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Jau nākamnedēļ darbu sāks 15 vēlēšanu 
iecirkņi Jelgavā, kuros varēs iepazīties 
ar Saeimas vēlēšanu kandidātu saraks-
tiem un priekšvēlēšanu programmām, 
pieteikt balsošanu atrašanās vietā, kā arī 
vienu dienu nobalsot iepriekš. Savukārt 
1. oktobrī notiks Saeimas vēlēšanas.

Aicina izvirzīt kandidātus 
pilsētas augstākajiem 
apbalvojumiem

Kā pieteikties valsts
atbalstam siltumenerģijas 
izmaksu segšanai?

Jelgavā apkures tarifs
zemāks nekā lielākajā daļā 
Latvijas pilsētu
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SEKO SAVAI PILSĒTAI

Cienījamie pedagogi, universitātes mācībspēki!

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Sveicu visus Jelgavas pedagogus – drosmīgos, apņēmīgos, atbildīgos,  
radošos un pašaizliedzīgos – profesionālajos svētkos!  

Lai mums kopā izdodas!

Skolotāja profesija visos laikos ir piesaistījusi īpašu sabiedrības uzmanību. Tā ir cildināta, apbrīnota, 
pakļauta dažādām politiskajām sistēmām, valdības uzstādījumiem, kontrolēm un reformām, kas 

diktē savus noteikumus. Jūsu profesija un izglītības sistēma kopumā ir nepārtraukta mainība. Svarīgi, 
lai tā būtu vērsta uz augšu – uz attīstību –, un tas ir atkarīgs no daudzu faktoru mijiedarbības, kam 
jāpārtop sintēzē ar pluszīmi. Vislielākā atbildība par šo procesu jāuzņemas cilvēkiem, kas pieņem lē-
mumus valsts augstākajā līmenī. Tomēr tieši no jums, pedagogiem, sabiedrība prasa milzu atbildību, 
pacietību un maksimālu atdevi savam darbam un tieši no jums gaida sarežģītā personības tapšanas 
procesa gala rezultātu – izglītotus, uz attīstību vērstus, lemtspējīgus savas valsts patriotus. 

Tāpēc jūs, skolotāji, izpelnāties pietāti, cieņu, pateicību, bet nereti – pārmetumus, kas šķiet nepa-
matoti. Šobrīd valstī izglītību skārušas kārtējās lielās pārmaiņas un uz pedagogiem gulst darbs, kam 
nepieciešama milzu piepūle un pašatdeve. Jums ir tiesības dusmoties, ka nenovērtē, dusmoties, ka 
neieklausās un ka neveidojas konstruktīvs dialogs. Katrs no jums izvēlas savu ceļu, kā paust viedokli. 
Un šī izvēle neattiecas vairs tikai uz pedagoga profesiju, bet uz visas Latvijas sabiedrību, tās nākotni, 
jo jau tuvākajā laikā izvēles priekšā būsim mēs katrs. 

Tuvojas Skolotāju diena. Šajā saspīlētajā laikā saku īpašu paldies par jūsu izvēli, kas nevar būt 
nejauša, – būt par skolotāju. Par cilvēku, kas saviem skolēniem, nākamajiem lēmumu pieņēmējiem, 
māca izdarīt savu – pareizu – izvēli. 
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 Karīna Lukaševiča

14. septembrī, pirmā Latvijas Valsts 
prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas 
dienā, Jelgavā izveidots Prezidentu 
skvērs, katrai prezidentūrai par godu 
iestādot ozolu.

Prezidentu skvēra veidošanā piedalījās 
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, vai-
rāki bijušie prezidenti un prezidentu dzimtu 
pārstāvji, kā arī Jelgavas valstspilsētas vadība.

«Pirms vairāk nekā 100 gadiem Latvijas 
politiķi pieņēma drosmīgu lēmumu par 
neatkarīgas Latvijas valsts dibināšanu, kas 
de jure atspoguļoja mūsu tautas ilgos un 
spītīgos centienus pašnoteikties. Šogad mēs 

Jelgavā izveidots Prezidentu skvērs

atzīmējam 100 gadus, kopš tika ievēlēta pir-
mā Saeima un Latvijas pirmais prezidents. 
Šos notikumus atzīmējam šodien tieši šeit, 
Zemgales sirdī, Jelgavā, kad godinām pirmo 
Latvijas Valsts prezidentu Jāni Čaksti. Viņš 
atbildīgi un profesionāli soli pa solim sāka 
attīstīt, nostiprināt un celt godā prezidenta 
institūciju jaunizveidotajā, neatkarību iegu-
vušajā Latvijas valstī. Latviešu tautai nu bija 
sava valsts, savs likumdevējs, Satversme un 
savs prezidents,» uzsvēra Jelgavas domes 
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Veidojot Prezidentu skvēru, katras prezi-
dentūras laikam par godu iestādīta parastā 
ozola (Quercus robur) kolonveida šķirne 
‘Fastigiata Koster’. Pieaugušu koku augstums 
plānots aptuveni 15 metri. 

«Tautas patriotisms, neatlaidība, drosme 
un mērķa apziņa ir tie četri stūrakmeņi, kas 
likuši pamatus mūsu valstij. Mēs, jelgavnieki, 
esam lepni, ka tieši Jelgava ir pilsēta, kura nā-
kotnē akcentēs Valsts prezidenta institūcijas 
spēku, kas ir tikpat varens kā Latvijas ozoli. 
Prezidentu skvērs būs mūsu tautas spēka un 
sīkstuma simbols Jelgavā – pilsētā izaugsmei,» 
tā A.Rāviņš. 

Jāpiebilst, ka Ģederta Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas muzejā Latvijas Re-
publikas Saeimas simtgadei un tās pirmajam 
priekšsēdētājam Fridriham Vesmanim tika 
veltīta diskusija «Latvijas Republikas Saeimas 
pirmais priekšsēdētājs Fridrihs Vesmanis 
– parlamenta, diplomātijas un tiesu darbā. 
Valstsvīra devums šodienas Latvijai».

Foto: Karīna Lukaševiča
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Paraksties un saņem 
vēlēšanu materiālus

Izvēlies vienu zīmi ar kandidātu 
sarakstu, par kuru balsosi

Zīmē izdari atzīmes 
vai atstāj negrozītu

Zīmi ieliec aploksnē, aploksni 
aizlīmē un iemet vēlēšanu kastē

Pārliecinies, ka uz aploksnes 
ir iecirkņa zīmogs Balso aizklāti

Balso jebkurā vēlēšanu iecirknī Uzrādi pasi vai 
personas apliecību

Vēlēšanu komisija vēlētāju reģistrā 
pārliecināsies, ka drīksti balsot 

 Kristīne Langenfelde

Līdz 22. septembrim vēlētāji var iz
mantot iespēju pieteikties par brīv
prātīgajiem novērotājiem 14. Saeimas 
vēlēšanās. Pieteikšanās anketa pie
ejama Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) mājaslapā www.cvk.lv, sadaļā 
«14. Saeimas vēlēšanas», «Vēlēšanu 
novērošana».

Brīvprātīgajiem vēlēšanu novērotājiem ir 
iespēja sekot līdzi balsošanai un balsu skaitīšanai 
vēlēšanu iecirknī un pārliecināties, ka vēlēšanas 
iecirknī tiek nodrošinātas brīvi un godīgi, ievē-
rojot tiesību aktos noteikto kārtību.

Lai vēlēšanu novērošanu veiktu atbildīgi, vē-
lēšanu novērotāji tiek aicināti pirms vēlēšanām 
iepazīties ar balsošanas un balsu skaitīšanu 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. No-
vērotāja pienākums ir nekavējoties mutiski vai 
rakstveidā ziņot par novērotajiem pārkāpumiem 
vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam vai 
citām atbildīgajām iestādēm, informē CVK.

Uzturoties vēlēšanu iecirknī, novērotāji ar 
savu uzvedību nedrīkst traucēt iecirkņa komi-
sijas darbu, ietekmēt vēlētāju izvēli, paust savus 
politiskos uzskatus un aģitēt. Šādos gadījumos 
vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam ir 
tiesības izraidīt novērotāju no iecirkņa. Filmēt 
un fotografēt vēlēšanu iecirknī var tikai ar 
attiecīgu pilnvarojumu.

Piesakoties par brīvprātīgo vēlēšanu novē-
rotāju, jāizvēlas vēlēšanu iecirknis, kurā vēlas 
novērot vēlēšanas.

Jāņem vērā, ka par novērotāju nevar būt 
14. Saeimas deputāta kandidāts. Tiesības 
novērot vēlēšanas vēlēšanu iecirkņos ir arī 
kandidējošo partiju vai partiju apvienību, CVK, 
pašvaldību vēlēšanu komisiju pilnvarotajiem 
novērotājiem, CVK un pašvaldības vēlēšanu 
komisijas locekļiem un plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvjiem. Lai novērotu vēlēšanas, nepiecie-
šama attiecīgās institūcijas izsniegta pilnvara 
vai pārstāvniecību apliecinošs dokuments un 
personu apliecinošs dokuments, bet ieslodzī-
juma vietās – arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
priekšnieka atļauja.

Līdz 22. septembrim var pieteikties 
14. Saeimas vēlēšanu novērošanai

VĒLĒŠANU IECIRKŅI JELGAVĀ
Iecirkņa 
numurs Adrese Vides 

pieejamība

199. JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA Akmeņu iela 1, Jelgava

192. JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA Aspazijas iela 20, Jelgava

201. JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA Akadēmijas iela 25, Jelgava

189. JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLA Uzvaras iela 10, Jelgava

191. JELGAVAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA Lapskalna iela 2, Jelgava

200. JELGAVAS PAMATSKOLA «VALDEKA»-ATTĪSTĪBAS CENTRS Institūta iela 4, Jelgava

203. JELGAVAS PĀRLIELUPES PAMATSKOLA Loka maģistrāle 29, Jelgava

194. JELGAVAS PAULA BENDRUPA PAMATSKOLA Filozofu iela 50, Jelgava

195. JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA Mātera iela 44, Jelgava

193. JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE 
«SABIEDRISKAIS CENTRS»

Skolotāju iela 8, Jelgava

190. KULTŪRAS NAMS Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava

202. KULTŪRAS NAMS «ROTA» Garozas iela 15, Jelgava

196. LLU SPORTA ZĀLE Tērvetes iela 91D, Jelgava

198. MIEZĪTES BIBLIOTĒKA Dobeles šoseja 100, Jelgava

197. SIA «ALVIMA» Lietuvas šoseja 2, Jelgava

 Kristīne Langenfelde

1. oktobrī Latvijā notiks 14. Saeimas 
vēlēšanas un vēlēšanu iecirkņi bal
sotājiem būs atvērti no pulksten 7 
līdz 20. Saeimas vēlēšanās balsot var 
jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem, to
starp 15 vēlēšanu iecirkņos Jelgavā. 
Savukārt no 26. septembra vēlēšanu 
iecirkņos varēs pieteikt balsošanu 
vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties 
ar kandidātu sarakstiem, ziņām par 
kandidātiem, priekšvēlēšanu pro
grammām, kā arī trīs dienas noteiktā 
laikā nobalsot iepriekš jeb nodot balsi 
glabāšanā.

Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 
Jānis Dēvics stāsta, ka šobrīd notiek pēdējie 
gatavošanās darbi vēlēšanām, lai jau nākam-
nedēļ vēlēšanu iecirkņi varētu sākt darbu. 
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) Iedzīvotāju reģistra datiem, Jelgavā ir 
38 760 balsstiesīgu iedzīvotāju, kuriem ir tiesī-
bas piedalīties vēlēšanās. Iepriekšējās Saeimas 
vēlēšanās mūsu pilsētā bija 39 111 balsstiesīgo.

Kopumā šajās vēlēšanās startē 19 kandidātu 
saraksti, kuros uz 100 deputātu vietām parla-
mentā pretendē vairāk nekā 1800 deputātu 
kandidātu. Vēlētāji ar iesniegtajiem kandidātu 
sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām 
un ziņām par kandidātiem var iepazīties arī 
tīmekļvietnē https://sv2022.cvk.lv.

Kā informē Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK), Rīgas vēlēšanu apgabalā 14. Saeimas 
vēlēšanās ir 36 deputātu vietas, Vidzemes vē-
lēšanu apgabalā – 26 deputātu vietas, Latgales 
un Zemgales vēlēšanu apgabalos – katrā pa 
13 deputātu vietām, bet Kurzemes vēlēšanu 
apgabalā – 12 deputātu vietas.

Jāatgādina, ka vēlēšanās var piedalīties ik-
viens Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 18 gadu 
vecumu.  

Nodod balsi glabāšanā
Noteiktos vēlēšanu iecirkņos 26., 29. un 

30. septembrī varēs nobalsot iepriekš jeb nodot 
balsi glabāšanā. Taču, kā uzsver CVK, šo iespēju 
aicināti izmantot tikai tie balsotāji, kuriem vē-
lēšanu dienā, 1. oktobrī, nebūs iespēja ierasties 
vēlēšanu iecirknī. Visi pārējie vēlētāji savu izvēli 
aicināti izdarīt 1. oktobrī.  

Kopumā šāda iespēja būs 66 vēlēšanu iecir-
kņos Latvijā, tostarp vienā vēlēšanu iecirknī 
mūsu pilsētā – Jelgavas kultūras namā. 

Vēlēšanu aploksnes, ko saņems šajā laikā, 
tiks uzkrātas īpašās reģistrācijas aploksnēs, uz 
kurām būs norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un 
kārtas numurs balsotāju sarakstā. Glabāšanā 
nodotās balsis tiks uzkrātas atsevišķā vēlēšanu 
kastē.

Balsošana vēlētāja  
atrašanās vietā

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs 
ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprū-
pētāji un slimojošu personu aprūpētāji drīkst 
pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Tā 
jāpiesaka no 26. septembra līdz 1. oktobrim, 
vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu 
iecirknī vēršoties ar iesniegumu, kurā jānorāda 
vārds, uzvārds; personas kods; iemesls, kādēļ 
nepieciešama balsošana atrašanās vietā; precīza 
adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai. Tāpat 
ieteicams norādīt ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, 
un tālruņa numuru, pa kuru vēlēšanu komisija 
var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās.

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogā-
dāt jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, 
draugs, sociālās aprūpes darbinieks vai kai-
miņš. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu 
ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās 
var uzrakstīt arī iecirknī – šajā gadījumā iesnie-
gumā papildus jānorāda arī vēlētāja uzticības 
personas vārds un uzvārds.

Iesniegumu iecirknī var nogādāt arī vēlē-
šanu dienā, 1. oktobrī, tomēr šajā gadījumā 

obligāti izpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu 
komisija būs saņēmusi līdz pulksten 12. Savu-
kārt iesniegumi, kas saņemti pēc pulksten 12, 
jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas pār-
stāvjiem ir iespēja ierasties pie vēlētāja līdz 
pulksten 20.

Ja vēlētājam ir drošs elektroniskais paraksts, 
iesniegumu var nosūtīt savai pašvaldībai pa 
e-pastu vai portālā Latvija.lv. Pašvaldība iesnie-
gumu pārsūtīs pašvaldības vēlēšanu komisijai 
nogādāšanai attiecīgajā vēlēšanu iecirknī. 
Sūtot iesniegumu elektroniski, CVK gan lūdz 
to izdarīt savlaicīgi, jo iesnieguma nogādāšanai 
iecirknī ir nepieciešams laiks.

Ja pasei vai eID kartei 
beidzies derīguma termiņš
Lai piedalītos vēlēšanās, Latvijas pilsoņiem, 

kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, jāuzrāda 
pase vai eID karte. Kā informē Saeimas 
preses dienests, kopš 2020. gada saistībā ar 
Covid-19 izplatību, kad periodiski valstī tika 
noteikts ārkārtas stāvoklis, iestājās iepriekš 
neparedzēti apstākļi, kas būtiski ietekmējuši 
gan PMLP klientu apkalpošanas kapacitāti, 
gan personu iespēju ierasties un noformēt 
personu apliecinošu dokumentu. Līdz ar 
to valstī izveidojusies situācija, ka laikā no 
2020. gada 1. marta līdz 2022. gada 4. augus-
tam derīguma termiņš ir beidzies vairāk nekā 
26 000 personu apliecinošu dokumentu, kura 
vietā nav saņemts jauns dokuments, un per-
sonas rīcībā nav neviena personu apliecinoša 
dokumenta. Lai risinātu šo situāciju, Saeima 
augusta beigās pieņēma likuma grozījumus, 
kas nosaka: personu apliecinošu dokumentu 
ar Covid-19 pandēmijas laikā beigušos derī-
guma termiņu varēs izmantot līdz nākamā 
gada 30. aprīlim. Tas nozīmē, ka tie pilsoņi, 
kuriem laikā no 2020. gada 1. marta beidzies 
derīguma termiņš personu apliecinošam 
dokumentam, varēs to izmantot, arī klātienē 
balsojot 14. Saeimas vēlēšanās. Jāpiebilst, ka 
šis nosacījums gan neattieksies uz tiem doku-
mentiem, kuri kļuvuši nederīgi citu iemeslu 
dēļ, piemēram, dokuments ir sabojāts vai 
mainījušās tajā ierakstītās ziņas.

Covid19 drošības pasākumi 
CVK ir apstiprinājusi arī ieteikumus Co-

vid-19 infekcijas profilaksei 14. Saeimas vēlē-
šanu iecirkņos. Ieteikumi paredz, ka vēlēšanu 
iecirknī jāizvieto informācija par ieteicamajiem 
drošības pasākumiem: vēlēšanu iecirknī 
nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta 
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, 
kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes; 
ieteikums par 2 metru distances ievērošanu; 
ieteikums par mutes un deguna aizsega 
lietošanu; ieteikums par roku dezinficēšanu. 
Tāpat vēlētāji ir aicināti iecirknī izmantot 
savu pildspalvu. Vēlētājiem pieejamā vietā būs 
izvietoti arī roku dezinfekcijas līdzekļi. Plānots 
nodrošināt arī, ka vēlēšanu iecirknī ir pieeja-
mas sejas aizsargmaskas, kuras izsniedz pēc 
vēlētāja lūguma. Iekārtojot vēlēšanu iecirkni, 
ieteikums ir ievērot divu metru distanci starp 
vēlētāju reģistrācijas galdiem, vēlēšanu kabī-
nēm. Ja iecirknī veidosies balsotāju rinda, to 
būs ieteicams veidot ārpus iecirkņa, kā tas bija 
jau pagājušā gada pašvaldību vēlēšanās.

Vienlaikus paredzēts balsošanai izmantot 
vēlēšanu kabīnes bez auduma aizkariem, jo 
aizkari ir virsma, kurai vēlēšanu laikā pieska-
ras vēlētāji un kuru nav iespējams atbilstoši 
dezinficēt. Balsošanas aizklātumu paredzēts 
nodrošināt, izkārtojot kabīnes un aizslietņus ar 
ieeju pret sienu vai pret blakus esošās kabīnes 
vai aizslietņa slēgto daļu.

Jāņem vērā, ka konkrēto drošības pasā-
kumu īstenošana var mainīties atkarībā no 
epidemioloģiskās situācijas valstī un speciālistu 
ieteikumiem. 

Vēlēšanu rezultātu 
paziņošana 

Vēlēšanu iecirkņi tiks slēgti 1. oktobrī 
pulksten 20, un tūlīt pēc tam sāksies balsu 
skaitīšanas process. Kā uzsver J.Dēvics, pirmie 
provizoriskie vēlēšanu rezultāti CVK mājaslapā 
tiks publicēti jau 2. oktobrī. Savukārt galīgos 
14. Saeimas vēlēšanu rezultātus plānots ap-
stiprināt līdz 21. oktobrim, lai 1. novembrī 
14. Saeima sanāktu uz pirmo sēdi. 

1. oktobrī – 14. Saeimas vēlēšanas

Jelgavā nobalsot iepriekš varēs 
vēlēšanu iecirknī Nr.190 – 

kultūras namā Krišjāņa Barona ielā 6
26. septembrī no pulksten 17 līdz 20.
29. septembrī no pulksten 9 līdz 12.

30. septembrī no pulksten 10 līdz 16.
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  Līdz ar jauno mācību gadu atsācis kursēt pilsētas sabiedriskais 
transports 6., 14. un 18. maršrutā. Jūlijā un augustā tie bija slēgti, informē 
SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP). 

Jāatgādina, ka augsto degvielas cenu un būtiska pasažieru skaita krituma 
dēļ JAP jūlijā un augustā slēdza 6., 14. un 18. maršrutu, jo tiem paralēli 
kursē citi pilsētas autobusi, kas pasažieriem ļauj nokļūt izvēlētajā vietā.

Pilsētas sabiedriskā transporta kustības saraksts un aktuālā informācija par 
izmaiņām publicēta uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv.

  Lai uzlabotu pilsētas infrastruktūru 
un iedzīvotāju drošību, tiek izbūvēts 
apgaismojums Malkas ceļa posmā un 
Sniega ielā no Stiebru ielas līdz Sniega 
ielai 18, bet Brigaderes un Gundegas 
ielā apgaismojuma tīkls tiek pārbūvēts, 
informē «Pilsētsaimniecība».

Malkas ceļā pie mājām 1B, 1C un 
1D sākta jauna ielu apgaismojuma 

tīkla izbūve – tur tiks ierīkota 152 metrus gara kabeļu līnija un uzstādīti trīs 
apgaismojuma balsti, bet Sniega ielā no Stiebru ielas līdz Sniega ielai 18 
izbūvēs 462 metrus garu kabeļu līniju un uzstādīs 11 apgaismojuma balstus 
ar ekonomiskajiem LED gaismekļiem, kas elektroenerģijas patēriņu samazina 
par aptuveni 65–70 procentiem. Plānots, ka jaunizbūvētais apgaismojums 
esošajam pilsētas ielu apgaismojuma tīklam tiks pieslēgts līdz novembra 
vidum. Darbus objektā veic SIA «Delta EM».

Bet Gundegas un Brigaderes ielā šobrīd apgaismojuma tīkls tiek pārbūvēts. 
«Pilsētsaimniecībā» skaidro, ka AS «Sadales tīkls» šajā rajonā veic 
elektropārvades līnijas pārbūvi, demontējot koka balstu gaisvadu līniju, uz 
kuras atradās arī Jelgavas pašvaldības ielu apgaismojuma tīkls. Līdz ar to ir 
nepieciešams pārbūvēt pašvaldībai piederošo apgaismojumu. Minētajās 
ielās tiks ierīkota 876 metrus gara kabeļu līnija un uzstādīti 20 balsti ar LED 
gaismekļiem. Apgaismojuma tīklu šajās ielās ir plānots pārbūvēt līdz novembra 
sākumam. Jāpiebilst, ka uz pārbūves laiku abās ielās diennakts tumšajā laikā 
nedarbojas ielu apgaismojums. Darbus veic SIA «Mītavas Elektra».

