adresēm.
17. Iesniedzējam vai viņa pilnvarotajai personai ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no lēmuma
paziņošanas dienas ir jānoslēdz līdzfinansējuma līgums ar SIA «Jelgavas ūdens».

18.1. iesniedzējs rakstveidā atsakās no pieteikuma realizācijas;
18.2. iesniedzējs norādītajā termiņā nav noslēdzis līdzfinansējuma līgumu.

V. Pieslēguma izbūve un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana
19. Pieslēguma izbūve jāveic ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no līdzfinansējuma līguma noslēgšanas dienas.
20. Ja iesniedzējam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav izbūvēta attiecīgās dzīvojamās mājas
iekšējā sadzīves kanalizācijas sistēma, tad līdz pieslēguma nodošanai ekspluatācijā tā ir jāizbūvē un
jāuzrāda SIA «Jelgavas ūdens» pārstāvim.
21. Iesniedzējam pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada
1. novembrim, SIA «Jelgavas ūdens» jāiesniedz:
21.1. noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktos minētajos gadījumos:
21.1.1. dokuments, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā (būvvaldes atzīme
Apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu);
21.1.2. izpildmērījuma plāna kopija;
21.1.3. iesniedzēja un būvkomersanta abpusēji parakstīto, izpildīto būvdarbu pieņemšanas-nodošanas
aktu kopijas, uzrādot oriģinālus;
21.1.4. attiecīgās kredītiestādes apliecinātā maksājuma uzdevuma oriģināls vai būvkomersanta
izsniegtā stingrās uzskaites kvīts, kas apliecina būvkomersanta izrakstītā rēķina apmaksu vismaz
līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja apmaksājamās summas apmērā.
21.2. noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā gadījumā:
21.2.1. dokuments, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā (atzīme uz inženiertīkla
pievada novietojuma plāna par izbūvēto tīklu uzmērīšanu vai izpilduzmērījums);
21.2.2. apliecinājums par pieslēguma izbūvi (3. pielikums).
22. Gadījumā, ja pieslēguma izbūves izmaksas ir zemākas par līdzfinansējuma līgumā norādītajām,
SIA «Jelgavas ūdens» veic pašvaldības līdzfinansējuma pārrēķinu, par ko tiek noslēgta vienošanās
pie līdzfinansējuma līguma.
23. Gadījumā, ja pieslēguma izbūves izmaksas ir augstākas par līdzfinansējuma līgumā norādītajām,
iesniedzējs sedz pieslēguma izbūves sadārdzinājuma starpību, un pašvaldības līdzfinansējuma
apmērs netiek palielināts.
24. SIA «Jelgavas ūdens» pēc noteikumu 21. punktā noteikto dokumentu saņemšanas un pēc tam,
kad iesniedzējs noslēdzis līgumu ar SIA «Jelgavas ūdens» par kanalizācijas pakalpojumiem, ieskaita
līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja kontā pašvaldības līdzfinansējumu ne vēlāk kā līdz
attiecīgā kalendārā gada 1. decembrim.
25. Ja saistošo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktos minētajos gadījumos pieslēgums nav izbūvēts
saskaņā ar izstrādāto, saskaņoto un spēkā esošo Apliecinājuma karti, Komisija ir tiesīga pieņemt
lēmumu neizmaksāt pašvaldības līdzfinansējumu.
26. Ja saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā gadījumā pieslēgums nav izbūvēts saskaņā
ar izstrādāto un saskaņoto inženiertīkla pievada novietojuma plānu pieslēguma izbūvei, Komisija ir
tiesīga pieņemt lēmumu neizmaksāt pašvaldības līdzfinansējumu.

Ceturtdiena, 2019. gada 28. februāris
Foto: Ivars Veiliņš un publicitātes
Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība un SIA «Jelgavas ūdens».
Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto
pienākumu veikšanai. Datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts,
izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas
datu apstrādes mērķis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo
māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Jūsu personas datus saņems Jelgavas pilsētas
pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
saistošo noteikumu Nr.19-2 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» izpildi. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar
normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam,
ka jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst
pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam jums ir tiesības
vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga jūsu personas datu apstrāde.
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona
_______________________________________________________________
(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai
personai – vārds, uzvārds)
Personas paraksts _____________________________
Pievienotie dokumenti

Lapu skaits

1. Pieslēguma izbūves darbu būvprojekta vai Apliecinājuma kartes kopija
2. Būvkomersantu piedāvājumi pieslēguma izbūvei
3. Tā pretendenta, kurš noslēdzis līgumu ar iesniedzēju, iesniegtais finanšu
piedāvājums (ja bija rīkots iepirkums)
4. Izvēlētā būvkomersanta pieslēguma būvdarbu izmaksu tāme
5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma
(protokola) kopija
6. Citi dokumenti ( norāda iesniedzējs)
Pieteikuma iesniegšanas datums 20___. gada ___._____________
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona
_______________________________________________________________
(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai
personai – vārds, uzvārds)
Personas paraksts _____________________________

VI. Noslēguma jautājums
27. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošos
noteikumus Nr.18-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» («Latvijas Vēstnesis», 2018, 63. nr.).

2. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.19-2
IESNIEGUMS

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.19-2

Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas
_____________________________________Jelgavā, LV-_______, īpašnieks(i).
(adrese)

IESNIEGUMS
Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas
____________________________, Jelgavā, LV-______, dzīvokļu īpašnieku kopība /
(adrese)
īpašnieks(i).
(atbilstošo pasvītrot)
Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits

Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds,
uzvārds (fiziskai personai)
Personas kods (fiziskai personai)
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai)

Juridiskai personai(ām) piederošo
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits

Korespondences adrese

Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa
numurs, elektroniskā pasta adrese

Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds,
uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums
(juridiskai personai)

Būvdarbu izmaksas
Plānotais pieslēguma garums,
saskaņā ar inženiertīkla pievada novietojuma plānu
(norādīt veselus būvdarbu m)

Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais
reģistrācijas numurs (juridiskai personai)
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai) vai
juridiskā adrese (juridiskai personai)

Iesniedzēja prognozētās
pieslēguma būvdarbu izmaksas
(norādīt summu euro)

Vēlamais pašvaldības
līdzfinansējums pieslēguma būvdarbiem
(norādīt summu euro)

Korespondences adrese
Apliecinājums

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa
numurs, elektroniskā pasta adrese

Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis(gusi) visu
līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka(ku),
pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA «Jelgavas ūdens» vienas nedēļas laikā.

Izvēlētais būvkomersants un būvdarbu izmaksas
Izmaksu aprēķins

Iesniedzēja
finansējums
(norādīt summu
euro un procentos)

Vēlamais pašvaldības līdzfinansējums
(norādīt summu euro
un procentos)

Kopā
(norādīt
summu
euro)

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos
Izvēlētais būvkomersants (nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese, būvkomersanta reģistrācijas numurs, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta
vai lēmuma numurs, kontaktpersona)
Apliecinājums
Apliecinu, ka, aptaujājot ______ (jānorāda skaits) būvkomersantus, saņemti ______
(jānorāda skaits) būvkomersantu piedāvājumi, no kuriem būvdarbu veikšanai ir izvēlēts
lētākais piedāvājums.

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība un SIA «Jelgavas ūdens».
Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto
pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts,
izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu
apstrādes mērķis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Jūsu personas datus saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības
struktūrvienības, kas nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošo noteikumu
Nr.19-2 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai» izpildi. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem
arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka jums ir tiesības
pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas
datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam jums ir tiesības vērsties Datu valsts
inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga jūsu personas datu apstrāde.
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona
_____________________________________________________________
(vārds, uzvārds)
Personas paraksts _____________________________
Pievienotie dokumenti

Apliecinu, ka tika veikts iepirkums un līgums noslēgts ar ______________________
________________________________________ (vārds, uzvārds vai nosaukums),
___________________________________(personas kods vai reģistrācijas numurs).
Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis(gusi) visu līguma
noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka(ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA «Jelgavas ūdens» vienas nedēļas laikā.

Lapu skaits

1. Inženiertīkla pievada novietojuma plāna kopija
2. (citi dokumenti, norāda iesniedzējs)
Pieteikuma iesniegšanas datums 20___. gada ___._____________
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona
_______________________________________________________________
(vārds, uzvārds)
Personas paraksts _____________________________

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 28. februāris

3. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.19-2
APLIECINĀJUMS PAR PIESLĒGUMA IZBŪVI

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Skolotāja Liene Krieviņa –
«Ekselences balvas» fināliste

(Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošo noteikumu Nr.19-2
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai» 21.2.2. punktu).

Foto: Ivars Veiliņš

Es ____________________________________________________________,
Personas kods_____________________________
APLIECINU,
ka saskaņā ar 20___. gada _________________________ noslēgto līgumu
Nr._____________ Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai objektam __________________________________________
________, pieslēgums ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā.
Kopā izbūvēti ____________ (norādot veselus būvdarbu m) kanalizācijas tīkla metri, tajā skaitā
________skatakas. (Informācija jānorāda atbilstoši izpilduzmērījumam)
Jelgava,_____________________
(datums)
_______________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
AIZPILDA SIA «JELGAVAS ŪDENS» TEHNISKĀ DAĻA
Objekts nodots ekspluatācijā 20___. gada __________________________________.
AIZPILDA SIA «JELGAVAS ŪDENS» ABONENTU APKALPOŠANAS DIENESTS
Noslēgts ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums 20__. gada _____________________,
abonenta Nr.________.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA 31. JANVĀRA SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.19-2 «PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI
CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sa- Norādāmā informācija
daļas
1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, kas
noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus
par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un
saņemšanas nosacījumus.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās
mājas īpašnieki var pieteikties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma
apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
1.3. Saistošie noteikumi paredz pašvaldības līdzfinansējumu:
1.3.1. par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto
apliecinājuma karti – līdz 75% no pieslēguma būvdarbu
kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 3750,00 euro
par pieslēguma izbūvi;
1.3.2. par vienģimenes dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem veic
būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma
karti – līdz 50% no pieslēguma būvdarbu kopējām
izmaksām, bet nepārsniedzot 1000,00 euro par
pieslēguma izbūvi;
1.3.3. par vienģimenes dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara
zemes īpašuma robežās veic īpašnieks, saskaņā ar
Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr.253
«Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi» 18. punktu –
15,00 euro par viena vesela kanalizācijas tīkla metra
izbūvi (tai skaitā skatakas), bet nepārsniedzot 500,00
euro par pieslēguma izbūvi.

2.Projekta nepieciešamības Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
pamatojums
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, pašvaldības
līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas
tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot
vides piesārņojuma risku, tādējādi veicinot dabas
resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
3. Informācija par plānoto pro- Līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši pašvaldības
jekta ietekmi uz pašvaldības kārtējā gada budžetam.
budžetu
4. Informācija par plānoto pro- Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratī- SIA «Jelgavas ūdens» izveidota komisija, kurā iekļauts
vajām procedūrām
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pārstāvis, izvērtē pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas īpašniekam pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvei.
6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
ar privātpersonām
konsultācijas ar privātpersonām.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 Jana Bahmane

Izceļot bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotājus, kuri vada mūsdienīgas un aizraujošas
mācību stundas, motivē
skolēnus mācīties un
palīdz viņiem sasniegt
labākos rezultātus, kā
arī mērķtiecīgi profesionāli pilnveidojas, jau astoto gadu tiek pasniegta Ekselences balva. 25
konkursa finālistu vidū
šogad ir arī Jelgavas
Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Liene
Krieviņa – viņa tāpat kā
pārējie finālisti saņēma
Iedvesmas balvu.
Šogad Ekselences balvai tika
saņemti 300 pieteikumi, kuros
skolēni, viņu vecāki, skolu vadība
izvirzīja 200 Latvijas pedagogus,
norāda Latvijas Universitātes
Starpnozaru izglītības inovāciju
centra pārstāvis Miks Dzenis.
Konkursa finālam izraudzīti pieci visaugstāk novērtētie katra
priekšmeta skolotāji – kopumā 25
pedagogi –, kuriem bija jāvada 20
minūšu gara mācību stunda nepazīstamiem skolēniem, jāanalizē
dažādas mācību situācijas un citu
Ekselences balvas pretendentu
sniegums.