Visās ielās, kur notiek apgaismojuma izbūve vai pārbūve, ir noteikti satiksmes 
ierobežojumi. Iedzīvotāji aicināti ievērot izvietotās ceļa zīmes.

«Pilsētsaimniecībā» norāda, ka šā gada budžetā nav plānota apgaismojuma 
izbūve vēl kādā ielā.  

  Septembrī pazeminātas ietvju 
apmales Pasta ielā starp 41. un 
43. namu un Kristapa Helmaņa ielā 
pie 2. nama. Pašvaldības iestādē 
«Pilsētsaimniecība» norāda, ka ietvju 
apmales tiek pazeminātas gājēju 
un velosipēdistu ērtībām vietās, kur 
tās izbūvētas senāk un līdz šim nav 
veikta ielas vai ietves rekonstrukcija. 

Darbus veica SIA «KULK», un tos turpinās pēc nepieciešamības arī citviet 
pilsētā, kur novērota lielāka gājēju un velosipēdistu plūsma.

  Jelgavā atvērta ģimenes veselības prakse «Hēbe». Tajā spēkus 
apvienojušas ģimenes ārste homeopāte Ilva Koškina un fizioterapeites 
Solvita Ķerve, Ilze Buša un Alise Vējone-Krūmiņa. Tā ir vienīgā veselības 
prakse Jelgavā, kur varēs saņemt Šrota terapiju, kas ir atbalsts stājas 
korekcijas procesā un ir īpaši vērtīga skoliozes pacientiem.

Veselības prakse «Hēbe» radīta ar nolūku veidot atbalsta punktu visas 
ģimenes veselības uzturēšanai, uzlabošanai un atjaunošanai ikvienam 
jebkurā vecumā, īpašu uzmanību veltot bērnu un grūtnieču aprūpei. Tajā 
būs pieejami gan fizioterapeitu S.Ķerves, I.Bušas un A.Vējones-Krūmiņas, 
gan ģimenes ārstes homeopātes I.Koškinas pakalpojumi. Jaunās prakses 
telpas atrodas Lielajā ielā 3A un ir ērti pieejamas ikvienam – kā jaunajām 
māmiņām, tā cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Atsāk kursēt autobusi 6., 14. un 18. maršrutā

Vairākās ielās izbūvē un pārbūvē ielu apgaismojumu

Atsevišķās vietās pilsētā pazemina ietvju apmales

Durvis ver pirmā ģimenes veselības prakse Jelgavā 
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Šogad Jelgavas pašvaldī
bas grantu programmai 
«Atbalsts komersantiem 
un saimnieciskās darbī
bas veicējiem» saņemti 
39 pieteikumi. Šobrīd pre
tendenti tiek izvērtēti.

Jelgavas uzņēmēji grantu pro-
grammai varēja pieteikties līdz 
31. augustam. Atbalsta programma 
dod iespēju uzņēmējiem saņemt 
līdz pat 10 000 eiro finansiālu at-
balstu no pašvaldības sava projekta 
realizācijai. Pretendēt uz granta 
saņemšanu varēja Jelgavas komer-
santi un saimnieciskās darbības 
veicēji, kuri ir uzņēmējdarbības uz-

sācēji (reģistrēti Komercreģistrā vai 
Valsts ieņēmumu dienestā līdz trim 
gadiem) vai inovatīvu produktu vai 
pakalpojumu radītāji. Uzņēmuma 
juridiskajai adresei jābūt reģistrētai 
Jelgavas pašvaldības administratī-
vajā teritorijā. Vienlaikus program-
mā startēt nevarēja tie uzņēmumi, 
kuri saņēmuši pašvaldības atbalsta 
programmas grantu divus iepriek-
šējos kalendāros gadus.

Šobrīd iesniegtie pieteikumi tiek 
izskatīti – vispirms tiek vērtēta 
pretendenta atbilstība granta pie-
šķiršanas nolikumam, bet pēc tam 
konkursa vērtēšanas komisija la-
bākos aicinās prezentēt savu ideju.  

Katram apstiprinātajam preten-
dentam sava projekta realizācijai 
jānodrošina līdzieguldījums 20–

30 procentu apmērā. Piešķirtos 
līdzekļus uzņēmējs drīkstēs iz-
mantot tikai pieteikumā norādīto 
mērķu īstenošanai, un tie būs 
jāapgūst 12 mēnešu laikā.

Par katru nolikumā ietverto 
kritēriju pieteikuma iesniedzējs 
saņems punktus, kas summē-
sies. Izpildot visus vērtēšanas 
kritērijus un iegūstot lielāko 
punktu skaitu, uzņēmējam tiks 
piešķirts grants. Kopumā šogad 
pašvaldības budžetā grantu pro-
grammai paredzēts finansējums 
50 000 eiro.

Jāpiebilst, ka šogad uzņēmēji 
programmā iesnieguši pieteiku-
mus, pretendējot uz pašvaldības 
grantu no 1000 eiro līdz maksi-
mālajam apmēram 10 000 eiro. 

Pašvaldības grantu programmai pieteikušies 39 uzņēmumi
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Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai 
Salnas ielā un Ruļļu ielā Jelgavā

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana 
Salnas ielā un Ruļļu ielā Jelgavā. Koku ciršana paredzēta darbu «Ietves izbūve Salnas ielas un 
Ruļļu ielas posmā no Tērvetes ielas līdz Viskaļu ielai, Jelgavā» ietvaros. Publiskā apspriešana 
notiek laika posmā no 2022. gada 20. septembra līdz 2022. gada 4. oktobrim (ieskaitot).
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā 
«Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai», kā arī Jelga-
vas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, 
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30).
Aizpildītu aptaujas lapu (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt pa e-pastu pasts@jelgava.
lv vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.

 Kristīne Langenfelde

Ar 3. oktobri Jelgavas pašval
dība klātienē sāks pieņemt 
iesniegumus valsts atbalstam 
šai apkures sezonai – oktobrī 
atbalstam var pieteikties par 
iegādāto malku, granulām un 
briketēm. Savukārt elektro
niski vietnē www.epakalpoju
mi.lv iesniegumu var iesniegt 
no 1. oktobra. Jāuzsver, ka 
atbalstam par apkurei izman
toto elektroenerģiju varēs 
pieteikties no novembra. At
balstam varēs pieteikties līdz 
nākamā gada pavasarim.

Iesniegumus atbalstam pieņems 
Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpo-
šanas centrā Lielajā ielā 11, 2. kabine-
tā, pirmdienās no pulksten 13 līdz 19, 
otrdienās un trešdienās no pulksten 9 
līdz 15, ceturtdienās no pulksten 9 
līdz 17. No 3. oktobra konsultācijas 
pašvaldībā par atbalsta pieprasīšanu 
varēs saņemt arī pa tālruni 63005492.

Iesniegt iesniegumu, uzrādot perso-
nu apliecinošu dokumentu, var mājok-

Oktobrī sāks pieņemt iesniegumus
valsts atbalsta saņemšanai

ļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai 
viņa pilnvarotā persona. Iesnieguma 
veidlapas būs pieejamas pašvaldības 
Klientu apkalpošanas centrā, kā arī 
elektroniski mājaslapā www.jelgava.lv. 
Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, 
personas kods, kontaktinformācija, 
bankas vai pasta norēķinu sistēmas 
konta numurs, uz kuru pārskaitīt 
piešķirto atbalstu. Tāpat iesniegumā 
būs ietverts pašapliecinājums par 
attiecīgas apkures esību mājoklī un 
to, ka citi mājsaimniecības locekļi 
nav iesnieguši iesniegumu atbalsta 
saņemšanai par minēto mājokli. Ie-
sniegumam jāpievieno īpašuma tiesī-
bu apliecinoši dokumenti, piemēram, 
īres līgums. Savukārt, ja īpašuma tie-
sības apliecina Zemesgrāmata, tā nav 
jāuzrāda, jo pašvaldības speciālistiem 
ir pieeja Zemesgrāmatas informācijai. 
Lai saņemtu atbalstu, iesniegumam 
jāpievieno maksājumu apliecinoši 
dokumenti vai rēķins par apmaksāto 
elektroenerģiju. Izņēmums ir – par 
iegādāto malku līdz 31. augustam, 
par kuru nav saglabājies maksājuma 
čeks, – šajā gadījumā ir iespēja saņemt 
atbalstu bez maksājumu apliecinoša 

dokumenta 60 eiro apmērā. 
Atbilstoši likumam pašvaldībai 

iesniegums jāizskata 30 darbadienu 
laikā, pieņemot lēmumu par atbalsta 
piešķiršanu vai atteikumu. Ja atbalsts 
tiek piešķirts, tas minētajā laikā tiek 
pārskaitīts uz iesniedzēja norādīto 
konta numuru. Savukārt atteikuma 
gadījumā, kam biežākais iemesls va-
rētu būt nepatiesu ziņu sniegšana vai 
neatbilstība atbalsta nosacījumiem, 
iesniedzējam uz norādīto adresi tiks 
nosūtīts paziņojums par atteikumu 
piešķirt atbalstu. To var pārsūdzēt 
30 dienu laikā.

Ērti no oktobra valsts atbalstam 
varēs pieteikties arī elektroniski 
vietnē www.epakalpojumi.lv, tāpēc 
pašvaldība aicina jelgavniekus izman-
tot šo iespēju.

Jāuzsver, ka par vienu mājokli 
atbalstam var pieteikties ne biežāk 
kā vienu reizi mēnesī. 

Tiem jelgavniekiem, kuriem apkuri 
nodrošina centralizētā siltumapgā-
de vai mājoklis tiek apkurināts ar 
dabasgāzi, valsts noteiktais atbalsts 
automātiski tiks iekļauts ikmēneša rē-
ķinā, un tam atsevišķi nav jāpiesakās.
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 Ritma Gaidamoviča

«Pieaugušo izglītība ir noteikta 
kā Eiropas Izglītības telpas fokusa 
tēma 2021.–2030. gadam. Mācības 
pēc vidusskolas vai augstskolas 
ļauj pieaugušajiem attīstīt vērtī
gas prasmes, tādējādi uzlabojot 
karjeras izredzes, paplašinot pro
fesionālās zināšanas, tās uztur 
aktīvu prātu, palīdz paplašināt 
katra iedzīvotāja sociālo pieredzi. 
Pieaugušo izglītībā iegūtā pārliecī
ba, spējas un jauniegūtie kontakti 
ar līdzīgi domājošiem ir vērtības, 
kas svarīgas gan darbavietā, gan 
ārpus tās,» pieaugušo izglītības 
nozīmīgumu akcentē Zemgales 
reģiona Kompetenču attīstības 
centra (ZRKAC) direktore Sarmīte 
Vīksna, aicinot katru pieaugušo 
jelgavnieku veikt pašvērtējumu, 
apzinot to, kādas kompetences tieši 
viņam būtu nepieciešams pilnvei
dot profesionālajai un personīgajai 
izaugsmei. 

ZRKAC jau daudzus gadus nodroši-
na izglītības iespējas un tās pieejamību 
visdažādākajām iedzīvotāju mērķgru-
pām – uzņēmējiem un pašnodarbinātām 
personām, darba devējiem un nodarbinā-
tajiem, pedagogiem, vecākiem, bērniem un 
jauniešiem, senioriem, darba meklētājiem, 
bezdarbniekiem – un šobrīd arī Ukrainas 
civiliedzīvotājiem. 

S.Vīksna atklāj, ka jaunajā sezonā ZR-
KAC galvenokārt fokusējas uz neformālo 
pieaugušo izglītības programmu piedāvā-
jumu. «Pieredze rāda, ka mūsdienās cilvēki 
vēlas zināšanas iegūt ātri un atbilstoši indi-
viduālajām vajadzībām, un tieši neformālās 
izglītības programmas ir mācību forma, kas 
sniedz izvēles brīvību un iespēju katram 
modelēt savu pašizaugsmi,» pārliecināta 
S.Vīksna. ZRKAC mācību piedāvājums vei-
dots tā, lai ko noderīgu savai profesionālajai 
un personīgajai izaugsmei atrastu ikviens. 
ZRKAC direktore norāda, ka jaunajā mācī-
bu sezonā piedāvājumā ir 404 daudzveidī-
gas gan profesionālo kompetenču, gan arī 
dzīves kvalitātes pilnveides programmas. 
Turklāt tiek nodrošināta iespēja program-
mas apgūt kā klātienē, tā attālināti, bet 
valodas un digitālās kompetences ir iespēja 
pilnveidot individuālās vai pāru nodarbībās 
dažādos prasmju līmeņos. 

Personalizēti mācību 
kursi darba kolektīvam
ZRKAC turpina pērn uzsākto izglītības 

programmu piedāvājumu valsts, pašvaldī-
bu iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju 
un darbinieku profesionālo kompetenču 
pilnveidei, kurā iekļautas apmācību tē-
mas publiskā sektora augstākā un vidējā 
līmeņa vadītājiem un darbiniekiem. «Jau 
pagājušajā sezonā veiksmīgi sadarbojāmies 
ar vairākām iestādēm, veidojot personali-
zētus mācību kursus tieši viņu kolektīvam, 
pielāgojot mācību saturu konkrētas iestādes 
darba specifikai un darbinieku individuāla-
jām mācību vajadzībām. Šomēnes mācības, 
pilnveidojot digitālās prasmes, uzsāks 
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība», 
Pašvaldības operatīvās informācijas centra 
un kapitālsabiedrības SIA «Jelgavas ne-
kustamā īpašuma pārvalde» darbinieki,» 
stāsta direktore, norādot, ka pirms mācību 
uzsākšanas darbinieki aicināti veikt pašvēr-
tējumu un aizpildīt aptauju par savām 
izglītības vajadzībām un profesionālās 
kompetences pilnveides vēlmēm. Piedāvā-
jumā ir programmas angļu valodas prasmju 
stiprināšanai, digitālo, vadības un personāla 
attīstības kompetenču pilnveidei. Pieteikt 
personalizētu pasūtījumu – individuāli vai 
kolektīvi – var ikviens interesents. Arī tad, 
ja nepieciešams pilnveidot kompetenci, kura 
nav iekļauta programmu piedāvājumā, – 
ZRKAC ir gatavs šādu pasūtījumu īstenot.

Turpina atbalstu 
pedagogiem 

Darbā ar izglītības iestādēm ZRKAC izvir-
zījis četras prioritātes: diferencēta, individu-
alizēta un personalizēta metodiskā atbalsta 
nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēm 
kompetenču pieejas īstenošanā; mācību 
jomu darbības attīstība kā resurss kompe-
tenču pieejas īstenošanā; pedagogu digitālās 
pratības pilnveide un pedagogu emocionālās 
labbūtības veicināšana. Pedagogiem visās 
izglītības pakāpēs tiek piedāvāts daudzveidīgs 
personalizēts atbalsts atbilstoši katra peda-
goga noteiktajiem mērķiem – profesionālās 
pilnveides programmas, semināri, domnīcas, 
individuālās konsultācijas pie mācību jomu 
vadītājiem, individuālās un grupu konsultāci-
jas digitālo kompetenču jautājumos. «Šosezon 
sniegsim arī lielāku atbalstu jaunieceltajiem 
un topošajiem izglītības iestāžu vadītājiem un 
vietniekiem, piedāvājot modulāru programmu 
līderības kompetences stiprināšanai – lietišķā 
komunikācija un etiķete, pārmaiņu vadīšana, 
vadītāja pašvadība un personīgās efektivitātes 
psiholoģija, sadarbības prasmes un jaunās pa-
audzes psiholoģiskais portrets, kā arī efektīva 
darba organizācija,» stāsta Izglītības attīstības 
nodaļas vadītāja Vēsma Cielava. Savukārt pe-
dagogu labbūtības veicināšanai jaunajā mācību 
gadā pedagogi varēs smelties iedvesmu un 
atgūt spēkus dažādās meistarklasēs un lekcijās. 

Paplašināts piedāvājums 
valodu apguvē

ZRKAC ik gadu domā, kā vēl iespējams 
palīdzēt pieaugušajiem apgūt valodu. Šogad 
angļu valodas apguvei tiek piedāvāts paplaši-
nāts kurss ar pedagogu – native speaker. Proti, 
tās būs treniņnodarbības mūsdienu angļu 
valodas, pareizrakstības, izrunas, projektu va-
lodas un prezentēšanas prasmju apguvei kopā 
ar pedagogu, kuram angļu valoda ir dzimtā 
valoda. Arī skolēni no 2. līdz 12. klasei gaidīti 
angļu valodas kursos, bet vidusskolēniem tiek 
piedāvāti treniņi perfektai valodas lietojuma 
un izrunas apguvei kopā ar native speaker. 
Tāpat ZRKAC piedāvā vācu valodas, spāņu 
un lietuviešu valodas kursu ikdienas saziņai. 
Līdz decembrim ZRKAC bez maksas turpina 
piedāvāt arī latviešu valodas kursus ukraiņu 
civiliedzīvotājiem. 

Turpinot iesākto, pastiprināta uzmanība 
vērsta uz piedāvājumu ģimenēm. Papildināts 
saturs «Nesteidzīgās dzīves skolai», kurā gaidīti 

jelgavnieki vecumā no 65 gadiem, lai apgūtu 
jaunas prasmes, stiprinātu savu dzīves kvalitāti 
un paplašinātu domubiedru loku, tiks turpinā-
tas ģimeņu izglītības aktivitātes un veselības 
veicināšanas programmas – kursi un semināri 
par bērna fizisko veselību un drošību, bērna 
attīstību un emocionālo veselību. Turpināsies 
«Topošo vecāku skola» jeb nodarbību cikls 
topošajām māmiņām kopā ar atbalsta perso-
nu, lai sagatavotos dzemdībām un iemācītos 
jaundzimušā aprūpi, no oktobra līdz maijam 
notiks «Gudro vecāku skola», kurā šogad do-
minējošā tēma ir «Bērnu līdz 3 gadu vecumam 
fiziskā un emocionālā veselība, vecāku loma un 
rūpes par to». Būtiski, ka daļa ģimeņu izglītības 
programmu vecākiem notiek bez maksas, jo 
tiek īstenotas ar projekta «Veselības veicinā-
šana Jelgavā» atbalstu. Projekta laikā ZRKAC 
turpinās piedāvāt arī veselības veicināšanas 
aktivitātes strādājošajiem un senioriem – būs 
gan fizisko aktivitāšu treniņnodarbības, gan 
emocionālās veselības stiprināšanas kursi.  

Metālapstrādē – uzsvars uz 
individuālajām apmācībām

«Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinī-
bu nozare ir nozīmīga visas tautsaimniecības 
attīstībā, jo minētās nozares apgādā pārējās 
tautsaimniecības nozares. Taču svarīgs nosa-
cījums – ir vajadzīgi kvalificēti darbinieki, kuru 
trūkums diemžēl jau ir ilgstoša problēma, kas 
būtiski ierobežo uzņēmumu straujāku attīs-
tību. Apzinoties šo, Metālapstrādes mācību 
parks sniedz iespēju profesionālās kompetences 
paaugstināt gan tām personām, kuras nozarē 
strādā, gan arī tām personām, kuras tas saista 
tikai kā hobijs. Un īpaši aicinām šo iespēju 
izmantot uzņēmumus, ar mūsu palīdzību 
sagatavojot kvalificētus darbiniekus tieši sa-
vam uzņēmumam,» atzīst ZRKAC direktores 
vietnieks metālapstrādes attīstības jautājumos 
Artis Broņka. ZRKAC Metālapstrādes mācību 
parkā kopumā var apgūt 37 dažādas program-
mas trijos virzienos: darbs ar metināšanas 
iekārtām, darbs ar programmvadības (CNC) 
metālapstrādes darbgaldiem, kas ietver gan 
virpošanu un frēzēšanu, gan lokšņu metāla 
locīšanu un griešanu, un darbs ar inženier-
tehniskajiem risinājumiem. Īsākā no tām 
ir sešas mācību stundas, bet garākā – 480 
mācību stundas. «Izstrādājot programmas, 
galvenokārt ņemam vērā nozares uzņēmumu 
vajadzības, nodrošinot iespēju pie mums saga-
tavot tieši tādus speciālistus, kādi nepieciešami 
konkrētā uzņēmumā. Tieši individuāla pieeja 
sniedz labāko rezultātu,» skaidro A.Broņka, 

uzsverot, ka Metālapstrādes mācību parkā ir 
izveidota moderna materiāltehniskā bāze ar 
mūsdienīgām iekārtām, kas tiek izmantotas 
arī ražošanā. 

Jaunas iespējas 
uzņēmējiem

Viens no ZRKAC uzdevumiem ir sniegt at-
balstu pilsētas uzņēmējiem, nodrošinot iespēju 
paplašināt kompetences viņiem svarīgās jomās. 
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā norā-
da, ka uzņēmējiem vienmēr aktuāli ir jautājumi 
par grāmatvedību, nodokļiem un mārketingu. 
«Esam radījuši jaunas izglītības programmas – 
«Kā kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību», 
«Uzņēmējdarbības formas un nodokļu veida 
izvēle uzņēmējdarbības uzsācējiem», «Mana 
zīmola izveidošana un popularizēšana» –, un 
izstrādē vēl ir programma «Gada pārskata 
sagatavošana mazajiem un vidējiem uzņēmu-
miem», ko varēs apgūt 2023. gada janvārī,» 
stāsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone. Bet pēc 
iestāžu un organizāciju vadītāju ierosinājuma 
izveidota programma «Sociālpsiholoģiskās sa-
karības lietišķajā vidē un profesionālo kvalitāšu 
saglabāšana konflikta situācijās», kurā galvenie 
temati ir profesionāla, empātiska attieksme 
pret klientu, veiksmīga lietišķā komunikācija 
un konfliktu risināšanas prasme,» skaidro 
L.Miķelsone. Viņa norāda, ka šogad uzsvars 
likts uz individuālām konsultācijām. Sieviešu 
uzņēmēju atbalsta centrā, sākot no šīs nedēļas, 
deviņas nedēļas notiks individuālais konsultā-
ciju cikls par šādām tēmām: «Drona vadības 
pamati», «Kataloga izveide «WhatsApp»», 
««Facebook» un «Instagram» kontu sasaiste, 
izveide pilnvērtīgai darbībai», ««Facebook», 
«Instagram» «Creator Studio» mēneša plāna 
izveide», «Konta izveide «Etsy»», «Kā kļūt 
redzamam «Etsy»», «E-paraksta un e-adreses 
izveide», «Trello.com izmantošanas iespējas uz-
ņēmējdarbībā», «Canvanizer.com izmantošana 
biznesa idejas attīstībai». 