«Man bija jāvada mācību stunda Rīgas Teikas vidusskolas 7.
klases skolēniem, 20 minūšu laikā
izskaidrojot tēmu «Simetrija».
Lielākais izaicinājums, manuprāt,
bija sagatavošanās darbs – pamatojoties uz noteikto sasniedzamo
rezultātu, izstrādāt stundas plānu
un nonākt pie labākā varianta.
Domāju, ka laika pietika, lai
teorētiski izskaidrotu tēmu, bet,
lai tajā pilnvērtīgi iedziļinātos,
nepieciešama garāka mācību
stunda,» vērtē Jelgavas Valsts
ģimnāzijas skolotāja. L.Krieviņa
atklāj, ka kontaktu ar skolēniem
izdevies izveidot jau pirmajās
minūtēs, jo viņi bija ļoti atvērti, radoši, iesaistījās mācību stundā un
nekautrējās. «Šis ir mans ceturtais mācību gads Jelgavas Valsts
ģimnāzijā. Mana pieeja, mācot
matemātiku, ir akcentēt prasmes,
kas noderēs dzīvē, piemēram,
prasme skaidrot, plānot, spriest
un izvērtēt. Uzskatu, ka mana
stiprā puse ir kolēģi – bez viņu
atbalsta es šo četru gadu gaitā
nevarētu tā profesionāli izaugt. Šī
sadarbība ir ne vien matemātikas
skolotāju vidū – plānojot mācību
stundas, sadarbojos, piemēram,
arī ar bioloģijas skolotāju,» norāda
L.Krieviņa.
«Liene Krieviņa ir mūsdienīga,
profesionāla skolotāja, kura mīl
skolēnus un savu darbu. Viņa ir
inovatīva, meklē labākos risinājumus ikvienai situācijai un izrāda

iniciatīvu. Skolotāja piedalās arī
jaunā satura veidošanā, aprobē
materiālus, vada tālākizglītības
kursus, meklē jaunas pieejas,
reflektē par savu darbu un palīdz
citiem kolēģiem,» Ekselences
balvai izvirzīto pedagoģi raksturo
Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece. Viņa papildina, ka L.Krieviņa katrai mācību
stundai izvirza sasniedzamo mērķi
un to kopā ar skolēniem sasniedz
– šo kvalitāti novērtējusi arī Ekselences balvas žūrija. «Eksperti
uzsvēra to, ka Liene Krieviņa jau
no pirmās minūtes spēja izveidot
kontaktu ar nepazīstamiem skolēniem un viņiem izvirzīt sasniedzamo mērķi,» tā I.Bandeniece.
Jāpiebilst, ka šogad vairāk nekā
puse no visiem Ekselences balvai
izvirzītajiem pedagogiem bija matemātikas skolotāji.
Pieci Ekselences balvas laureāti
– no Siguldas Valsts ģimnāzijas,
Zemgales vidusskolas, Mārupes
vidusskolas un Rīgas Hanzas
vidusskolas – līdz ar balvu saņēma 1400 eiro, bet pārējiem
finālistiem pasniegta Iedvesmas
balva – Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts, naudas
un veicināšanas balva.
Konkursu «Ekselences balva»
organizē Latvijas Universitātes
Starpnozaru izglītības un inovāciju centrs sadarbībā ar Latvijas
Universitātes fondu un Valsts
izglītības satura centru.

Jelgavnieki apspriež ieceri
no atkritumiem ražot siltumu
No 1.lpp.

A.Vanags skaidroja: iecere paredz, ka NAIK izkraušana un
sagatavošana notiks slēgtā zonā,
proti, to piegādās slēgtā automašīnā, un ar gaisa plūsmas palīdzību slēgtā veidā kurināmais tiks
ietilpināts krātuvē, kur pirms
sadedzināšanas tas tiktu uzglabāts
ne ilgāk kā 24 stundas. Līdz ar
to smaku izplatības iespēja šajā
procesā ir minimāla, turklāt šobrīd
NAIK izmantošanai, jo īpaši lielas
jaudas stacijām, kāda ir arī Jelgavā, noteikti ļoti stingri nosacījumi.
Tāpat jelgavnieki interesējās,
kur tiks iepirkti un sagatavoti sadzīves atkritumi. A.Vanags skaidroja, ka prioritāri piegādātāji būs
Jelgavas novada uzņēmumi, piemēram, poligons «Brakšķi», tomēr
vajadzības gadījumā izejmateriālu
piegādi varētu nodrošināt arī no
citām Latvijas vietām. Iedzīvotāji
sprieda, ka atkritumu piegāde no
«Brakšķiem» būtu īpaši svarīga, lai
samazinātu poligonā apglabājamo
atkritumu apmēru, līdz ar to saruktu izmaksas par dabas resursu

nodokli un arī atkritumu savākšanas pakalpojuma izmaksas kļūtu
iedzīvotājiem draudzīgākas.
Sanāksmē izskanēja jautājums,
vai šādai stacijai pilsētas centrālajā daļā ir analogi. Uzņēmuma
pārstāvis A.Vanags zināja teikt,
ka atkritumu līdzsadedzināšana
ir izplatīta Eiropā – līdzīgas stacijas darbojas, piemēram, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Norvēģijā,
Zviedrijā. Šobrīd projektu attīstība
notiek arī Ventspilī un Daugavpilī,
bet jau praktizējošs uzņēmums
Latvijā ir betona ražotājs «Cemex». Lai gan vairumā gadījumu
tās atrodas attālāk no pilsētas, ir
piemēri arī stacijām pilsētā.
Jelgavnieki izteica bažas par
šķiroto atkritumu kvalitāti, kā
rezultātā varētu tikt bojātas stacijas iekārtas, kas savukārt prasītu divtik lielākus izdevumus.
A.Vanags norādīja, ka uzņēmumā
paredzēts veikt kvalitātes kontroli
un sākotnēji nodrošināt NAIK
līdzsadedzināšanu procentuāli
mazākā attiecībā, procesā to pakāpeniski palielinot. Turklāt kļūmes

gadījumā vienmēr būtu iespēja
turpināt kurināt ar biomasu.
Jāpiebilst, ka šajā reizē uzņēmums «Fortum Latvia» un
vides konsultāciju uzņēmums
SIA «Enviroprojekts» iedzīvotājus
informēja par ieceri un uzklausīja
iesaistīto pušu viedokli par to,
kam būtu jāpievērš pastiprināta
uzmanība, tālāk strādājot pie ieceres. Pēc sākotnējās sabiedriskās
apspriešanas saņemtā informācija
un ierosinājumi tiks apkopoti, un
sekos darbs pie detalizētas izpētes,
ietekmes uz vidi modelēšanas un
paredzētās darbības ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanas.
Ar informāciju par paredzēto
darbību un sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11
pirmdienās no pulksten 8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
no pulksten 8 līdz 17, piektdienās
no pulksten 8 līdz 14.30, kā arī
mājaslapas www.fortum.lv sadaļā
«Projekti».
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Īsi
 No 4. līdz 9. martam apmeklētājiem nebūs pieejama Miezītes
bibliotēka – šajās dienās tur notiks
kāpņu remonts. Bibliotēka lasītājiem
atkal būs atvērta otrdien, 12. martā.
Miezītes bibliotēkas ēkā kopš pērnā
gada nogales notiek remontdarbi – tiek
mainītas novecojušās iekšējās komunikācijas, tostarp apkures un elektroapgādes tīkli, veikts telpu kosmētiskais
remonts, kā arī, siltinot fasādi, paaugstināta energoefektivitāte. Remonts
jau noslēdzies bibliotēkas 2. stāvā, bet
šobrīd tiek remontēts 1. stāvs. Darbus
Miezītes bibliotēkā veic SIA «Zemgales
būvserviss», un kopā ar PVN būvdarbu
līguma summa ir 242 866,80 eiro. Miezītes bibliotēka lasītājiem ir atvērta no
otrdienas līdz sestdienai. No otrdienas
līdz piektdienai bibliotēka strādā no
pulksten 10 līdz 18, bet sestdienās – no
pulksten 10 līdz 17.
 Jelgavas Latviešu biedrības biedru sapulce notiks 17. martā pulksten
13 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē (Akadēmijas ielā 26,
Jelgavā). Kā informē Jelgavas Latviešu
biedrības valde, sapulces darba kārtība
ir gada pārskata par iepriekšējo gadu
un biedrības budžeta 2019. gadam
apstiprināšana, šā gada pasākumi un
aktivitātes.
 5. martā pulksten 11 viesnīcā
«Zemgale» Skautu ielā 2 notiks
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras (LTRK) Rietumzemgales nodaļas organizētais seminārs par jaunākajiem Darba likuma grozījumiem.
Semināra dalībnieki tiks informēti par
darba algas norādīšanu darba sludinājumā, valsts valodas un svešvalodas
prasībām darba sludinājumā un darba
pienākumu izpildē, darbinieka tiesībām
disciplinārsoda pārsūdzēšanā, arodbiedrības lomu darba devēja uzteikuma
gadījumā. Tāpat varēs vairāk uzzināt par
administratīvo pārkāpumu lietvedību
darba tiesību jautājumos. Kopā ar ekspertiem semināra dalībnieki analizēs
reālas situācijas saistībā ar darba tiesību
pārkāpumiem, bet noslēgumā varēs
uzdot jautājumus par darba tiesisko
attiecību aspektu. Semināru vadīs
praktizējoša juriste administratīvajās
tiesībās mediatore speciāliste darba
aizsardzības un darba drošības jautājumos Aija Vāciete. Dalība seminārā LTRK
biedriem vienam uzņēmuma pārstāvim
ir bez maksas, katram nākamajam – 10
eiro plus PVN. Savukārt uzņēmumiem,
kas nav LTRK biedri, dalības maksa ir 20
eiro plus PVN. Reģistrēties semināram
var pa tālruni 28646086 vai e-pastu
jelgava@chamber.lv.
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs «Zemgale» (reģ.
Nr.90001623310) aicina darbā

SĒTNIEKU(-CI)/
PALĪGSTRĀDNIEKU(-CI).
Galvenie pienākumi:
• veikt teritorijas uzkopšanas darbus;
• palīdzēt pārvietot klientus;
• pārvietot inventāru;
• veikt palīgdarbus;
• pārvietot, šķirot mīksto inventāru;
• veikt kosmētiskos remontdarbus;
• veikt tehnisko palīglīdzekļu remontu.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes
laika;
• pēc nepieciešamības ir iespēja izmantot
dienesta viesnīcu.
Alga – EUR 530.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu
aigars.bumbieris@ozolnieki.lv.
Tālrunis uzziņām – 63050449, 63050454.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@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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Vai dzīvība ir zvana vai SMS vērta?

 Ilze Knusle

Ar vizuāli iespaidīgu reklāmu,
telefonos sēdošos un tāpēc,
iespējams, bojā gājušos šoferus pielīdzinot zombijiem,
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) autovadītājus
cenšas rosināt pārskatīt savus
braukšanas paradumus un
atteikties no viedierīču lietošanas pie stūres. Īpaši svarīgi tas
ir apstākļos, kad ielas un ceļi ir
slideni, ir slikta redzamība, un
katra nepārdomāta rīcība var
beigties ar avāriju, bet mirklis
telefonā to var padarīt vēl
traģiskāku. «Es priecātos, ja šī
reklāma iedarbotos vismaz uz
kādu autovadītāju, jo šī problēma ir šoferīšu galvās – diemžēl visbiežāk izmāca tikai tas,
ja gadās pieļaut kļūdu un attapties stabā vai grāvī,» skarbs
ir Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Kārtības
policijas biroja Patruļpolicijas
nodaļas priekšnieks Aivars
Putniņš.

ir nāve viena zvana, īsziņas, selfija vai
ieraksta sociālajos tīklos dēļ.

Kā autovadītāji izmanto mobilo
tālruni, vadot mašīnu?

Reida laikā pieķer 12 autovadītājus

Lai šim jautājumam pievērstu arī
Jelgavas autovadītāju uzmanību, policija
rīkoja reidu, kurā pastiprināti kontrolēja tieši viedierīču lietošanu pie stūres.
Pieķerti tika 12 autovadītāji, un visiem
piemērots naudas sods. Sākotnēji par šo
pārkāpumu bija paredzēts brīdinājums
vai naudas sods 15 eiro apmērā, bet pagājušā gada jūlijā soda apmērs palielināts,
atsakoties no brīdinājuma un paaugstinot
naudas sodu.
«Tieši naudas soda palielināšana
visbiežāk izskan kā efektīvākais veids,
lai disciplinētu šoferus, bet nedomāju,
ka tas strādā. Līdzīga situācija bija ar
braukšanas ātruma pārkāpumiem – sabiedrībā un arī pašu autovadītāju vidū
valdīja uzskats, ka lielāki sodi samazinās
ātrumu uz ceļiem, un apmēram pirms
diviem gadiem sodus paaugstināja. Bet,
kad autovadītājs saņem lielo sodu par
pārsniegto ātrumu, manā kabinetā savas
domas pēkšņi maina: sodi ir pārāk bargi,
tie neko nedod un disciplīnu nepanāk,
tas ir veids, kā aizlāpīt valsts budžetu,
un tamlīdzīgi. Likumdevējiem šķiet, ka
sodu palielināšanai vajadzētu motivēt
ievērot ceļu satiksmes noteikumus, bet
tas vienlaikus motivē arī šoferus apstrīdēt
policijas lēmumu,» stāsta A.Putniņš.