ZRKAC jaunās sezonas piedāvājums apko-
pots katalogā, kas pieejams klātienē iestādē 
un elektroniski mājaslapā www.zrkac.lv. Pie-
teikties izvēlētajiem kursiem un nodarbībām 
var iestādē vai mājaslapā, aizpildot kursu 
anketu. Jāpiebilst, ka ZRKAC šogad veidos arī 
sezonālos kalendārus «Rudens», «Ziema», «Pa-
vasaris» – katrā bukletā apkopots trīs mēnešu 
neformālās izglītības piedāvājums, semināri 
un pasākumi. Buklets ir pieejams ZRKAC, 
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un 
elektroniski tiks izsūtīts sadarbības partne-
riem, kā arī publicēts mājaslapā www.zrkac.lv.

Pieaugušo izglītība – ieguldījums 
profesionālajā un personīgajā izaugsmē

Foto: Ivars Veiliņš
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Apkures tari� Latvijas 
lielajās pilsētās (EUR/MWh)

(bez PVN)

 Kristīne Langenfelde

Sākoties jaunajai apkures sezonai un ņemot vērā mainīgās 
energoresursu cenas, iedzīvotājiem jārēķinās, ka apkures tarifs 
šosezon var tikt pārskatīts katru mēnesi. Saistībā ar kurināmā 
izmaksu pieaugumu SIA «Gren Jelgava» Sabiedrisko pakal
pojumu regulēšanas komisijai (SPRK) septembrī izvērtēšanai 
iesniedza priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Jel
gavā oktobrī. Siltumenerģijas gala tarifs Jelgavā oktobrī paredzēts  
 94,90 EUR/MWh (bez PVN), un tas ir par 10,6 procentiem aug
stāks nekā septembra tarifs (85,82 EUR/MWh (bez PVN)). Taču, 
ņemot vērā to, ka no oktobra mājsaimniecībām tiks piemērots 
valsts atbalsts, tad piemērojamais siltumenerģijas apgādes pa
kalpojumu tarifs ar valsts atbalstu jelgavnieku mājsaimniecībām 
oktobrī būs 81,45 EUR/MWh (bez PVN).

Kopumā pilsētas centralizētajai 
siltumapgādei šogad papildus tiek 
pieslēgtas vairāk nekā 40 ēkas – 
Jelgavas ledus halle, universitātes 
mācību ēkas un kopmītnes, iestāžu 
un uzņēmumu biroji, ražošanas tel-
pas, vienģimenes dzīvojamās mājas, 
kā arī slimnīca «Ģintermuiža» un 
Jelgavas pilsētas slimnīca. Saskaņā 
ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.312 «Enerģijas lietotāju apgādes 
un kurināmā pārdošanas kārtība 
izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā 
un valsts apdraudējuma gadījumā» 
slimnīcām un svarīgiem valsts infra-
struktūras objektiem siltumapgāde 
ir jānodrošina prioritārā kārtā, un 
centralizētā siltumapgāde abu slimnī-
cu siltumapgādes drošību ievērojami 
paaugstinās. «Pieprasījums ir liels. 
Daļā objektu būvdarbi, kas saistīti 
ar jauno klientu pieslēgšanu, ir jau 
pabeigti un tiek nodrošināta karstā 
ūdens sagatavošana, vairākos objek-
tos būvdarbi turpinās, citos – norit 
projektu saskaņošana, bet būvniecība 
tiks sākta tuvākajā laikā. Būvdarbus 
paredzēts turpināt, kamēr vien to 
atļaus laikapstākļi, bet individuālo 
siltumpunktu uzstādīšanu telpās plā-
nojam āra būvdarbiem nepiemērotā 
laikā,» skaidro G.Pētersons. 

Kurināmā piegādes 
līgumi ir noslēgti

Kā atzīst uzņēmumā, šovasar 
līguma sarunas ar piegādātājiem par 
kurināmā piegādēm nākamajai apku-
res sezonai ir bijušas ļoti sarežģītas. 
Līgumi ir noslēgti, un tas nozīmē, 
ka arī nākamajā apkures sezonā 
jelgavnieki saņems siltumenerģiju, 
kas ražota galvenokārt no vietējiem, 
atjaunīgajiem resursiem, pārsvarā no 
šķeldas. Nelielā apjomā tiks izmantota 
arī cita veida biomasa, piemēram, 
graudu atsijas un cenas ziņā kon-
kurētspējīgāka zemākas kvalitātes 
šķelda. Tehnoloģiski «Gren» biomasas 
koģenerācijas stacijā ir iespējams 
izmantot arī kūdru, tādēļ uzņēmums 
meklē risinājumu, lai nepieciešamī-
bas gadījumā šajā ziemā kūdra būtu 
pieejama. Dabasgāzi uzņēmums 
turpinās izmantot siltumapgādes 
maksimumslodzes nodrošināšanai 
ziemas aukstākajās dienās. Turpinās 

arī «Gren» uzsāktais projekts pārejai 
no dabasgāzes uz granulu izmantoša-
nu divās mazas jaudas lokālajās katlu 
mājās. Tomēr izaicinājumu netrūkst 
un sarežģītais laiks ir viesis izmaiņas 
projekta pabeigšanas termiņos. «Pie-
prasījums pēc granulu katliem tirgū 
šobrīd ir liels, un to izgatavošana jāgai-
da vairākus mēnešus, tādēļ granulu 
izmantošanu divās lokālajās katlu 
mājās varētu uzsākt nākamā gada 
pirmajā ceturksnī. Tāpat ir uzsākts 
darbs, lai apzinātu iespējas enerģē-
tiskās krīzes situācijā katlu mājās 
gāzes vietā izmantot dīzeļdegvielu,» 
informē «Gren Jelgava» pārstāve 
Guntra Matisa.

Siltuma tarifs 
mainīsies līdz ar 
kurināmā cenu 
izmaiņām tirgū

Kurināmā izmaksas ir būtiska 
daļa no siltumenerģijas ražošanas 
izmaksām, kas savukārt veido lielāko 
daļu no siltumenerģijas gala tarifa 
klientiem. Kopš 2013. gada, kad 
siltumenerģijas ražošanā Jelgavā 
sāka izmantot šķeldu, šķeldas cena 
bijusi salīdzinoši stabila un kurināmā 
piegādes varēja plānot visai apkures 
sezonai par konkrētu cenu. Līdz ar 
to arī siltumenerģijas tarifu jelgav-
niekiem uzņēmums varēja nodrošināt 
nemainīgu visu apkures sezonu un 
pat ilgāk. Situācija mainījās pagāju-
šajā vasarā, kad pandēmijas iespaidā 
strauji sāka kāpt energoresursu cenas, 
ietekmējot arī šķeldas tirgu. Karš 
Ukrainā situāciju pasliktināja vēl 
vairāk. Šobrīd daudzi siltumapgādes 
uzņēmumi un citi ražotāji pāriet no 
dabasgāzes izmantošanas uz šķeldu, 
tādēļ pieprasījums pēc šķeldas tirgū 
palielinās un šķeldas cena turpina 

būtiski pieaugt. Ja 2021. gada janvārī 
šķeldas vidējā mēneša cena «Baltpool» 
biržā bija 10,66 EUR/MWh, tad 2022. 
gada augustā – 42,93 EUR/MWh. 

Dramatisku cenu lēcienu pie-
dzīvo dabasgāzes tirgus cena – no 
16,08 EUR/MWh 2021. gada janvārī 
uz 169,75 EUR/MWh šā gada augus-
tā. Lai arī dabasgāze Jelgavas centra-
lizētajā siltumapgādē tiek izmantota 
nelielā apjomā, tomēr tik būtisks cenu 
lēciens atstāj ietekmi uz enerģijas ra-
žošanas izmaksām un siltumenerģijas 
tarifu klientiem. 

Līgumos par kurināmā piegādēm 
nākamajai apkures sezonai ir atrunāti 
nepieciešamie šķeldas un dabasgāzes 
apjomi centralizētās siltumapgādes 
nodrošināšanai Jelgavā. Tomēr, ņe-
mot vērā kurināmo resursu cenu mai-
nīgumu un neprognozējamību, no-
teikt nemainīgu šķeldas un dabasgā-
zes cenu visai apkures sezonai šobrīd 
nav iespējams. Kurināmā cenas tiks 
izvērtētas katru mēnesi un koriģētas 
atbilstoši katra mēneša aktuālajām 
tirgus cenām. Šajā apkures sezonā 
siltumenerģijas tarifs jelgavniekiem 
varētu mainīties katru mēnesi. «Vēlos 
uzsvērt, ka pēdējos mēnešos vērojamā 
šķeldas cenu pieauguma tendence vēl 
nenozīmē to, ka cenu kāpums turpi-
nāsies visu apkures sezonu. Cena var 
arī stabilizēties vai pat samazināties. 
Tad attiecīgi stabilizēsies vai samazi-
nāsies arī siltuma tarifs. Labā ziņa ir 
tā, ka siltums jelgavniekiem ir un būs 
lētāks nekā no dabasgāzes ražotais,» 
skaidro G.Pētersons. 

Septembrī siltumenerģijas tarifs 
jelgavniekiem ir 85,82 EUR/MWh 
(bez PVN), bet oktobrī tas varētu 
pieaugt par 10 procentiem. Tā kā au-
gustā kurināmā resursu cenu kāpums 
turpinājās, SIA «Gren Jelgava» ir 
iesniegusi SPRK izvērtēšanai priekš-
likumu par siltumenerģijas tarifa 
izmaiņām. Plānotais siltumenerģijas 

gala tarifs Jelgavā no 1. oktobra ir 
94,90 EUR/MWh (bez PVN), bet, tā 
kā no 1. oktobra mājsaimniecībām 
tiks piemērots valsts atbalsts, tad pie-
mērojamais siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifs ar valsts atbalstu 
jelgavnieku mājsaimniecībām oktobrī 
būs 81,45 EUR/MWh (bez PVN).

Valsts atbalsts 
iedzīvotājiem 

energoresursu 
cenu pieauguma 
kompensācijai  

Lai palīdzētu iedzīvotājiem ener-
goresursu sadārdzināšanās laikā, 
valdība ir apstiprinājusi atbalsta pa-
sākumus energoresursu cenu daļējai 
kompensēšanai. Mājsaimniecībām, 
kurām apkuri nodrošina centralizētā 
siltumapgāde, kompensēs 50 procen-
tus no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/
MWh. Atbalstu jeb maksas samazinā-
jumu mājsaimniecībām «Gren Jelga-
va» piemēros automātiski ikmēneša 
rēķinos par periodu no 2022. gada  
1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. 
«Tā kā valsts atbalsts mājsaimnie-
cībām paredzēts no 1. oktobra, tad 
maksas samazinājums tiks piemē-
rots automātiski rēķinos par oktobrī 
patērēto siltumenerģiju, kuru klienti 
saņems novembra sākumā. Ņemot 
vērā, ka siltuma cena var mainīties 
katru mēnesi, turpmāk klientus re-
gulāri informēsim par katra mēneša 
aktuālo siltumenerģijas tarifu. Ja ir 
kādi jautājumi vai rodas grūtības no-
rēķināties par patērēto siltumu, aicinu 
sazināties ar «Gren Jelgava» Klientu 
apkalpošanas centra speciālistiem, lai 
savlaicīgi kopīgiem spēkiem meklētu 
risinājumu katrai konkrētai situāci-
jai,» aicina G.Pētersons. 