CSDD pārstāvis Rolands Rumba
norāda, ka saskaņā ar CSDD un tirgus
un sociālo pētījumu aģentūras «Latvijas
fakti» veikto pētījumu vairāk nekā 70
procenti autovadītāju braukšanas laikā
mēdz lietot mobilo telefonu, lai gan Grēko apzināti
Policijas reidā piedalījās arī «Jelgavas
vairums no viņiem apzinās, ka tas ir
nepareizi un bīstami. «Zinātnieki pie- Vēstnesis». Apmēram divu stundu laikā
rādījuši, ka cilvēks nespēj darīt vairākas tika pieķerti trīs telefonisti, un katrs
lietas paralēli, bet spēj ātri pārslēgties saņēma minimālo sodu – 25 eiro. Visi
no vienas lietas uz citu. Tādēļ realitātē autovadītāji savu pārkāpumu atzina,
autovadītājs koncentrējas sarunai, tas taču katram bija savi «bet». Piemēram,
ir, mobilajam telefonam, bet braukšana Sandis ar 20 gadu šofera stāžu, kurš
braucot runāja pa
paliek otrajā plānā,
telefonu ar klientu,
kas ir ļoti bīstami, jo
Aptuveni 20–30 procenti
atzina, ka šad tad
viņš sāk nepamanīt
no visām autoavārijām ir
grēko. Tad sekoja
gājējus, ceļa zīmes,
luksoforu signālus
saistītas ar mobilā telefona aizbildinājums, ka
ar šo busiņu ikdieun citas svarīgas
lietošanu pie stūres,
nā nebrauc, tāpēc
lietas uz ceļa. Varētu teikt, ka mobilo
secinājuši satiksmes drošības brīvroku jeb handsfree sistēma palikutelefonu nozombēti
eksperti Latvijā un pasaulē.
si otrā mašīnā. Viņš
autovadītāji jeb cilgan uzskata, ka arī
vēki, kas auto vadīšanu apvieno ar sarunām, saraksti, šī sistēma nav risinājums, jo vienalga
interneta un sociālo tīklu skatīšanos, ir novērš šofera uzmanību – lai atbildētu
milzīga problēma uz Latvijas ceļiem,» uz zvanu, tāpat jāpaskatās ekrānā un
jānospiež poga, atraujot skatienu no ceļa.
stāsta R.Rumba.
Viņš skaidro, ka kampaņā «Izkāp no Uz iebildumiem, ka, runājot pa tālruni, ir
telefona!» zombiju tematika izmantota aizņemta roka, tāpēc grūtāk veikt dažāapzināti – viens no iemesliem ir, lai uzru- dus manevrus, Sandis atbildēja, ka viņam
nātu gados jaunāku auditoriju, jo ne tikai nebija aizņemta roka – viņš telefonu pie
vecāki māca un audzina savus bērnus, bet auss bija piespiedis ar plecu…
Aigars ar 24 gadu autovadītāja stāžu
arī bērni māca un audzina savus vecākus.
Tāpat kampaņas tēli zombiji simboliski atzina, ka ir sagādnieks un diezgan bieži
un ar skarbu humoru atver acis autova- pie stūres runā pa telefonu, lai gan zina,
dītājiem, liekot aizdomāties, cik absurda ka par to pienākas sods. «Ja godīgi, ne-

Lieto navigācijas
programmas

Runā

72%
Saņem īsziņas

Lai rosinātu autovadītājus atteikties no viedierīču lietošanas pie stūres,
CSDD īsteno kampaņu «Izkāp no telefona!». Tās tēli ir zombiji, kas simboliski un ar skarbu humoru autovadītājiem liek aizdomāties, cik absurda
ir nāve viena zvana, īsziņas, selfija, foto vai ieraksta sociālajos tīklos dēļ.
uzskatu, ka runāšana pa telefonu man neataino patieso situāciju uz ceļiem.
traucē vadīt automašīnu. Tikpat labi es «Ja gribat zināt, cik tas ir aktuāli, papie stūres varētu ēst vai darīt vēl ko citu. stāviet kaut pusstundu krustojumā un
Diez vai telefons traucē vairāk nekā, paskaitiet, cik no autovadītājiem, kuri
piemēram, kasīšanās,» savus argumen- to šķērso, tobrīd izmanto telefonu,» viņš
tus izteica autovadītājs, piebilstot, ka aicina, uzsverot, ka lielākā daļa satiksmes
brīvroku sistēma viņam neesot ērta, tāpēc dalībnieku joprojām neapzinās: lai gan,
pēc statistikas datiem, biežākais ceļu sato nelieto.
«Manai mammai ir 89 gadi, un var tiksmes negadījumu iemesls ir distances
atgadīties jebkas. Tāpēc, ja ir zvans no neievērošana, lielu daļu šo pārkāpumu
mammas, klausule jāpaceļ – štrunts par izraisījusi tieši runāšana pa telefonu, jo
pārkāpumiem un sodiem,» tā Violeta ar 22 autovadītāja koncentrēšanās uz ceļu un
reakcijas ātrums
gadu autovadītājas
samazinās. «Runāstāžu. Viņa skaidroAdministratīvā pārkāpuma
jot par to, kā discipja, ka cenšas ievērot
protokoli par tālruņa
linēt autovadītājus,
ceļu satiksmes noteilietošanu pie stūres Jelgavā
jāteic, ka nekas nav
kumus, bet uzskata,
tik iedarbīgs kā poka ir arī izņēmuma
brīdinājumi
naudas sodi
licijas mašīnas atgadījumi, piemēram,
spulgs spogulī. Tad
šis. Viņasprāt, ar
telefons tiek mests
viedierīču lietošanu
2016. gadā –
vairāk grēko piere263
42 zemē, izliekoties,
ka tas netika liedzējuši autovadītāji,
tots, un izmantoti
kuri kļūdaini uzska2017. gadā –
citi triki,» stāsta
ta, ka pratīs noreaģēt
203
38
policijas pārstāvis,
jebkurā situācijā.
piebilstot: maldīgs
«Viedierīču lietoir uzskats, ka šoferi
šana mūsdienās ir
2018. gadā –
kļūst apzinīgāki,
tik pašsaprotama,
Avots: Valsts policija
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ja mašīnā ir bērni.
ka autovadītāji bieži
«Tad, ja mašīnā ir
vien īpaši neaizdomājas par riskiem, kas ar to saistās. Ja bērni, šoferi tāpat dzer un brauc, pārnoticis satiksmes negadījums, visbiežāk sniedz ātrumu un arī lieto telefonu...»
autovadītāji neatzīstas, ka viņu uzmanību
novērsušas darbības ar telefonu, jo cilvē- Visdrošāk – apstāties
Lai novērtētu autovadītāja uzvedības
kiem ir tendence izlikties pareizākiem,
nekā viņi ir īstenībā,» šo problēmu vērtē izmaiņas uz ceļa tālruņa lietošanas brīdī,
pētījumu ar autosimulatoru veica apdropsihologs Ivars Austers.
šināšanas kompānija «Balta» sadarbībā
Objektīvā aina –
ar Latvijas Universitāti. Rezumējums:
pusstundu krustojumā
lietojot mobilo telefonu, ievērojami paA.Putniņš uzskata, ka reida rezultāti lielinājās vidējais braukšanas ātrums, kā
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Avots: CSDD un «Latvijas faktu» pētījums

arī bija krasas novirzes no joslas centra,
saņemot īsziņas.
Visdrošāk ir apstāties ceļa malā un
atbildēt uz zvanu vai īsziņu. «Lai gan
brīvroku sistēmas lietošana Latvijā
nav aizliegta, tā no satiksmes viedokļa
nav pilnībā droša, jo arī tādā gadījumā
autovadītājs iedziļinās sarunā, kas var rezultēties bīstamā situācijā uz ceļa. Esam
pārliecināti, ka autovadītājam vienmēr
ir iespēja vai nu atzvanīt vēlāk, vai arī
apstāties ceļa malā un parunāties pa
telefonu vai nosūtīt īsziņu. Citu iespēju,
kā to izdarīt droši, nav,» norāda R.Rumba.

Pastiprinās kontroli

Tā kā policijai nav cilvēkresursu, lai
palielinātu ielās patrulējošo ekipāžu skaitu, tiek domāts par moderna aprīkojuma
izmantošanu. Valsts policija šogad plāno
testēt mobilās automašīnas, kas fiksēs
autovadītājus, kuri pie stūres lieto mobilo
tālruni. Šī mobilā automašīna darbosies
līdzīgi kā stacionārais fotoradars – fiksēs
automašīnā mobilā telefona lietošanu
bez auto apturēšanas, un automašīnas
īpašniekam tiks nosūtīts paziņojums
par pārkāpumu un piemērotais sods.
Policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā informē, ka jau ir noslēgts līgums par testa
automašīnas piegādi un plānots, ka tā
varētu sākt darboties martā. Tad policija
sola arī plašāk informēt sabiedrību par
aktivitātēm. Ja testēšana būs efektīva,
iespējams, policija šādas tehnoloģijas
iegādāsies un izmantos darbā pastāvīgi.

Kā vērtējat viedierīču lietošanu pie stūres?
Imants, autovadītāja stāžs – 10 gadu:
– Viedierīču lietošana, esot pie
stūres, – tas nav droši: tu jau neapdraudi tikai sevi, bet arī citus,
kas ir uz ceļa. Pats cenšos telefonu
pie stūres nelietot, bet dažreiz
atbildu uz zvaniem. Īsziņas gan
nerakstu – tas būtu par traku!
Tiesa, ja mašīnā ir vēl kāds, tad
es izturos atbildīgāk un apzinīgāk
ievēroju satiksmes noteikumus,
arī ar telefonu negrēkoju. Domāju, ka to izskaust var, tikai
runājot par to un mācot, jo sodi jau ir diezgan bargi un diez vai
ko dos, ja tos palielinās vēl. Jārīko reklāmas kampaņas, jāveido
videorullīši, lai cilvēki sāktu par to aizdomāties.

Raimonds, autovadītāja stāžs – vairāk nekā 20 gadu:
– Agrāk, kad bija citi laiki –
daudz mazāka satiksmes intensitāte un citi braukšanas paradumi
–, telefonu lietoju, arī braucot pie
stūres. Tomēr, kopš tas ir aizliegts
un par to ir noteikts sods, šo paradumu esmu atmetis. Telefons
tiešām traucē braukt, it sevišķi
lielā satiksmē un ja ir liels ātrums.
Tas ir bīstami. Kamēr vēl pilnībā
nebiju ticis vaļā no šī netikuma, padsmitgadnieki bērni man
aizrādīja. Sākumā jau viņus centos apklusināt, teicu, lai nemaisās, nav viņu darīšana, tomēr ar laiku nācās atzīt, ka taisnība
jau viņiem ir.

Artūrs, autovadītāja stāžs – 10 gadu:
– Kad esmu pie stūres, uz telefonzvaniem atbildu tikai tad,
ja ir kas svarīgs. Kā es to varu
zināt? Ja zvana vairākas reizes.
Tas nozīmē, ka cilvēkam ir kas
svarīgs. Tad es apstājos ceļa malā
un atbildu uz zvanu. Pārlieka
aizraušanās ar telefonu novērš
šoferi no ceļa, un tā var izraisīt
avāriju. Es arī saviem draugiem,
braucot kopā mašīnā kā pasažieris, esmu aizrādījis, lai pie stūres nerunā pa telefonu. Tagad taču ir daudz citu tehnoloģisku
iespēju, piemēram, mašīna ir aprīkota ar skaļruņiem, un, lai
atbildētu uz zvanu, atliek vien nospiest podziņu pie stūres.
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Nesīs karogu

29. pasaules ziemas universiādē, kas
no 2. līdz 12. martam notiks Krievijas
pilsētā Krasnojarskā, Latviju pārstāvēs
27 sportisti. Viņu vidū ir arī divi jelgavnieki. Universiādes atklāšanas ceremonijā Latvijas karogu nesīs Jelgavas
šorttrekists Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas students Endijs Vīgants
(pirmais no kreisās), bet par mūsu studentu hokeja izlases kapteini ievēlēts
HK «Zemgale» spēlētājs LLU students
Kristaps Millers (trešais no labās).
Foto: Andris Pimenovs

Jelgavā notiks
badmintona turnīrs

Jelgavā jau ceturto gadu notiks starptautiskais pasaules reitinga «Future
Series» badmintona turnīrs «Yonex
Latvia International». Šogad sacensības norisināsies no 30. maija līdz 2.
jūnijam ZOC. Būtiska ZOC priekšrocība
ir griestu augstums – 12,5 metri –, jo
saskaņā ar noteikumiem minimālais
augstums ir deviņi metri. Dalībnieku
reģistrācija turnīram ilgs līdz 30. aprīlim. Pērn «Yonex Latvia International»
Jelgavā piedalījās 340 spēlētāji no 40
valstīm, un organizatori lēš, ka šogad
dalībnieku skaits varētu būt apmēram
tāds pats. Skatītājiem ieeja turnīrā
būs bez maksas, un šogad īpaši tiks
domāts par publikas piesaisti, rīkojot
dažādas aktivitātes un konkursus.

Izstrādāts Latvijas Jaunatnes
olimpiādes logotips
 Ilze Knusle

Ir izstrādāts un apstiprināts Latvijas Jaunatnes
olimpiādes «Jelgava 2019»
logotips un vizuālā identitāte – galvenie vadmotīvi ir
sports, jaunība, vasara un
tradīcijas.
Logotipu veido pieci olimpiskie apļi,
kam piešķirta kustība un dinamika,
Jelgavas reklāmbaneris pilsētas
krāsās un pasākuma nosaukums –
«VIII Latvijas Jaunatnes olimpiāde».
«Uzdevums bija diezgan vienkāršs,
bet savā ziņā arī grūts, jo vēlējāmies
konkurēt ne tikai ar vietējo olimpiāžu
logotipiem, bet arī ar Eiropas un pasaules olimpiāžu zīmoliem,» norāda
vizuālās identitātes autors reklāmas
un zīmolu speciālists dizainers Ansis
Griķis.
Logotips jau prezentēts Latvijas
Olimpiskās komitejas (LOK) pārstāvjiem, kuri to akceptēja. Tas tiks
publicēts LOK mājaslapā un būs
Latvijas Jaunatnes olimpiādes atpazīstamības zīme. «Šo logotipu plānots
izmantot gan olimpiādes norises
vietās – uz baneriem, karogiem –,
gan uz diplomiem un medaļām, gan
uz krekliņiem brīvprātīgajiem, kuri
palīdzēs pasākuma organizēšanā, gan
citur,» ieskicē Jelgavas Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka VIII Latvijas Jaunatnes olimpiā-

SPORTS
Sezonu noslēdz 5. vietā

Sezona noslēgusies vīriešu
volejbola komandai «Biolars/Jelgava»,
kas Latvijas
če mp ionāt a
ceturtdaļfināla sērijā līdz divām uzvarām ar 0:2 piekāpās OC «Limbaži/
MSĢ» volejbolistiem. Pirmajā spēlē
ZOC limbažnieki uzvarēja ar 3:1 (25:22,
25:23, 26:28 un 27:25), bet otrajā spēlē Limbažos – ar 3:0 (25:16, 25:28 un
25:19). Līdz ar to OC «Limbaži/MSĢ»
iekļuva pusfinālā, bet mūsu komandai
sezona noslēgusies ar 5. vietu Latvijas
čempionātā. Jāpiebilst, ka «Biolars/
Jelgava» «Credit24» Meistarlīgā ierindojās 11. vietā.

Četri čempioni

Aizvadītas Latvijas
meistarsacīkstes jauniešiem (2001. un 2002.
dzimšanas gads) sambo. Četri Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi
izcīnīja čempiona titulu – Vladimirs Ščerbakovs svara kategorijā līdz 56 kg, Edgars
Dukaļskis svarā virs 87 kg, Ņikita Skorbenko
svarā līdz 70 kg un Ņikita Jaroševičs (attēlā)
svarā līdz 87 kg. Tā kā šīs bija arī atlases sacensības Eiropas meistarsacīkstēm sambo,
kas notiks Kiprā 13. un 14. aprīlī, čempioni
ieguva tiesības tajās piedalīties, bet izlemts, ka Eiropas meistarsacīkstēs startēs
tikai treneres Marinas Mazures audzēknis
Ņ.Jaroševičs, jo dalībniekiem pašiem jāsedz
visi izdevumi. Pārējie gatavosies nozīmīgām džudo sacīkstēm.
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Vēl divas spēles mājās

BK «Jelgava/LLU» izbraukumā ar 90:78
(20:16, 22:14, 18:22 un 30:26) piedzīvoja
zaudējumu BK «Gulbenes buki». Rezultatīvākie bija Jānis Bērziņš ar 18 punktiem,
Uldis Feldmanis ar 13 punktiem un
Armands Seņkāns ar 12 punktiem. «Nebija simtprocentīgas atdeves laukumā,
un tā uzvarēt nevar. Domāju, spēlētāji
cerēja, ka sametīs savus punktus, bet
nesanāca. Mūsu precizitāte no spēles bija
40 procenti, bet pretiniekiem – 50. Zaudējām arī atlēcošajās bumbās – mums
29, pretiniekiem 40,» vērtē BK «Jelgava/
LLU» galvenais treneris Gatis Justovičs.
Jelgavniekiem līdz izslēgšanas spēļu kārtai atlikušas divas spēles Jelgavas sporta
hallē: 1. martā pulksten 20 pret «LU/BS
Rīga» un 8. martā pulksten 20 pret BK
«Valmiera Glass/ViA 2».

Trīs dienas Jelgavā sacentīsies
mākslas vingrotājas
 Ritma Gaidamoviča

de notiks no 5. līdz 7. jūlijam. Centrālā norises vieta būs Jelgava, bet
atsevišķos sporta veidos sacensības
aizvadīs citur, piemēram, Ozolnieku
novadā notiks triatlons un jāšanas
sports, Dobelē – MTB un šosejas
riteņbraukšana, svarcelšana un šaušana, Brocēnos – smaiļošana un kanoe
airēšana, Jūrmalā – airēšana, Rīgā
– sporta vingrošana un paukošana,
Engurē – burāšana, Tukumā – golfs,
Valmierā – airēšanas slaloms.
Plānots, ka kopumā olimpiādē
piedalīsies ap 3000 jauno sportistu
vecumā no 14 līdz 18 gadiem.
Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir
valsts mēroga sporta sacensības ar
mērķi noteikt labākos Latvijas jaunos
sportistus. Vienlaikus vairākos sporta
veidos viņi sacentīsies par tiesībām
pārstāvēt Latviju Eiropas Jaunatnes
vasaras olimpiādē, kas šovasar no 20.
līdz 28. jūlijam norisināsies Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku. Latvijas
Jaunatnes olimpiāde notiek ik pēc
diviem gadiem.

Sporta pasākumi
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 10.30 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas spēle: «Jelgava U15V» – «BJBS Rīga/DSN 2 U15V»
(sporta hallē).
3. martā pulksten 12 – Latvijas Sie
viešu basketbola līgas spēle: «Jelgava/
BJSS» – Latvijas U-16 izlase (ZOC).
3. martā pulksten 14.45 – Latvijas
čempionāta spēles hokejā sievietēm
(ledus hallē).
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).
9. martā pulksten 9 – Jelgavas čempionāts telpu futbolā (sporta hallē).
9. martā pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas spēle
meitenēm: «Jelgava U17S» – «BJBS Rīga/
TTP 1 U17S» (sporta hallē).
9. martā pulksten 13 – «Optibet»
Virslīga futbolā: «Jelgava» – FC «Riga»
(sporta bāzē Kārklu ielā 6).
10. martā pulksten 10 – galda tenisa
čempionāta 4. kārta (sporta hallē).
10. martā pulksten 11 – Latvijas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jaunatnes basketbola līgas spēle: «Jelgava U15V» – «IMSS/Salaspils U15V»
(sporta hallē).
10. martā pulksten 16 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (sporta hallē).
13. martā pulksten 10 – Lielā balva
pirmsskolas izglītības iestādēm (sporta
hallē).
13. martā pulksten 18.30 – Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas spēle:
«Jelgava/BJSS» – «Rūjiena» (sporta hallē).
14. martā pulksten 10 – Lielā balva
skolām (sporta hallē).
14. martā pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas spēle U-15
grupas zēniem: «Jelgava» – «DSN» (ZOC).
14. martā pulksten 19 – Baltijas
Sieviešu basketbola līgas spēle: «Jelgava/
BJSS» – «Liepāja/LSSS» (sporta hallē).
15. martā pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas spēle: «Jelgava U15V» – «Liepāja U15V» (sporta hallē).
15. martā pulksten 14 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas spēle: «Jelgava U16V» – «Liepāja U16V» (sporta hallē).
15. martā pulksten 15.30 – Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēle:
«Jelgava 2 U19V» – «Liepāja 2 U19V»
(sporta hallē).
16. martā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā (sporta hallē).
16. martā pulksten 11 – Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēle
meitenēm: «Jelgava U17S» – «Saldus
U17S» (sporta hallē).

No 8. līdz 10. martam Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC) jau desmito reizi
Jelgavā notiks starptautiskās mākslas vingrošanas
sacensības «Baltijas puķe»,
pulcējot vingrotājas no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas
un Vācijas. Turpinot pērn
aizsākto, arī šogad pirmajā
dienā notiks grupu vingrojumu sacensības, kurās
piedalīsies krietni vairāk
komandu nekā pagājušajā
gadā, bet sestdien un svētdien – individuālās.
«Baltijas puķes» organizatore
mākslas vingrošanas kluba «Baltic
Flower» vadītāja un Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
trenere Irina Smelova stāsta, ka
mākslas vingrošanas sacensībās
Jelgavā šogad startēs ap 600 meiteņu. «Gribētāju piedalīties mūsu
sacensībās ir daudz vairāk, jo esam
iemantojuši uzticību, apliecinājuši
savu kvalitāti un labo organizāciju,
taču diemžēl visus nevaram uzņemt
– kapacitāte mums to neļauj,» atzīst
I.Smelova.
Arī šogad pirmajā dienā – piektdien – notiks grupu vingrojumu
sacensības, un šīs ir Latvijas mērogā
lielākās grupām. «Mums ir jāizmanto Jelgavas sporta infrastruktūra.
Proti, ZOC zāle ir ļoti piemērota
mākslas vingrošanai grupās – tā ir
liela, un vienlaicīgi pietiek vietas gan
treniņiem, gan sacensībām, turklāt
šajā zālē ir augsti griesti, kas ļauj
brīvi izpildīt jebkuru priekšnesumu,
nedomājot par to, ka vienu vai otru
atribūtu nevarēs izmantot ierobežotās telpas dēļ,» stāsta I.Smelova.
Viņa piebilst, ka grupu mākslas
vingrošana šobrīd Latvijā iemanto
arvien lielāku popularitāti – to
apliecina arī tas, ka šajā disciplīnā

Foto: no JV arhīva
Arī šogad starptautisko mākslas vingrošanas sacensību «Baltijas puķe»
pirmajā dienā – piektdien – notiks grupu vingrojumu sacensības.
piedalīsies apmēram 300 dalībnieču.
Jelgavu pārstāvēs septiņas komandas – katrā apvienojušās piecas
sešas kluba «Baltic Flower» un BJSS
audzēknes, turklāt divām komandām, kurās startē 6–8 gadus vecas
meitenes, šī būs pirmā sacensību
pieredze. I.Smelova atzīst, ka tieši
grupu vingrojumi, kad priekšnesumā
vienlaicīgi uzstājas vairākas meitenes
un daudzus elementus izpilda sinhroni, ir saistošāki arī skatītājiem. Katra
grupa uzstāsies ar diviem numuriem,
bet pēc grupu vingrojumiem piektdien notiks arī individuālās sacensības juniorēm B grupā (13–15 gadi).
9. un 10. martā ZOC visas dienas
garumā norisināsies individuālās
sacensības dažādās vecuma grupās –
sākot ar meitenēm, kuras dzimušas
2012. gadā, un beidzot ar tām, kuras
ir vecākas par 16 gadiem. Cīņa notiks dažādās kategorijās atkarībā no
vingrotāju meistarības. Individuāli

sacentīsies arī ap 40 jelgavnieču.
Savukārt visas dalībnieces trīs dienu
garumā vērtēs vairāk nekā 30 tiesnešu ne tikai no Latvijas, bet arī no
pārējām sacensību dalībvalstīm. «Arī
individuāli meitenes uzstāsies ar diviem priekšnesumiem, un sacensībās
vienu numuru vienlaicīgi vērtēs 20
tiesneši,» piebilst I.Smelova.
Sacensības 8. martā ZOC sāksies
pulksten 10 un ilgs līdz pēcpusdienai,
sestdien – no pulksten 9 līdz vakaram,
bet svētdien – no pulksten 9.30 līdz
noslēgumam. «Oficiālā atklāšana
būs sestdien pulksten 13. Uzvarētāju apbalvošana notiks katru dienu
vairākas reizes. Šis ir desmitais – jubilejas – festivāls, tāpēc ar Jelgavas
meitenēm pārējām dalībniecēm un
skatītājiem esam sagatavojušas īpašu
priekšnesumu,» atklāj I.Smelova.
Skatītājiem ieeja uz mākslas vingrošanas sacensībām «Baltijas puķe»
ir bez maksas.