Jelgavā apkures tarifs oktobrī zemāks 
nekā lielākajā daļā Latvijas pilsētu

Karš Ukrainā un ģeopolitiskās 
situācijas maiņa ir aktualizējusi ne 
vien jautājumu par siltumenerģijas 
izmaksu samazināšanu, bet arī par 
enerģētisko drošību un resursu pieeja-
mību, kas mudina meklēt alternatīvus 
risinājumus Krievijas dabasgāzei. 
Jelgava salīdzinājumā ar daudzām 
Latvijas pilsētām ir krietni labākā 
situācijā. Dārgākā siltumenerģija 
valstī šobrīd ir Mārupes, Skultes un 
Tīraines ciemā, kur siltumenerģijas 
tarifs jau septembrī sasniedzis 320,14 
EUR/MWh. Savukārt Liepājā sep-
tembrī apkures tarifs vēl ir nemainīgi 
zems – 54,95 EUR/MWh, savukārt no 
oktobra, sākoties apkures sezonai, 
tas strauji pieaugs, ņemot vērā reālo 
dabasgāzes cenu. Oktobra tarifu 
uzņēmums saviem klientiem paziņos 
tikai mēneša sākumā, kad būs zinā-
mas oktobra dabasgāzes cenas. Taču 
uzņēmuma aprēķins liecina, ka pie-
mērā, kas rēķināts, pamatojoties uz 
augusta gāzes tirgus cenu 169,75 eiro, 
pie šādas gāzes cenas tarifs Liepājā 
jau augustā būtu 141,94 EUR/MWh.

Vietējie, atjaunīgie 
resursi – 

siltumapgādes drošība

Apmēram 90 procenti no Jelgavas 
centralizētajai siltumapgādei nepiecie-
šamās siltumenerģijas tiek saražota 
no vietējā, atjaunīgā energoresursa – 
šķeldas, kas ir galvenais kurināmais, 
un dabasgāze tiek izmantota vien 
nelielā apjomā. Gundars Pētersons, 
«Gren Jelgava» valdes priekšsēdētājs 
un klientu apkalpošanas vadītājs, 
stāsta: «Lēmums par enerģētiskās 
neatkarības stiprināšanu Jelgavā 
un biomasas koģenerācijas stacijas 
būvniecību 2013. gadā ir bijis tālre-
dzīgs. Pateicoties tam, jelgavnieki 
šoziem var justies drošāk, ka siltumu 
savos mājokļos saņems un tas būs 
lētāks nekā no dabasgāzes ražotais. 
Daudzi jelgavnieki, kuri līdz šim ap-
kurei izmantojuši dabasgāzi, pilsētas 
centralizēto siltumapgādi uzlūko kā 
labu risinājumu un iespēju samazināt 
savus rēķinus par apkuri gaidāmajā 
ziemā. Tādēļ centralizētās siltumap-
gādes klientu skaits šogad būtiski 
palielinās.»

 Kristīne Langenfelde

Līdz 30. septembrim ikviens aicināts izvirzīt pretendentus 
Jelgavas pašvaldības konkursam «Jelgavas valstspilsētas 
Gada balva uzņēmējdarbībā 2022». Konkurss ir iespēja 
pateikt paldies uzņēmējiem, novērtējot ne tikai viņu de
vumu pilsētas ekonomikas attīstībā, bet arī uzņēmumu 
preču vai pakalpojumu nodrošināšanu ikdienā, attieksmi 
pret klientiem un uzņēmumu reputāciju.

mus, kuros darbinieku skaits pār-
sniedz 51. Būtiski, ka dalībniekus 
konkursam var izvirzīt jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kā 
arī pats uzņēmums.

Katrā kategorijā pieteiktie 
uzņēmumi tiks vērtēti pēc noteik-
tiem kritērijiem, piemēram, cik 
droša ir uzņēmuma darba vide, 
vai uzņēmums ir videi draudzīgs, 
kāda ir uzņēmuma reputācija, 
vai tajā ir inovatīvu produktu un 
pakalpojumu attīstība, cik liels ir 
uzņēmēja ieguldījums Jelgavas 

vārda popularizēšanā, vai uzņē-
mējs atbalsta sporta, izglītības 
un kultūras attīstību pilsētā. 
Konkursam pieteiktos uzņēmu-
mus izvērtēs konkursa komisija, 
un nolikums pieejams mājaslapā 
zrkac.lv.

Konkursa uzvarētāji tiks ap-
balvoti gada beigās svinīgā pa-
sākumā.

Dalībnieki jāpiesaka, elektro-
niski aizpildot pieteikuma veid-
lapu mājaslapā www.zrkac.lv vai 
pieteikumu nosūtot pa pastu 

(Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, 
ar norādi «Konkursam «Jelgavas 
valstspilsētas Gada balva uzņē-
mējdarbībā»»). 

Elektroniskā pieteikuma 
veidlapa: https://ej.uz/gada_bal-
va_2022.

Aicina izvirzīt pretendentus konkursam «Jelgavas valstspilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā 2022»

Konkursā uzņēmumi tiks vēr-
tēti trīs nominācijās – «Sociāli 
atbildīgs uzņēmums», «Radošs 
uzņēmums» un «Gada debija» –, 

katrā aptverot uzņēmumus, kuros 
darbinieku skaits ir no 1 līdz 10, 
uzņēmumus, kuros darbinieku 
skaits ir no 11 līdz 50, un uzņēmu-
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 Kristīne Langenfelde

Pilsētas lielākā bagātība 
ir cilvēki. Ik gadu paldies 
tiek teikts tiem, kuri 
savu sirdi, prātu un dar
bu ir veltījuši Jelgavas 
izaugsmei. Lai apzinātu 
šos cilvēkus, līdz 1.  ok
tobrim jelgavnieki aici
nāti pieteikt kandidātus 
Jelgavas valstspilsētas 
augstākajiem apbalvo
jumiem «Goda zīme» un 
«Goda raksts».

Apbalvojumu «Goda zīme» 
piešķir fiziskām personām par 
īpašiem nopelniem valsts, paš-
valdības, sabiedriskajā, kultūras, 
izglītības, zinātnes, saimniecis-
kajā vai citā darbībā Jelgavas 
labā. Savukārt apbalvojumu 

«Goda raksts» piešķir fiziskai, 
juridiskai personai vai kolektīvam 
par nopelniem un ieguldījumu 
tautsaimniecībā, veselības aizsar-
dzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, 
sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, 
sportā un sabiedriskajā darbībā.

Ierosinājumu par apbalvojuma 
piešķiršanu var iesniegt domes 
deputāti, domes pastāvīgās ko-
mitejas un komisijas, juridiskās 
personas, valsts un pašvaldību 
iestādes, kā arī iedzīvotāji (ne 
mazāk kā piecas pilngadīgas 
personas).

Pieteikums jāiesniedz līdz 1. ok-
tobrim pašvaldības Klientu ap-
kalpošanas centrā Lielajā ielā 11 
vai jānosūta uz e-pasta adresi 
pasts@jelgava.lv, norādot kandi-
dāta vārdu, uzvārdu, darbavietu, 
ieņemamo amatu vai nodarbo-
šanos, nozari, kādā apbalvojums 

Aicina izvirzīt kandidātus Jelgavas 
augstākajiem apbalvojumiem

piešķirams, īsu dzīves, darba un 
sabiedriskās darbības aprakstu, 
pamatojuma vēstuli, par kādiem 
nopelniem persona vai kolektīvs 
ieteikts apbalvojumam, kā arī 
pievienojot iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu un kontaktinformāciju.

Iesniegtos ierosinājumus ap-
kopos un izvērtēs ar domes 
lēmumu izveidotā Apbalvojumu 
piešķiršanas komisija. Papildin-
formāciju var saņemt Jelgavas 
pašvaldības Sabiedrisko attiecī-
bu pārvaldē, tālrunis 63005507.

Jelgavas augstākie apbal-
vojumi tiek pasniegti kopš 
1998. gada. Līdz šim piešķirtas 
142 Goda zīmes un 228 Goda 
raksti. Augstākie apbalvojumi 
Jelgavā tiek pasniegti divreiz 
gadā – pilsētas svētkos un Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
gadadienas priekšvakarā.

 Ritma Gaidamoviča

Pēc ēkas pārbūves darbu Stacijas ielā 13 sākušas Jelgavas 
Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības. Tur atgriezies 
dienas centrs «Atbalsts» un no Zirgu ielas 47A, kur šobrīd 
norit rekonstrukcija, pārcēlies Sociālās un medicīniskās 
aprūpes centrs un Sociālo pakalpojumu centrs bērniem. 
Darbu jaunajās telpās sākusi arī Veselības aprūpes un vei
cināšanas nodaļa. Tāpat pašvaldība ir noslēgusi īres līgumu 
un izīrējusi vienistabas un divistabu dzīvokļus jelgavnieku 
ģimenēm, kuras gaidīja rindā uz pašvaldības palīdzību dzī
vokļa jautājumu risināšanā. Līgums noslēgts arī ar divām 
personām, kuras dzīvo servisa dzīvokļos, kas pielāgoti 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.  

kuri līdz ar energoresursu cenu 
būtisku sadārdzinājumu varēs 
pretendēt uz mājokļa pabalstu. 
Līdz ar to pieaugs pārvaldes 
darba apjoms, un pārvaldes 
darbiniekiem tiks atvēlētas arī 
līdzšinējās Veselības aprūpes un 
veicināšanas nodaļas divas tel-
pas,» skaidro E.Krūmiņa.

Jāpiebilst, ka ēka Stacijas 
ielā 13 rekonstrukcijas gaitā 
ieguvusi pavisam citu veidolu. 
Līdzšinējā kopmītņu tipa ēkā ir 
izveidoti 28 vienistabas un divis-
tabu īres dzīvokļi un četri servisa 
dzīvokļi, kas pielāgoti cilvēkiem 
ar funkcionāliem traucējumiem. 
Pašvaldības īpašumu pārvaldē 
norāda, ka pašvaldība izsūtījusi 
uzaicinājumus īrēt dzīvojamo 
platību Stacijas ielā 13 tiem ie-
dzīvotājiem, kuri gaida rindā uz 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā. «Līdz šim 
uz noteiktu laiku esam noslēguši 
īres līgumu ar teju 20 ģimenēm, 
un tās jaunajā miteklī jau ir iekār-
tojušās. Izīrēti ir arī divi servisa 
dzīvokļi, bet no divām personām 
ar funkcionāliem traucējumiem 
atbilde vēl tiek gaidīta,» stāsta 
pārvaldes vadītājas vietnieks 
Dzīvojamā fonda sektora vadītājs 
Edijs Mercs, piebilstot, ka šobrīd 
īrei paredzēti 25 vienistabas un 
divistabu dzīvokļi, jo trijos uz 
Zirgu ielas 47A rekonstrukcijas 
laiku izvietotas Sociālo lietu pār-
valdes struktūrvienības.

Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības 
sākušas darbu Stacijas ielā 13

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes 
vadītāja Elita Krūmiņa skaidro, 
ka pārvaldes struktūrvienības 
ir apdzīvojušas jaunās telpas un 
pieņem klientus. Sakārtotās, 
modernās un daudz plašākās 
telpās atgriezies arī dienas centrs 
«Atbalsts», kurā tiek nodrošināta 
sociālā aprūpe, sociālā rehabilitā-
cija un brīvā laika pavadīšanas 
iespējas pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucējumiem, 
lai veiksmīgāk un pilnvērtīgāk 
integrētos sabiedrībā. Dienas 
centru «Atbalsts» ik dienu ap-
meklē 18 klienti, taču līdz ar 
pārcelšanos uz jaunajām telpām 
centrā var uzņemt vēl 17 klien-
tus. Ģimenes, kurās ir pilngadī-
gas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, aicinātas vērsties 
dienas centrā «Atbalsts» Staci-
jas ielā 13 vai zvanīt pa tālruni 
63026161, 63026930. 

Lai raitāk noritētu ēkas Zirgu 
ielā 47A rekonstrukcija, uz Sta-
cijas ielu 13 pārcelts Sociālās un 
medicīniskās aprūpes centrs, kas 
veic sociālo darbu un iesaistās 
vispārējo funkcionālo ierobežoju-
mu izvērtēšanas procesā pensijas 
vecuma personām, organizē un 
nodrošina sociālās aprūpes pakal-
pojumu pieejamību pilngadīgām 
personām, kuru deklarētā dzīves-
vieta ir Jelgavā. 

Uz rekonstruēto ēku ir pārcē-
lusies arī Veselības aprūpes un 
veicināšanas nodaļa, kas līdz šim 
strādāja Pulkveža Oskara Kalpa-
ka ielā 9. «Izvērtējot pārvaldes 
telpu kapacitāti un plānojot mūsu 
darbu, šī nodaļa ir ieguvusi plašā-
kas un modernākas telpas Staci-
jas ielā 13. Ņemot vērā izmaiņas 
normatīvajos aktos, paredzam, ka 
rudens un ziemas sezonā krietni 
pieaugs to iedzīvotāju skaits, 

 Ritma Gaidamoviča

No 1.  oktobra mainīsies 
Jelgavas Svētās Trīsvie
nības baznīcas torņa un 
Ģederta Eliasa Jelga
vas Vēstures un mākslas 
muzeja darba laiks. Bet 
jau kopš septembra pēc 
ziemas darba laika strādā 
Jelgavas Pilsētas bib
liotēka un tās filiāles  – 
Pārlielupes bibliotēka, 
Miezītes bibliotēka un 
bērnu un jauniešu biblio
tēka «Zinītis».

Noslēdzot vasaras tūrisma 
sezonu, no 1. oktobra mainī-
sies Jelgavas Svētās Trīsvienī-
bas baznīcas torņa darba laiks. 
Tūrisma informācijas centrs, 
izstāžu zāle un skatu laukums 
tornī būs atvērts otrdienās no 
pulksten 10 līdz 18, no trešdienas 
līdz sestdienai no pulksten 10 
līdz 22 un svētdienās no pulk-
sten 11 līdz 21. Vēstures eks-
pozīcijas tornī būs aplūkojamas 
no otrdienas līdz sestdienai no 
pulksten 10 līdz 18, svētdienās 
no pulksten 11 līdz 18. Pirm-
dienās tornis apmeklētājiem 
slēgts. Jāpiebilst, ka pagājuši 
divi mēneši, kopš tornī iekārtotas 
trīs jaunas pastāvīgās vēstures 
ekspozīcijas – 3. stāvā atrodas 
ekspozīcija «Jelgava laika grie-
žos», 4. stāvā – «Mode Jelgavā 
cauri gadsimtiem», bet 5. stāvā – 
«Jelgavas Svētās Trīsvienības 
baznīcas stāsts». Ekspozīcijas 
veidotas kā laikmetīga interjera 
instalācija, kur redzamos eks-
ponātus papildina multimedijos 
integrētas jaunākās tehnoloģijas.

No 1. oktobra mainīsies arī 
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzeja darba laiks. 
No otrdienas līdz svētdienai tas 
apmeklētājus uzņems no pulk-
sten 10 līdz 17, bet pirmdienās 
muzejs ir slēgts. Apmeklētāji 
muzeja tornī līdz ziemai va-
rēs uzkāpt no trešdienas līdz 
svētdienai no pulksten 10 līdz 
17. Ādolfa Alunāna memoriā-
lā muzeja darba laiks paliek 
nemainīgs – muzejs atvērts no 
otrdienas līdz svētdienai no 
pulksten 10 līdz 17 ar pusdienas 
pārtraukumu no pulksten 13 
līdz 14. 

Jau no 1. septembra uz ziemas 
darba laiku ir pārgājusi Jelgavas 
Pilsētas bibliotēka un tās filiāles. 
Līdz 31. maijam Jelgavas Pilsē-
tas bibliotēkas darba laiks ir no 
pulksten 10 līdz 19 pirmdienās, 
ceturtdienās, no pulksten 10 
līdz 18 otrdienās, trešdienās, 
piektdienās, no pulksten 10 līdz 
17 svētdienās, bet sestdienās tā 
ir slēgta. Pārlielupes bibliotēka 
darba dienās atvērta no pulksten 
10 līdz 18, sestdienās no pulk-
sten 10 līdz 17, svētdienās – slēg-
ta. Miezītes bibliotēkas darba 
laiks ir no otrdienas līdz piekt-
dienai no pulksten 10 līdz 18, 
sestdienās no pulksten 10 līdz 
17, svētdienās un pirmdienās 
tā ir slēgta. Bērnu un jauniešu 
bibliotēka «Zinītis» darba dienās 
atvērta no pulksten 10 līdz 18, 
sestdienās no pulksten 10 līdz 
14, svētdienās – slēgta. Jāpie-
bilst, ka katra mēneša pēdējā 
piektdiena visās bibliotēkās ir 
Spodrības diena – tas nozīmē, ka 
Jelgavas Pilsētas bibliotēka un 
filiāles apmeklētājiem ir slēgtas.

Mainās torņa, muzeja un 
bibliotēku darba laiks

 Kristīne Langenfelde

Līdz  25.   septembrim 
Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitā
tē notiek reģistrēšanās 
rudens semestra stu
diju kursiem klausītāja 
statusā. Tas nozīmē, ka 
ikvienam, kurš vēlas ie
gūt zināšanas kādā no 
piedāvātajiem studiju 
kursiem, ir iespēja to 
izdarīt, nekļūstot par 
studentu.

Jāatgādina, ka no 1. septem-
bra Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte ir mainījusi no-
saukumu – tagad tā ir Latvijas 
Biozinātņu un tehnoloģiju uni-
versitāte. 

Kā informē universitātē, tiem, 
kuri vēlas papildināt zināšanas 
kādā no piedāvātajām jomām, 
bet nav iespējas sākt finanšu un 
laika ietilpīgo studiju procesu, 
universitāte piedāvā kļūt par 
klausītāju ikvienā no interesē-
jošiem studiju kursiem. Studiju 
kursu piedāvājums dažādās 
bakalaura un maģistra līmeņa 
programmās ir ļoti plašs, līdz ar 
to interesentam atliek izvēlēties 
sev nepieciešamo, reģistrēties un 
sākt studijas.

Klausītāja statuss universitā-
tes auditorijā līdzās jaunajiem 
studentiem ļauj nokļūt ikvie-
nam – sākot no jaunieša, kurš 
sev interesējošā jomā vēlas gūt 
priekšstatu, lai izlemtu par ie-
spējām pēc tam kļūt par studen-

tu, līdz pat jau pieprasītam pro-
fesionālim, kam nepieciešamas 
papildu zināšanas vai jaunākā 
nozares informācija, lai veiktu 
savus darba pienākumus.

Interesentiem ir iespēja ap-
meklēt lekcijas, seminārus vai 
laboratorijas darbus, gūt zināša-
nas, tādējādi pilnveidot sevi un 
rūpēties par personības izaugs-
mi. Taču universitāte arī klausī-
tājiem piedāvā kārtot izvēlētajā 
studiju kursā pārbaudījumus un 
iegūt sertifikātu par tā apguvi, 
kas ir oficiāls apstiprinājums 
profesionālās kvalifikācijas cel-
šanai. Šo iespēju aktīvi izmanto 
bijušie studenti, kuri pametuši 
studijas, bet vēlas atjaunoties ta-
jās un pirms tam nokārtot studi-
ju parādus, skaidro universitātē.

Studiju kursu piedāvājums 
2022./2023. studiju gada rudens 
semestrim atrodams universi-
tātes mājaslapā, kur iespējams 
iepazīties ar studiju kursiem, to 
norises vietu un laiku, kad tiek 
plānotas nodarbības.

Klausītāja statusam var pie-
teikties pretendenti, kuri ie-
priekš ieguvuši vidējo vai augstā-
ko izglītību. Maksa par studiju 
kursa klausīšanos ir atkarīga no 
tā apjoma.

Papildu informāciju par re-
ģistrēšanos klausītāja statusam 
var iegūt, sazinoties ar univer-
sitātes Mūžizglītības centra 
speciālisti Zani Zeltiņu (tālrunis 
63005715, e-pasts zane.zeltina@
llu.lv). Mūžizglītības centrs atro-
das Jelgavas pilī Lielajā ielā 2, 
81. kabinetā.

Universitāte piedāvā 
apgūt atsevišķus studiju 
kursus kā klausītājam

Foto: Ivars Veiliņš
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Norit vēl pēdējie stāvlauku
ma izbūves darbi pie Jelgavas 
4. sākumskolas, lai uzlabotu 
stāvvietu zonas un padarītu 
stāvlaukumu ērtāk izbrauca
mu, taču iedzīvotāji to jau var 
lietot. Pasažieriem jau pieeja
ma arī sabiedriskā transporta 
pieturvieta pie skolas.   

Lai uzlabotu satiksmes organizāciju 
un izglītības iestādes apmeklētāju 
drošību pie Jelgavas 4. sākumskolas, 
šovasar pie skolas izbūvēts jauns 
automašīnu stāvlaukums, saglabājot 
sabiedriskā transporta pieturvietas 

Noslēdzas darbi stāvlaukumā 
pie 4. sākumskolas

zonu. Jaunajā stāvlaukumā var novie-
tot vairāk nekā 80 automašīnu. Paš-
valdības iestādes «Pilsētsaimniecība» 
projektu vadītāja Inga Bernāne stāsta, 
ka būvdarbu gaitā stāvlaukumā ir 
izbūvēta lietusūdens kanalizācijas 
sistēma, jauns apgaismojuma tīkls un 
elektronisko sakaru tīkls, uzstādītas 
piecas videonovērošanas kameras. 
Tāpat izbūvēts jauns žogs gar skolu 
Pulkveža Oskara Kalpaka ielas pusē 
178 metru garumā. Stāvlaukumā 
ieklāts bruģakmens segums nepilnu 
2500 kvadrātmetru platībā, sakār-
toti un izveidoti gājēju celiņi, kā arī 
sabiedriskā transporta pieturvie-
tas zona, kurā uzstādīta līdzšinējā 
pietura ar nojumi. Lai arī darbi vēl 

turpinās, šobrīd pietura ir pieejama, 
atsākuši arī kursēt 2., 6., 12., 12.A, 
13., 14. un 14.A maršruta autobusi. 
«Teritorija jau ir labiekārtota – iestā-
dītas 15 sudrabkļavas, piecas parastās 
kļavas, 12 baltmizas Himalaju bērzi 
un 316 košumkrūmi, kā arī dažādas 
puķes, uzstādīti soliņi, atkritumu 
urnas un 48 velosipēdu turētāji, kas 
paredzēti 96 velosipēdiem,» atklāj 
projektu vadītāja. 