Latvijas U-19 telpu futbola izlase tiksies ar Eiropas favorītiem
 Ilze Knusle

Gatavojoties UEFA Eiropas
U-19 telpu futbola pirmajam
finālturnīram, Latvijas U-19
telpu futbola izlase divās
pārbaudes spēlēs tiksies
ar Spānijas vienaudžiem,
kas tiek vērtēti kā vieni no
Eiropas favorītiem. Spēles
paredzētas 5. un 6. martā
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā.
Latvijas Futbola federācijas pārstāvis Viktors Sopirins stāsta, ka UEFA
Eiropas U-19 telpu futbola finālturnīrs
notiks septembrī Rīgā. Mūsu valsts iz-

lase kā čempionāta finālturnīra rīkotājvalsts komanda tajā spēlēs automātiski,
tāpēc gatavošanās ciklā aizvada tikai
pārbaudes spēles. Savukārt Spānijas
izlasei, lai iekļūtu starp astoņām
finālturnīra dalībniecēm, jāaizvada
kvalifikācijas turnīrs, kas no 26. līdz
31. martam paredzēts Gruzijā. Spāņi
ielozēti vienā apakšgrupā ar Gruziju,
Ungāriju un Turciju. No šīs apakšgrupas Eiropas čempionāta finālturnīrā
iekļūs tikai viena komanda. «Spēles
pret Latvijas izlasi Jelgavā spāņiem kalpos kā noslēdzošā sagatavošanās pirms
Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra. Varu arī piebilst, ka Spānija, pateicoties savām telpu futbola dziļajām
tradīcijām un attīstītajai telpu futbola

skolu sistēmai, tradicionāli tiek uzskatīta par vienu no Eiropas čempionāta
favorītēm. Ar šāda līmeņa pretiniekiem
mūsu U-19 telpu futbola izlase tiksies
pirmo reizi,» ieskicē V.Sopirins.
Abas komandas aizvadīs divas pārbaudes spēles. Pirmā notiks 5. martā
pulksten 19, bet otrā – 6. martā pulksten 18. Skatītājiem ieeja uz abām spēlēm būs bez maksas. «Latvijas Futbola
federācija šo spēļu laikā vēlas iespējami
plašākai auditorijai sniegt iespēju
klātienē redzēt pašmāju labāko jauno
telpu futbolistu sniegumu,» piebilst
Futbola federācijas pārstāvis, aicinot
ikvienu doties uz Zemgales Olimpisko
centru un atbalstīt Latvijas U-19 telpu
futbola izlasi klātienē.
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Brīvlaikā – teātris, kino,
pārgājiens, darbnīcas
 Jana Bahmane

Skolēnu pavasara brīvlaikā, no 11. līdz 17.
martam, Jelgavas kultūras namā, bērnu un
jauniešu centrā «Junda», pilsētas bibliotēkās, Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā un
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzejā notiks izzinošas
un radošas aktivitātes
skolēniem – būs iespēja
apmeklēt teātra izrādes
un kino seansus, doties
pārgājienā, piedalīties
radošajās darbnīcās,
Veloskolas nodarbībās
un citās nodarbēs.
Jelgavas kultūras namā 12.
martā pulksten 12 notiks režisora Armanda Ekšteta iestudētā
leļļu izrāde «Nelūgtais ciemiņš»,
kas stāsta par vāveri un viņas
draugiem, pie kuriem kādu dienu
ierodas nelūgts ciemiņš. Kas ir šis
svešinieks, un ko viņš te meklē?
To varēs uzzināt izrādē. Radošās
apvienības «Teātris un es» piedāvāto iestudējumu aicināti apmeklēt pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērni un viņu vecāki. Bet
brīvlaika nedēļas noslēgumā – 17.
martā pulksten 16 – kultūras
namā būs iespēja apmeklēt muzikālo vides izglītības leļļu teātra
izrādi «Draudzēsimies». «Pasaku
meža pļaviņā valdīja miers un
prieks. Vāverīte, dziedādama savu
jautro dziesmiņu, lasīja čiekuriņus,
sēnes, ogas. Lidinājās krāsaini
taurenīši, sienāzis lēkāja, vēl kāds
gulēja paslēpies garajā zālē. Pēkšņi
kaut kas dārdēja, šņāca un drebēja, kaut kas krita un gāzās un
tad... iestājās klusums. Kaut kas
skaistajā pļaviņā izmainījās…»
izrādes veidotāji sniedz ieskatu
režisores Agitas Lieldidžas-Trupas
iestudētajā darbā. Biļetes var iegādāties Jelgavas kultūras namā un
«Biļešu paradīzes» kasēs. Katras
izrādes biļešu cena – 4 eiro.
Tāpat pavasara brīvlaikā kultūras namā notiks kino seansi.
13. martā pulksten 12 un 14.
martā pulksten 16 varēs dzīvot
līdzi notikumiem Edmunda Jansona animācijas filmā «Jēkabs,
Mimmi un runājošie suņi» – tas
ir piedzīvojumu stāsts par diviem
bērniem, runājošu suņu baru un
priekšpilsētas glābšanu. Bet 13.
martā pulksten 14 un 16.30 un
14. martā pulksten 12 kultūras
namā gaidāmi kinokomēdijas
«Klases salidojums» seansi. Režisora Andreja Ēķa kinolente stāsta
par notikumiem klases salidojumā
25 gadus pēc skolas absolvēšanas.
Filmu ieteicams skatīties no 16
gadu vecuma. Biļetes var iegādāties Jelgavas kultūras namā un
«Biļešu paradīzes» kasēs. «Klases
salidojuma» seansi notiks arī 23.
martā pulksten 12, 15 un 18.
Bērnu un jauniešu centrs «Junda» 1.–6. klašu skolēniem no 11.
līdz 13. martam piedāvā piedalīties
pavasara brīvlaika akcijā «Jundonis». Pirmdien, 11. martā, varēs
doties pārgājienā uz nometnes
vietu «Lediņi», kura aptuvenais
garums būs 5–6 kilometri. Pulcēšanās pārgājienam – pulksten
11.50 pie «Jundas» Pasta ielā 32,
bet atgriešanās no «Lediņiem» ar
autobusu plānota pulksten 16.
Nometnes vietā divarpus stundu
garumā varēs aktīvi un radoši pavadīt laiku un baudīt tēju. Dalība
pārgājienā ir bez maksas, taču
bērni aicināti līdzi ņemt ko ēdamu, kā arī tērpties laikapstākļiem
atbilstošā apģērbā. Pieteikties pār-

gājienam var pa tālruni 63022298.
Otrdien «Junda» aicina doties
uz latviešu filmas «Vecā dārza
noslēpums» seansu «Multikino».
Pulcēšanās pie «Jundas» Pasta
ielā 32 paredzēta pulksten 11.30,
bet atgriešanās – turpat pulksten
16.30. Maksa par transportu un
kino biļeti – 8 eiro. Jāpiebilst, ka
maksimālais dalībnieku skaits
ir 50 bērni, tādēļ iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63022298
vai «Jundā» klātienē ir obligāta.
Savukārt akcijas noslēdzošajā
dienā, 13. martā, «Jundā» Skolas
ielā 2 no pulksten 14 līdz 17 varēs
iepazīt dažādus pulciņus, piemēram, izmēģināt ādas apstrādi,
automodelismu, paviesoties Dabas
draugu un citos pulciņos. Šī aktivitāte ir bez maksas, taču interesenti
aicināti dalību kādā no darbnīcām
rezervēt pa tālruni 63023531.
Brīvlaiku saturīgi būs iespēja
pavadīt arī Jelgavas bibliotēkās.
Jelgavas pilsētas bibliotēkā katru
brīvlaika dienu varēs darboties
Bērnu stūrītī, kopīgi lasot, zīmējot,
krāsojot, spēlējot dažādas spēles.
Bet 14. martā no pulksten 11
tur notiks brīvlaika aktivitātes
bērniem 9–14 gadu vecumā. Savukārt Pārlielupes bibliotēkā visu
brīvlaika nedēļu skolēni aicināti
kopā spēlēt galda spēles, bet 13. un
14. martā no pulksten 11 līdz 14
notiks radošā darbnīca «Lieldienas
gaidot».
Bērnu bibliotēkā «Zinītis» brīvlaikā iecerētas bezmaksas Veloskolas nodarbības un velosipēda
vadītāja apliecības eksāmens
skolēniem no desmit gadu vecuma.
Nodarbībās varēs apgūt teorētiskās zināšanas par drošību uz ceļa
un ceļu satiksmes noteikumus.
Tāpat tiks organizēta tikšanās ar
policijas pārstāvi, kas atbildēs uz
bērnu jautājumiem un palīdzēs
saprast policistu roku žestus, regulējot satiksmi. Nodarbības notiks
no 11. līdz 14. martam no pulksten
11 līdz 12, bet piektdien, 15. martā,
būs iespēja kārtot eksāmenu. Dalībai Veloskolā iepriekš jāpiesakās
Lielajā ielā 15, pa tālruni 63029093
vai e-pastu baiba.karcevska@
biblioteka.jelgava.lv – jāaizpilda
arī vecāku atļauja. Dalība bibliotēku aktivitātēs ir bez maksas, un
iepriekš jāpiesakās vien Veloskolai.
Savukārt Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā
Stacijas ielā 3 notiks radošās darbnīcas bērniem no septiņu gadu
vecuma. 13. martā muzejā tiks
aizvadīta Formastērpu darbnīca,
kad dalībnieki pētīs formastērpus,
fotogrāfijas un veidos savu interpretāciju par stacijas dežuranta,
mašīnista, kontroliera formastērpiem kolāžas tehnikā. 14. martā interesenti aicināti apmeklēt
Stacijas nosaukumu darbnīcu,
kurā tiks pētīti dzelzceļa staciju
uzraksti un, izmantojot vēsturisko
burtu paraugus, bērni veidos savu
stacijas nosaukumu. Bet 15. martā
būs Filca formas cepuru darbnīca
– tajā dalībnieki veidos dzelzceļnieka cepuri. Visas nodarbības
paredzētas no pulksten 12 līdz 14,
dalības maksa – 5 eiro. Pieteikties
iespējams, aizpildot elektronisko
pieteikuma anketu vietnē ej.uz/
nacuzmuzejubrivlaika, kamēr būs
brīvas vietas.
Bet Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs brīvlaikā
aicina apmeklēt muzeja virtuālās
ekspozīcijas «Kari un karavīrs
Jelgavā cauri laiku lokiem» un
«Zemgales tautastērps un tā valkāšanas tradīcijas», kas sniedz
iespēju kļūt par daļu no stāsta
un līdzdarboties. Jāatgādina, ka
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi
muzeju var apmeklēt bez maksas.
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Notāru dienās visvairāk
interesē mantošanas jautājumi
 Anastasija Miteniece

Foto: Ivars Veiliņš

Kā pareizi sastādīt
mantojuma līgumu un
nākotnes pilnvarojumu? Kā notiek mantisko attiecību kārtošana,
ja laulātie šķiras? Ko
iesākt, ja neapdomīgi uzņemtas kredītsaistības? Uz šiem un
daudziem citiem jelgavnieku jautājumiem
Notāru dienu gaitā 26.
un 27. februārī atbildēja un interesentus
izglītoja četros pilsētas
zvērinātu notāru birojos. Kā atzīst notāri,
šogad iedzīvotāju aktivitāte bija ļoti augsta
– katrā pieņemšanas
dienā apkalpoti 20–30
klienti.
Jelgavnieku motivācija apmeklēt notāru konsultācijas bija
atšķirīga – vairumā gadījumu
cilvēki ieradās ar mērķi saņemt
vispārīgu informāciju par juridiskiem procesiem – mantošanas
jautājumiem, kā arī nākotnes
pilnvarojuma un laulības līguma
sastādīšanu –, bet citi izmantoja
iespēju bez maksas konsultēties
par specifiskiem jautājumiem.
«Liela daļa klientu jautājumu
šogad bija saistīti ar mantojuma
tiesībām, piemēram, kā pareizi
sastādīt testamentu vai mantojuma līgumu, cik tas varētu
izmaksāt, kad tas stāsies spēkā,
un ir ļoti pozitīvi, ka cilvēki par
to aizdomājas jau laicīgi,» vērtē
notāre Ieva Krūmiņa, papildinot,
ka aktuāls bija arī nākotnes
pilnvarojuma jautājums – daudzi
nebija informēti, ka tā ir iespēja

«Liela daļa klientu jautājumu šogad bija saistīti ar mantojuma tiesībām, piemēram, kā pareizi sastādīt testamentu vai mantojuma līgumu, cik tas varētu izmaksāt, un ir ļoti pozitīvi,
ka cilvēki par to aizdomājas jau laicīgi,» vērtē notāre Ieva Krūmiņa.
dot ļoti konkrētus norādījumus
rīcībai attiecībā uz vēlmēm un
vajadzībām, ja iestājies brīdis,
kad cilvēkam pašam pēkšņi ir
liegta iespēja lemt un rīkoties.
«Esmu dzirdējusi par situācijām,
kad ar cilvēku pēkšņi kaut kas
atgadās, un tas ir liels izaicinājums radiniekiem, jo juridiski viņa mantai nevienam nav
pieejas. Izmantoju iespēju savā
brīvdienā vairāk uzzināt par šo
jautājumu, jo negribu kādreiz
kļūt par apgrūtinājumu saviem
bērniem,» teic jelgavniece Marita. Viņa uzsver, ka uzzinājusi
arī par iespēju sastādīt pilnvaru
e-vidē, kas varētu būt aktuāli
māsai Hamburgā.
I.Krūmiņa norāda, ka vairāki

klienti interesējās par iespēju
savus tuvākos atstumt no mantojuma – tā ir cilvēka griba, lai
tas, kam ir tiesības mantot pēc
likuma, nekļūst par mantinieku.
«Tas norāda uz to, ka cilvēki arī
ģimenes lokā bieži jūtas vientuļi,» vērtē I.Krūmiņa, papildinot,
ka īpaši no gados vecākiem
apmeklētājiem jautājumi bijuši
saistībā ar uztura līguma pienākumu nepildīšanu, bet dažos
gadījumos – arī par neapdomīgi
uzņemtām kredītsaistībām.
«Notāru dienas apmeklēju jau
trešo gadu, un man kā gados vecākam cilvēkam tā ir iespēja bez
papildu izdevumiem rast skaidrību par esošo situāciju. Bērnu
labad esmu veikusi dažādus

juridiskus darījumus, pati neapjaušot, kādas būs sekas. Esmu
pateicīga, ka man palīdzēja tikt
skaidrībā,» atzīst Anna. Notāre
Daina Andersone papildina, ka
arī viņa šogad lielu daļu klientu
konsultējusi tieši par ģimenes
strīdiem un vairākās situācijās
ieteikusi vērsties pēc aizstāvības
pie advokātiem un Bāriņtiesā.
Notāre Vita Krekle-Muižniece
piebilst, ka virkne specifisku jautājumu jelgavniekiem bijuši arī
saistībā ar nekustamo īpašumu,
piemēram, kā rīkoties, ja cilvēkiem ir kopīpašums un viens to
kopj, iegulda līdzekļus remontā,
bet citi šo procesu ignorē, vai kā
rīkoties situācijā, ja notiek zemes
piespiedu noma.

Skatu tornis atkal pieejams apmeklētājiem
 Ilze Knusle

Iestājoties siltākam laikam, apmeklētājiem atkal
pieejams Pils salas skatu tornis. «Jāņem gan vērā,
ka laikapstākļi vēl ir mainīgi un temperatūra mēdz
noslīdēt zem nulles, tāpēc skatu torņa pakāpieni var apledot un būt slideni. Iedzīvotāji pirms
kāpšanas tornī aicināti izvērtēt situāciju un savu
drošību,» uzsver pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs.
Pils salas skatu tornis drošības apsvērumu dēļ apmeklētājiem tika slēgts 1. decembrī.
Tas tika norobežots ar lentēm, pie tā izvietotas attiecīgas brīdinājuma zīmes, kā
arī demontēti pakāpieni līdz
pirmajai platformai. «Skatu
torni regulāri apsekojam, un
pa ziemu, kamēr tornis nebija

pieejams, tam nav nodarīti
bojājumi. Vienīgi bija sabojāti vārti pie ieejas Pils salā,»
norāda «Pilsētsaimniecības»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants Auders. Lai tornī
atkal varētu kāpt, tam atpakaļ
uzlikti pakāpieni, noņemtas
norobežojošās lentes un brīdinājuma zīmes. Savukārt, lai pie

ieejas nebūtu tik lieli dubļi, tur
uzbērta sausa zeme.
Lai gan tagad skatu tornis
atkal ir pieejams, speciālisti
atgādina: stipra vēja, lietus,
sniega un sala apstākļos tā
pakāpieni un margas var būt
slidenas. Turklāt tornis ir arī
diezgan augsts – 19,2 metri
–, līdz ar to atrašanās skatu
platformā stipra vēja laikā arī
nav droša. Tāpēc apmeklētāji
aicināti izvērtēt savu drošību.
Jāatgādina, ka Pils salas
skatu tornis tika atklāts 28.
jūnijā un bija pērn populārākais tūrisma objekts pilsētā
– pusgada laikā to apmeklēja
54 996 cilvēki.
Lai gan ziemā skatu tornis
nebija pieejams, interesenti

varēja doties pastaigā pa Pils
salu un vērot tajā mītošos savvaļas zirgus. Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra dati liecina, ka
laikā, kamēr skatu tornis nebija pieejams, Pils salu apmeklējuši 7310 cilvēki: decembrī
– 1925, janvārī – 2442, līdz 25.
februārim – 2943. Novērojama
tendence, ka brīvdienās – gan
nedēļas nogalēs, gan svētkos – interesentu ir vairāk.
Decembrī lielākais apmeklētāju skaits reģistrēts Pirmajos
Ziemassvētkos, 25. decembrī
(otrdienā), kad salu apmeklēja
288 cilvēki. Šā gada pirmajā
mēnesī visvairāk apmeklētāju
bija 6. janvārī (svētdienā) –
265, šomēnes – 17. februārī
(svētdienā) – 557.

Gudro vecāku skolā runās par bērnu hiperaprūpi
 Ritma Gaidamoviča

5. martā pulksten 17.30 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) Svētes ielā 33
notiks kārtējā bezmaksas semināru cikla «Gudro
vecāku skola» nodarbība. Sarunas tēma – «Sociālo,
sadzīves, pašapkalpošanās prasmju attīstība. Kā
izvairīties no hiperaprūpes lāča pakalpojuma».
Nodarbību varēs arī skatīties tiešraidē internetā.
«Pašapkalpošanās, sociālās
un sadzīves prasmes ir būtiskas
prasmes, kuras vecākiem ir jāiemāca bērniem, jo, veiksmīgi un
labi apgūtas, tās viņiem palīdz
ikdienas situācijās gan pirmsskolā, gan skolā, gan saskarsmē
ar draugiem. Mazajiem apgūstot
šīs prasmes, nozīmīga loma ir ve-

cāku atbalstam, lai palīdzētu, bet
nepārcenstos, jo bērnam jājūtas
spējīgam un kompetentam veikt
darbus un lietas patstāvīgi,»
norāda ZRKAC Tālākizglītības
nodaļas vadītāja Astra Vanaga.
Šajā nodarbībā uzmanība
tiks veltīta tam, lai ar vecākiem
pārrunātu bērna audzināšanas

stilus, apskatītu bērna pašapkalpošanās, sadzīves un sociālo
prasmju attīstību, to veicināšanu
un nozīmi viņa dzīvē. Nodarbību vadīs Marte Meo terapeite
kognitīvi biheiviorālā terapeite
un trīs bērnu mamma Gunita
Kleinberga.
Nodarbībai lūgums iepriekš
pieteikties pa tālruni 63012159,
63082101, 29222737 vai e-pastu
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.
Vietu skaits ir ierobežots.
Tiem vecākiem, kuri nodarbībā nevarēs piedalīties, būs
iespēja to skatīties interneta
tiešraidē ZRKAC facebook.com
lapā vai arī videoierakstā, kas
pēc pasākuma tiks ievietots

ZRKAC mājaslapas www.zrkac.
lv sadaļā «Videogalerija».
Bezmaksas semināru cikls
«Gudro vecāku skola» ir paredzēts vecākiem, audžuvecākiem,
auklēm un visiem, kuri audzina
bērnus vecumā līdz septiņiem
gadiem. Nodarbībās vecākiem
ir iespēja tikties ar pieredzes
bagātiem bērnu psihologiem,
ārstiem un bērnu attīstības
speciālistiem, lai rastu atbildes
un praktiskus risinājumus ļoti
konkrētos bērna audzināšanas
un attīstības jautājumos.
Semināru cikls «Gudro vecāku skola» ir viena no Jelgavā
īstenotās Veselības veicināšanas
programmas aktivitātēm.
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BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS MARTĀ
NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 –
no Pasta salas stāvlaukuma
• Svētdienās no plkst.10 līdz 11.30 –
no Jelgavas 1. internātpamatskolasattīstības centra pagalma Institūta ielā 4
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas
instruktore Zane Grava;
iepriekšēja pieteikšanās
nav nepieciešama.

VESELĪBU VEICINOŠI
VINGROŠANAS CIKLI
AR FIZIOTERAPEITU

VINGROŠANAS NODARBĪBAS
ZEMGALES OLIMPISKAJĀ CENTRĀ
• Pirmdienās, trešdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Kardio/Spēks»
• Otrdienās no plkst.19 līdz 20 – «BodyART»
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 –
«Māmiņām ar mazuļiem»
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Vesela mugura»
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Treneres – T.Gorbatko un E.Troščenko;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

DEJU NODARBĪBU CIKLI
IEDZĪVOTĀJIEM
VIRS 54 GADU VECUMA

• Bērniem (7–12 g.v. un 13–17 g.v.)
• Grūtniecēm

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI
SIA «Steel PRO» (reģ.Nr.40203155061) ir metālapstrādes uzņēmums, kas projektē, izgatavo un uzstāda
iekārtas elektroenerģijas un siltumenerģijas iegūšanai
no koksnes, iekārtas dažādu birstošu materiālu pārvietošanai, kaltēšanai un uzglabāšanai, kā arī metāla
būvkonstrukcijas.

SIA «Steel PRO» (reģ.Nr.40203155061) ir metālapstrādes uzņēmums, kas projektē, izgatavo un uzstāda
iekārtas elektroenerģijas un siltumenerģijas iegūšanai
no koksnes, iekārtas dažādu birstošu materiālu pārvietošanai, kaltēšanai un uzglabāšanai, kā arī metāla
būvkonstrukcijas.

Saistībā ar paplašināšanos aicinām darbā

Saistībā ar paplašināšanos aicinām darbā

ATSLĒDZNIEKUS(-CES).

Pienākumi:
• pēc rasējumiem salikt metāla konstrukcijas un ierīces;
•griezt, urbt un slīpēt materiālus.
Prasības:
• pieredze atslēdznieka amatā.
Piedāvājam:
• interesantu darbu un labu atalgojumu (plānotais
atalgojums – 900–1300 EUR);
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• draudzīgu kolektīvu, kvalitatīvus instrumentus;
• labus darba apstākļus un individuālos darba aizsarglīdzekļus;
• profesionālo pilnveidi un attīstību;
• iespēju attīstīties, iegūt jaunu pieredzi darbā ar inovatīvām konstrukcijām.
Interesentiem lūgums zvanīt pa tālruni 25516116 vai
CV sūtīt pa e-pastu iveta.nagle@steelpro.lv.

Iespēja izvēlēties piedalīties veselības
deju vai balles deju 10 nodarbību ciklā.

Nodarbības notiek Jelgavas poliklīnikā un
Zemgales Veselības centrā; obligāta
iepriekšēja pieteikšanās – 63012542.

SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095) – mūsdienīga ārstniecības iestāde ar
plašu ārstniecības pakalpojumu klāstu un profesionālu komandu –
aicina darbā DATORSISTĒMU ADMINISTRATORU(-I).

Prasības:
• spēja strādāt ātri gan patstāvīgi, gan komandā;
• prasme organizēt savu darbu;
• atbildība par uzticēto darbu;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu valodas prasme – spēja pielietot, pildot amata pienākumus;
• vēlama speciālā vai augstākā izglītība IT jomā;
• prasmes veikt tehniskus darbus, saistītus ar IT iekārtu
uzturēšanu un uzlabošanu, sagatavot un noformēt
dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem;
• vismaz divu gadu pieredze «Microsoft», «Linux»,

Prasības:
• spēja orientēties tehniskajos rasējumos;
• praktiska pieredze nerūsējošā un parastā tērauda
apstrādē un metināšanā;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme
pret darbu;
• metinātāja sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību
(nav obligāts).
Piedāvājam:
• interesantu darbu un labu atalgojumu (plānotais
atalgojums – 900–1300 EUR);
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• draudzīgu kolektīvu, kvalitatīvus instrumentus;
• labus darba apstākļus un individuālos darba aizsarglīdzekļus;
• profesionālo pilnveidi un attīstību;
• iespēju attīstīties, iegūt jaunu pieredzi darbā ar inovatīvām konstrukcijām.
Interesentiem lūgums zvanīt pa tālruni 25516116 vai
CV sūtīt pa e-pastu iveta.nagle@steelpro.lv.

«Windows Server», «Hyper-V», «Mikrotik» tehnoloģiju
un produktu pārzināšanā, sistēmu administrēšanā;
• zināšanas un prasmes datortīklu administrēšanā,
datortehnikas un programmatūras apkalpošanā, uzstādīšanā un konfigurēšanā, pieredze – ne mazāk kā divi gadi;
• prasme veikt problēmu diagnosticēšanu un novēršanu;
• zināšanas un prasmes informācijas un datorsistēmu
aizsardzībā un drošībā;
• labas komunikācijas prasmes;
• vēlama pieredze «WordPress» un «Joomla» mājaslapu
administrēšanā;
• IT normatīvo aktu, MK noteikumu un likumu pārzināšana.
Mēs piedāvājam:
• aktīvu darbu draudzīgā profesionāļu komandā;
• profesionālās pilnveides iespējas;
• draudzīga kolektīva atbalstu;
• vērtīgu un interesantu darba pieredzi;
• labus darba apstākļus;
• stabilu atalgojumu – no 1330 EUR pirms nodokļu
nomaksas – un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
• iespējas paaugstināt savu kvalifikāciju, apmeklējot
kursus, seminārus, konferences, kongresus.
Lai pieteiktos vakancei, CV, motivācijas vēstuli un
izglītību apliecinošo dokumentu kopiju lūgums sūtīt pa
e-pastu jp@jp.lv vai iesniegt personīgi Jelgavā, Sudrabu
Edžus ielā 10, 412. kabinetā.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti atlases
nākamajai kārtai.
Informējam, ka iesniegto informāciju, t.sk. jūsu personas
datus, apstrādās SIA «Jelgavas poliklīnika» ar mērķi izvērtēt
jūsu piemērotību norādītajam amatam. Aicinām iepazīties ar
detalizētu informāciju par personas datu apstrādi SIA «Jelgavas
poliklīnika» privātuma politikā: http://www.jp.lv/wp-content/
uploads/2019/02/PrivatumaPolitika.Darbinieki.pdf.

SIA «Poliurs» (reģ.Nr.4003242370) aicina darbā
BIROJA LIETVEDI/PERSONĀLA SPECIĀLISTI(-U)
uz pilnu slodzi.

Tavos darba pienākumos ietilps:
• darbs ar līgumiem, kārtot personāla lietvedību;
• lietvedības un citu dokumentu aprites nodrošināšana uzņēmumā (datu ievade, dokumentu izstrāde,
pārbaude, reģistrēšana, uzskaite, nosūtīšana utt.).
Mēs sagaidām:
• pieredzi darbā ar dokumentācijas sagatavošanu un
lietvedības organizēšanu;
• labas latviešu un krievu, vēlamas arī angļu valodas
zināšanas;
• precizitāti, rūpīgu attieksmi pret veicamajiem darbiem;
• datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;
• prasmes patstāvīgi plānot savu darbu un paveikt
to noteiktajā termiņā.
Darba alga pirms nodokļu nomaksas – 1000 EUR.
CV ar norādi «Lietvede(-is)» lūdzam sūtīt pa
e-pastu info@poliurs.lv.
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes
centrs «Zemgale» (reģ.Nr.90001623310) aicina darbā

MĀSU PALĪGU(-DZI)

Prasības:
• profesionālā vidējā izglītība;
• reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības
atbalsta personu reģistrā.
Piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
• pēc nepieciešamības ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu.
Alga – no 650 EUR.

Nodarbības notiek deju studijā «Dejovisi.lv»
Raiņa ielā 28; obligāta iepriekšēja
pieteikšanās – 25758333; info@dejovisi.lv.

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085
«Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.

Darba pienākumi:
• veikt IS tehniskās infrastruktūras darbības nodrošināšanu;
• administrēt IS resursu lietotāju tiesības;
• datu aizsardzības un datorsistēmu drošības nodrošināšana;
• pēc nepieciešamības ieviest jaunas informācijas sistēmas
un pakalpojumus, organizēt un veikt lietotāju apmācības;
• datorsistēmu konfigurācijas dokumentēšana un
attīstības plānošana;
• datorsistēmu, datortehnikas un datortīklu darbības
pārbaude, konfigurēšana, kontrole, uzturēšana, darbības
uzlabošana, rezerves kopiju veidošana un pārbaude;
• serveru, datoru, biroja un citas IT radniecīgas jaunas
tehnikas uzstādīšana un darba vides izveide, uzturēšana,
nepārtrauktas darbības nodrošināšana;
• veikt IT sistēmu lietotāju atbalsta speciālista pienākumus;
• problēmu pieteikumu pārvaldība un operatīva risināšana;
• instalēt, konfigurēt un uzturēt iestādes pārvaldībā
esošo datortīkla aparatūru, plānot lokālā datortīkla
savienojumu attīstību, uzturēt aktuālu dokumentāciju
par tīkla iekārtām un savienojumiem;
• sagatavot datortehniku un saistīto programmatūru
darbam lietotājiem, nodrošinot korektu datu pārnešanu;
• apkalpot drukas un kopēšanas iekārtas.

METINĀTĀJUS(-AS).
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MEDICĪNAS MĀSU

Prasības:
• reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un tiesības praktizēt medicīnas
māsas profesijā.

"Muižas istabas" Vircavā
Lielplatones muiža
Elejas Tējas namiņš
Vilces muiža
Abgunstes muiža

Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
• atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• pēc nepieciešamības ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu.
Alga – no 750 EUR.

ERGOTERAPEITU(-I)

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Infografiku
veidošana

4. martā pl. 1730

facebook.com

Vienkāršā ieraksta
Angļu valoda
grāmatvedība
valoda
ikdienas saziņai Lietuviešu
Angļu
valoda
lauksaimniekiem
VIDĒJAIS LĪMENIS
ikdienas saziņai
ikdienas
saziņai
4. martā pl. 1730

6. martā pl. 1000

Prasības:
• atbilstoša augstākā izglītība;
• reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
• vēlams sertifikāts (tiesīgs(-a) praktizēt ergoterapeita
profesijā).
Piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• pēc nepieciešamības ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu.
Alga – no 800 EUR.
CV un motivācijas vēstuli, norādot vakanci, sūtīt pa
e-pastu diana.valtere@ozolnieki.lv vai pastu:
SAC «Zemgale», Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
Tālrunis uzziņām – 63050449, 63050167, 63022863.

Meklē darbu

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

Galvenie pienākumi:
• veikt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas
tehnoloģijas un novērtēšanas instrumentus;
• patstāvīgi veikt klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu, nodarbes veikšanas novērtēšanu un funkcionālo
traucējumu noteikšanu, kā arī vides pieejamības un
tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/vai atbilstības izvērtēšanu;
• plānot un realizēt ergoterapiju;
• dokumentēt savas darbības.

Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.

7. martā pl. 1000

19. martā pl. 1730

Vīrietis (60) meklē šofera darbu, ir B, C, E
kategorija, 95. kods jāatjauno. T.20525623.
Vīrietis meklē darbu. T.25994203.
Mūrnieks meklē darbu. T.26963198.

Dokumentu

pārvaldības pamati
20. martā pl. 1715

Budžeta plānošana
un noviržu analīze Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija
biznesā
22. martā pl. 1000

!

KSAS

A
BEZM

Gudro vecāku skola

27. martā pl. 1715

19. martā,
plkst. 17:30

Kā sagatavot bērnu pārmaiņām (bērnudārzs, otrs bērns, u.c.)?

Garīgā un emocionālā
veselība 65+
Bērnu (0-7 gadi) emocionālā
audzināšana

25. martā,
plkst. 14:00
9. aprīlī,
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

Dažādi
Jelgavas poliklīnika 6. martā no plkst.16
līdz 18 aicina sievietes poliklīnikas
Konferenču zālē apmeklēt kosmetoloģes Dr.Brūveres lekciju par sejas ādas
tipa noteikšanu, sejas kopšanas līdzekļu
veidiem, pareizu sejas kopšanas līdzekļu
piemeklēšanu sejas ādas tipam un
vecumam, pareizu sejas ādas kopšanas
līdzekļu lietošanu un uzklāšanu.

Aizsaulē aizgājuši
LIDIJA OMECINSKA (1946. g.)
VITĀLIJS BERESŅEVS (1951. g.)
VLADISLAVS SUTENS (1936. g.).
Izvadīšana 28.02. plkst.11 Meža kapsētā.
RAISA SOIKA (1938. g.).
Izvadīšana 28.02. plkst.12.45 Zanderu
kapsētā.
MUDĪTE REINBERGA (1935. g.).
Izvadīšana 02.03. plkst.14 Baložu kapsētā.
ANNA OZOLA (1926. g.).
Izvadīšana 01.03. plkst.15 Bērzu kapsētā.
JEVGĒNIJA GULBE (1930. g.).
Izvadīšana 01.03. plkst.15 Meža kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
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).
1. martā pulksten 19 – čellu trio «Melo-M» koncerts «Maģiskā radio tūre».
Programmā – K.Auzāna oriģinālmūzika, iepriekš nedzirdētas versijas par grupas
«Radiohead» mūzikas darbiem, grupas «Queen» slavenās dziesmas «Radio Ga Ga»
jauns atskaņojums trim čelliem un sitamajiem instrumentiem u.c. Muzicēs čellisti
K.Auzāns, M.Dobičins un J.Pauls, kā arī sitaminstrumentālists M.Vīte. Biļešu cena –
10–18 € (kultūras namā).
2. martā pulksten 15 un 18 – mūzikas un dejas izrāde: R.Pauls, J.Peters «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 – 13–18 € (kultūras namā).
5. martā pulksten 17.30 – Gudro vecāku skolas seminārs «Sociālo, sadzīves, paš
apkalpošanās 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 integratīvās 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).
10. martā pulksten 13 – slāvu svētki Masļeņica. Biļešu cena iepriekšpārdošanā –
1 €. Papildinformācija – www.sip.jelgava.lv (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
10. martā pulksten 15 – Liepājas teātra viesizrāde: B.Sleida melodrāma «Nākamgad tai pašā laikā» (14+). Režisors – S.Ščipicins (Sanktpēterburga). Stāsts par to,
kas ir mīlestība, krāpšana, kāda loma dzīvē ir laulībai, vai ģimenes esamība ierobežo
personīgo brīvību. Lomās: A.Jēkabsone, S.Pēcis, K.Kārkliņš, L.Jeruma. Biļešu cena –
10–15 € (kultūras namā).
No 11. līdz 13. martam no pulksten 12 līdz 16 – skolēnu pavasara brīvlaika akcija
«Jundonis»: pārgājiens un radošās darbnīcas, kino. Iesakām skolēniem no 1. līdz 6.
klasei. Plašāka informācija – www.junda.lv.
12. martā pulksten 12 – «Teātris un es» piedāvā leļļu izrādi bērniem «Nelūgtais
ciemiņš». Vāvere un viņas draugi dzīvoja mierīgu un harmonisku dzīvi, līdz kādu dienu
viņi izdzirdēja dīvainu skaņu... Draugi nespēja noticēt – pie viņiem ieradies nelūgts
ciemiņš – lielām ausīm, milzīgām acīm un briesmīgi garu un baisu degunu... Biļešu
cena – 4 € (kultūras namā).
13. martā pulksten 12; 14. martā pulksten 16 – animācijas filma «Jēkabs, Mimmi
un runājošie suņi» (Latvija, Polija, 2018). Piedzīvojumu stāsts par diviem bērniem,
runājošu suņu baru un priekšpilsētas glābšanu. Pilnmetrāžas animācijas filma visai
ģimenei pēc L.Pastores grāmatas «Maskačkas stāsts» motīviem. Režisors – E.Jansons.
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
13. martā pulksten 14 un 16.30; 14. martā pulksten 12; 23. martā pulksten
12, 15 un 18 – komēdija «Klases salidojums» (Latvija, 2019) (16+). 25 gadus pēc
skolas absolvēšanas viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu. Tikšanās – tās
ir jaukas atmiņas, veču vēlme palīdzēt viens otram, bet galvenais – tā ir neprātīga
ballīte, kur viņus gaida trakas lietas. Režisors – A.Ēķis. Lomās: A.Ančevskis, I.Strads,
J.Kaukulis, E.Vāne, I.Puķe. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).

Izstādes
No 28. februāra līdz 28. martam – izstāde «Slepenais dubultnieks»: ar mākslas
darbiem piedalās T.Bell, M.Dundure, L.Freiberga, I.Gagaine, K.Hīemā (EST), L.Jaunzeme, Č.D.Kellijs (ASV), M.Lazdiņa, V.Lukstiņa, M.Molnika, A.Naumovs, A.Ozoliņa,
B.Rēdere, K.Rubene, Dž.Skulme, S.Ē.Stambergs (EST), G.Strautmane, V.Šimkus,
V.Šmite, D.R.Šmits, V.Šulca, S.Undzēna, A.Vares (EST). 5. martā no pulksten 18 līdz
20 – izstādes atklāšana un muzikāls vakars, kurā pianists un gleznotājs Č.D.Kellijs pie
klavierēm dalīsies ar savu dzīvesstāstu «Mans slepenais dubultnieks» (kultūras nama
1. stāva galerijā).
No 1. līdz 28. martam – fotogrāfiju izstāde «Neērtie bērni»: fotogrāfes Aritas
Strodes-Kļaviņas personālizstāde. Atklāšana – 1. martā pulksten 18 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
No 2. līdz 31. martam – Dzintras Žvagiņas fotoizstāde «33 baltus zirgus meklējot...»
(Rumānija) (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 5. līdz 31. martam – Silvijas Pētersones gleznu izstāde «Akvarelis. Pastelis. Eļļa»
(kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 3. martam – ceļojošā izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā 2018» (Jelgavas
Mākslas skolā).
Līdz 31. martam – JRTC veidotā izstāde «Jelgava toreiz un tagad» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
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Jaunais teātris skatītājus
uzrunās citā frekvencē
 Jana Bahmane

Foto: no Jelgavas Jaunā
teātra arhīva

«Iestudējums ir par būšanu
nesadzirdētam, par jūtām,
kas liek mums justies vientuļiem, tukšiem, izsmeltiem,»
Jelgavas Jaunā teātra un deju
studijas «Dejovisi.lv» kopdarbu – dzejas un dejas izrādi
«52 Hz – saruna citā frekvencē» – raksturo režisors Rihards
Gāle. Iestudējums kultūras
namā «Rota» būs skatāms 3.
martā pulksten 14 un 18.
«Ideja par dzejas un dejas izrādi radās
sarunā ar horeogrāfi Lieni Ķinci – vēlējāmies izmēģināt jaunas formas. Sākumā
strādājām ar Guntara Rača dzeju, bet tad
sapratām, ka arī paši jaunieši spēj izteikties dzejā. Viena no sava veida terapijām,
ar kuras palīdzību mudinājām jauniešus
paust savas jūtas, bija zīmēšana uz lielformāta papīra ar ogli noskaņu mūzikas
pavadījumā. Tāpat veicām aptauju – uzrunājām ap 350 jauniešu, lai noskaidrotu,
cik aktuāla viņiem ir nesapratnes tēma.
Atklājām, ka tā jauniešu vidū ir nozīmīga
problēma,» stāsta R.Gāle.
Izrāde, ko radījuši 26 deju studijas
«Dejovisi.lv» un Jelgavas Jaunā teātra
jaunieši, veidota kā saruna ar skatītāju,
rosinot refleksiju pašam ar sevi. Iestudējuma režisors norāda, ka šādas formas
darbs Jelgavas Jaunajā teātrī iestudēts
pirmoreiz un darba process esot bijis
interesants. «Manuprāt, strādāt ar šo
ideju bija viegli. Ķermeņa plastiku mums
palīdzēja attīstīt Liene, bet dzeja pati par
sevi ir subjektīva forma, un mēs ņēmām
pretī to, ko pauda jaunieši,» tā R.Gāle.
Viņš papildina, ka izrādes vadmotīvs «52
Hz – saruna citā frekvencē» iedvesmots
no Jelgavas Jaunā teātra dalībnieces
sarakstītā dzejoļa par vaļiem, kas rosina
aizdomāties par izrādes centrālo tematu
– nesapratni. «Kaut kur plašajās okeāna
dzīlēs dzīvo vientuļš valis, kurš dzied
tikai sev saprotamu dziesmu. Citi vaļi to

nedzird, bet vai tāpēc viņš neeksistē?»
rosina aizdomāties izrādes veidotāji.
Jāpiebilst, ka šī dzejas un dejas izrāde ir
pēdējais R.Gāles darbs Jelgavas Jaunajā
teātrī – viņš dodas citos profesionālajos
izaicinājumos – un teātra mākslinieciskā vadītāja vietu ieņem režisore Antra
Leite-Straume. Viņa ir Jelgavas Valsts
ģimnāzijas un Ozolnieku Jauniešu teātra
studijas vadītāja, kā arī pasniedz skatuves
kultūras nodarbības Bērnu un jauniešu
mūzikas kluba dalībniekiem un iesaistās Jelgavas 4. sākumskolas audzēkņu
aktiermeistarības pilnveidošanā. Tāpat
A.Leite-Straume režisores Aijas Treijas
prombūtnes laikā vada Tehnoloģiju vidusskolas teātri.
«Jelgavas Jaunajā teātrī vairs nav
bērnu studijas, toties aktīvi darbojas jau-

nieši 15–17 gadu vecumā, tāpat septembrī
plānojam uzņemt arī pieaugušo grupu.
Pirmais darbs, ar kuru jau strādāju,
šajā teātrī man ir amerikāņu rakstnieka
luga, kas runā par šodienas tehnoloģiju
gadsimtu un tā ietekmi uz cilvēku,» stāsta
režisore, atklājot, ka viņu interesē apkārt
notiekošais – tēmas, kas definē mūsu laiku
–, tādēļ savos iestudējumos mazāk pievēršas tematiem, kas iet cauri gadsimtiem:
«Ir svarīgi tvert mūsu laiku.» Viņas pirmā
iestudējuma pirmizrāde gaidāma marta
beigās vai aprīļa sākumā.
Biļetes uz dzejas un dejas izrādi «52 Hz
– saruna citā frekvencē» iepriekšpārdošanā var iegādāties Jelgavas kultūras nama
kasē, bet izrādes dienā – kultūras namā
«Rota» stundu pirms katras izrādes. Cena
– 2 un 3 eiro.

Cīņa ar slepeno dubultnieku caur mākslu
 Jana Bahmane

«Slepenais dubultnieks ir metaforisks apzīmējums depresijai – globālai mūsdienu problēmai, kas bieži vien tiek stereotipizēta un nepietiekami nopietni uztverta. Izstādes autors ir mākslinieks un pianists
Čārlzs Deivids Kellijs, kurš pirms aptuveni desmit gadiem saskārās ar
medicīniski atzītu depresiju, – paralēli ārstniecības kursam viņš sāka
gleznot un piefiksēja, ka caur radošu sevis izpausmi un atkāpšanos
no ikdienas viņam izdodas cīnīties ar šo slimību,» par izstādi «Slepenais dubultnieks», kas caur latviešu, igauņu un amerikāņu autoru
radīto mākslu runā par depresiju un iekšējo saspīlējumu, stāsta tās
kuratore Madara Lazdiņa. Izstāde Jelgavas kultūras nama 1. stāva
galerijā apskatāma jau no šodienas, 28. februāra, bet oficiāli tiks
atklāta 5. martā pulksten 18.
Darbu, kas iemieso mākslinieku pieredzētās depresijas vai krīzes situācijas,
kā arī raksturo sajūtas, kādas mākslinieki izjutuši, būdami līdzās cilvēkiem
ar depresiju, autori ir Džemma Skulme,
Aleksejs Naumovs, Māra Dundure, Linda
Freiberga, Līga Jaunzeme, Vita Lukstiņa,
Baiba Rēdere, Kristīne Rubene, Gundega
Strautmane, Vaiva Šmite, Dainis Rūdolfs

Šmits, Sanda Undzēna, Taja Bell, Kaja
Hīemā, Svens Ēriks Stambergs, Ains
Vares, Č.D.Kellijs un M.Lazdiņa. «Aptuveni 75 procenti izstādē apskatāmo
darbu tapuši īpaši šim projektam, bet daļu
mākslinieki radījuši jau iepriekš, atzīstot,
ka tie pauž jūtas, ko akcentē šī izstāde,»
atklāj M.Lazdiņa.
Izstādes atklāšanā – 5. martā pulksten

18 – Jelgavas kultūras namā būs iespēja
izbaudīt muzikālo vakaru «Mans slepenais dubultnieks», kurā izstādes autors
Č.D.Kellijs pie klavierēm dalīsies savā dzīvesstāstā, atklājot, kā viņam ar mākslas
palīdzību izdevies izkļūt no depresijas.
Bet 23. martā pulksten 14 kultūras nama
Konferenču zālē ikviens aicināts apmeklēt
sarunu pēcpusdienu «Kas ir depresija?»,
ko vadīs psiholoģes Santa Ozoliņa un Zane
Avotiņa. «Projekta mērķis ir uzrunāt caur
mākslas darbiem un sarunu vakariem,
dot cerību, iedrošinājumu, kā arī praktiskus padomus cīņai ar depresiju. Pirmo
reizi Latvijā depresijas problemātika tiks
aplūkota vienlaikus gan no mākslinieku
un mūziķu, gan no veselības aprūpes speciālistu viedokļa,» vērtē izstādes kuratore.
Jāpiebilst, ka projekts «Slepenais
dubultnieks» tapis 2017. gadā. Pirmā
izstāde bija apskatāma Kongresu namā
Rīgā, tāpat tā ceļojusi uz Jēkabpili, Tallinu, Talsiem, bet rudenī ekspozīcija būs
apskatāma ASV.

«Latvija pēc 100» – integrācija caur skatuves mākslu
 Jana Bahmane

«Latvija pēc 100» – ar šādu moto šogad aizritēs integratīvās
mākslas festivāls «Nāc līdzās!», kura reģionālais konkurss koncerts
«Nāc līdzās Zemgalē!» Jelgavas kultūras namā notiks 6. martā
pulksten 14. Konkursā caur skatuves mākslas priekšnesumiem
skatītājus uzrunās bērni, jaunieši un pieaugušie ar īpašām vajadzībām. Pasākumu bez maksas var apmeklēt ikviens.
Konkursa mērķis ir sniegt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, garīgās attīstības
traucējumiem, bāreņiem un bērniem
no sociāli nelabvēlīgas vides apliecināt
savu talantu mākslinieciskajā jaunradē.
Festivāla idejas autore Sarma Freiberga

norāda, ka gadu gaitā izveidojies stabils
festivāla dalībnieku skaits, kam šis pasākums kļuvis par nozīmīgu pašizpausmes
platformu. «Mēs aicinām konkursa
dalībniekiem ļauties fantāzijas lidojumam, savā priekšnesumā atklājot moto

«Latvija pēc 100»,» tā S.Freiberga.
Reģionālās atlases šogad notiks Jelgavā, Siguldā, Kuldīgā un Daugavpilī,
kur dalībnieku priekšnesumus vērtēs
žūrija. Izpildītāji, kuri saņems augstāko
novērtējumu, piedalīsies festivāla noslēguma lielkoncertā 7. maijā VEF kultūras
pilī Rīgā. Bet valsts līmenī visaugstāk
novērtētajiem dalībniekiem būs iespēja
uzstāties Ziemassvētku labdarības akcijas «Nāc līdzās Ziemassvētkos!» koncertā
kopā ar Latvijas skatuves māksliniekiem.
Jāpiebilst, ka integratīvās mākslas
festivāls «Nāc līdzās!» notiek kopš
1997. gada.