Būvdarbi veikti, realizējot būv-
projektu «Automašīnu stāvlaukuma 
pārbūve pie Jelgavas 4. sākumskolas». 
Būvdarbus veica SIA «MITBAU AC», 
būvuzraudzību nodrošināja SIA «Bū-
ves birojs». Kopējās projekta izmaksas 
ir 738 670,74 eiro (ar PVN).

 Ritma Gaidamoviča

Otro studiju semestri Lie
pājas Universitātē uzsāku
šas 18 topošās pirmsskolas 
izglītības skolotājas, kuras 
augstāko pedagoģisko iz
glītību iegūst ar Jelgavas 
pašvaldības finansiālu atbal
stu. Paralēli studijām viņas 
jau no februāra strādā par 
pirmsskolas izglītības skolo
tājām Jelgavas pašvaldības 
izglītības iestādēs. 

Nepilna laika neklātienes 1. līmeņa 
profesionālajā studiju programmā 
«Pirmsskolas skolotājs» Liepājas 
Universitātē ar Jelgavas pašvaldības 
finansiālu atbalstu februārī studijas 
uzsāka 18 studentes, un visas pēc 
pirmās sesijas mācības šobrīd turpi-
na. Lielākajai daļai no viņām jau bija 
pieredze izglītībā – desmit strādājušas 
bērnudārzā par skolotāju palīdzēm un 
karjerā nolēmušas spert nākamo soli, 
apņemoties studēt un turpināt darbu 
kā pirmsskolas izglītības skolotājas. 
Divas topošās skolotājas iepriekš iepa-
zinušas pirmsskolas izglītības iestādes 
darbu citā amatā, bet pārējās līdz šim 
darbojušās citā jomā un nolēmušas 
mainīt profesiju. «Jau pēc pirmā se-
mestra ir jūtama profesionālā un arī 
personīgā izaugsme. Tikšanās vasaras 
izskaņā apliecināja, ka studentes ir 
kļuvušas daudz drošākas un pārlie-
cinātākas par sevi un savām spējām. 
Var redzēt, ka viņas savu darbu dara 
ar lielu aizrautību, lai gan atzīst, ka 
nav viegli apvienot pilna laika darbu 
ar studijām, tomēr augstu vērtē sa-
vas darbavietas vadības atbalstu un 
savstarpējo sadarbību ar kolēģiem. 
Arī pašas studentes uzmundrina un 
palīdz cita citai,» atzīst Jelgavas Iz-
glītības pārvaldes vadītājas vietniece 
Sarmīte Joma. 

Nosacījumi paredz, ka līdztekus 
studijām pretendentam ir jāgūst prak-
tiskā pieredze, kādā Jelgavas pašval-
dības izglītības iestādē strādājot par 
pirmsskolas izglītības skolotāju. Viena 
studente strādā Pārlielupes pamat-
skolā, kur tiek īstenota pirmsskolas 
izglītības programma, bet pārējās – 
pašvaldības bērnudārzā «Kāpēcīši», 
«Rotaļa», «Pasaciņa», «Vārpiņa», 
«Ķipari», «Gaismiņa», «Kamolītis», 
«Zemenīte» un «Sprīdītis». 

Studijas ar darbu Pārlielupes pa-
matskolā, kas īsteno arī pirmsskolas 
izglītības programmu, apvieno jelgav-
niece Margarita Koroļonoka. Viņai 
jau ir augstākā izglītība ekonomikā, 
iepriekš strādājusi tirdzniecībā, vadot 
internetveikalu, bet paralēli organizē-
jusi un vadījusi pasākumus bērniem. 
«Darbošanās ar bērniem man ļoti 
patīk, un, attālināto mācību laikā 
palīdzot saviem bērniem mācībās, 
sapratu, ka tas ne tikai saista, bet 
arī padodas. Jau kādu laiku apsvēru 
domu studēt pedagoģiju, bet bažījos, 
vai varēšu atļauties tikai studēt, jo 
nebija pārliecības par darbu. Esmu 
gandarīta par doto iespēju ar pašval-
dības atbalstu reizē gan studēt, gan 
strādāt. Šajā pusgadā nostiprināju 

pārliecību – esmu īstajā vietā! Un 
tieši tas, ka studijas ir jāapvieno ar 
darbu, ļauj vieglāk izprast teoriju 
praksē. Noteikti varu atzīt, ka šo-
brīd skats uz studijām ir pavisam 
cits – daudz pārdomātāks – nekā 
pēc vidusskolas beigšanas,» stāsta 
Margarita, papildinot, ka paralēli 
studijām augstskolā un darbam skolā 
izmanto arī iespējas apmeklēt kursus, 
seminārus, lai paplašinātu redzesloku 
un celtu kvalifikāciju, jo apzinās, ka 
skolotājam ir jāmācās daudz vairāk, 
lai dotu bērnam to labāko. Margarita 
kopā ar skolas kolēģiem vasarā arī or-
ganizējusi skolā latviešu un ukraiņu 
bērnu nometni.  

Studiju ilgums ir divarpus gadi – no 
2022. gada februāra līdz 2024. gada 
jūlijam – jeb pieci semestri. Studiju 
maksu, kas ir 1190 eiro gadā, sedz 
Jelgavas pašvaldība no nodibinājuma 
«Izglītības atbalsta fonds» līdzekļiem. 
Pēc studiju programmas apgūšanas 
pedagogam darbs pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādē jāturpina 
vismaz piecus gadus. Ja pretendents 
neapgūs studiju programmu un pār-
trauks studijas, saskaņā ar līguma no-
sacījumiem pašvaldības finansējums 
būs jāatmaksā.

Studijas ar pašvaldības atbalstu turpina 18 topošās skolotājas
Foto: Ivars Veiliņš

 Kristīne Langenfelde

No septembra Jelgavas iedzī
votāja karti, kas ļauj saņemt 
braukšanas maksas atvieglo
jumus pilsētas sabiedriskajā 
transportā, pensionāri un 
citas iedzīvotāju grupas, kam 
tas pienākas kā pabalsts, var 
noformēt Zemgales reģiona 
Kompetenču attīstības cen
trā (ZRKAC). Līdz šim to va
rēja izdarīt Jelgavas Sociālo 
lietu pārvaldē.  

Šādu lēmumu Jelgavas dome 
pieņēma, lai mazinātu Sociālo lietu 
pārvaldes darbinieku slodzi – līdz 
ar paplašinātā mājokļu pabalsta 
nodrošināšanu, atbalstu Ukrainas 
bēgļiem, kā arī drīzumā gaidāmo 
atbalstu iedzīvotājiem energoresur-
su sadārdzinājuma kompensēšanai 
būtiski pieaug pārvaldes klientu loks. 

Tas nozīmē, ka no septembra 
pensionāriem, politiski represētajām 
personām, trūcīgām un maznodro-
šinātām personām, kā arī bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem, kuriem nepieciešams atjau-
not vai pirmreizēji saņemt Jelgavas 
iedzīvotāja karti, jādodas uz ZRKAC 
Svētes ielā 33. Karti iespējams nofor-
mēt pirmdienās no pulksten 14 līdz 
20 vai ceturtdienās no pulksten 9 līdz 
15, piesakoties ZRKAC Informācijas 
centrā. 

Savukārt skolēni tāpat kā līdz 
šim Jelgavas skolēna apliecību var 
noformēt savā izglītības iestādē, bet 
Jelgavas iedzīvotāja karti:

– Jelgavas Izglītības pārvaldē – paš-
valdībā deklarētie izglītojamie, kuri 
vispārējās vai profesionālās izglītības 
programmu klātienes formā apgūst 
citas pašvaldības vai valsts dibinātā, 
vai privātā izglītības iestādē, izņemot 
izglītojamos, kuri tiesīgi saņemt 
pašvaldības pabalstu sabiedriskā 
transporta pakalpojuma izmantoša-
nai, kā arī bērni līdz pamatizglītības 
ieguves uzsākšanai neatkarīgi no to 
deklarētās dzīvesvietas;

– Jelgavas pašvaldības izglītības ies-
tādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu, – bērni, kas attiecīgajā 
izglītības iestādē apgūst pirmsskolas 
izglītības programmu.

Pensionāri, trūcīgas un maznodrošinātas 
personas, kā arī bāreņi turpmāk Jelgavas 
iedzīvotāja karti var noformēt ZRKAC

 Kristīne Langenfelde

Noslēdzies balsojums par 
nevalstisko organizāciju un 
privātpersonu iesniegtajām 
apkaimju teritoriju attīstības 
idejām. Kopumā par piecām 
attīstības idejām balsojumā 
saņemtas 1315 jelgavnieku 
balsis. Tuvākajā laikā pašval
dības iestāde «Pilsētsaimnie
cība» izsludinās iepirkumu 
par divu visvairāk balsu iegu
vušo ideju realizāciju.

Balsojumā vislielāko atbalstu saņē-
ma attīstības ideja «Būvējot vērtības!», 
kas paredz Romas ielas rajonā veidot 
bērnu sporta un rotaļu laukumu. Par 
šo ideju saņemtas 616 jelgavnieku bal-
sis. 2. vietā ierindojas attīstības ideja 
«Piknika vieta ar iespēju izmantot gri-
lu. Piknika vieta būtu brīvi pieejama 
visiem iedzīvotājiem», kas paredz pik-
nika vietas ierīkošanu Driksas krast-
malā (saņemtas 312 balsis). Savukārt 
3. vietā – ideja «Dzeramā ūdens 
brīvkrāns Pasta salā», par ko nobal-

sots 188 reizes. 4. vietā ar 172 balsīm 
ierindojas ideja «Jelgavas pašvaldībai 
piederošā koplietošanas ceļa ar kad.
Nr.09000040544 daļēja asfaltēšana», 
bet 5. vietā – ideja «Sakārtotībai un 
skaistumam» ar 27 balsīm, paredzot 
turpināt apstādījumus Kalnciema ceļa 
pusē, tur iestādot ceriņus.

Pašvaldības finansējums ideju 
īstenošanai šogad ir 30 tūkstoši eiro 
un vienam projektam tas nedrīkst 
pārsniegt 15 000 eiro. Tuvākajā laikā 
tiks izsludināti iepirkumi par divu 
uzvarējušo ideju realizāciju – «Būvējot 
vērtības!» un «Piknika vieta ar iespēju 
izmantot grilu. Piknika vieta būtu 
brīvi pieejama visiem iedzīvotājiem». 
Abu projektu pieteikuma iesniedzēji 
prognozēja, ka projekta izmaksas 
nepārsniegs 15 000 eiro, – attiecīgi 
14 849,71 eiro un 13 273,70 eiro. 
Taču tikai pēc iepirkuma konkursa 
noslēguma, kas ir reālais indikators 
darbu veikšanai, būs precīzi zināma 
summa, par kādu katru no idejām 
var realizēt. Ja summa nepārsniegs 
15 000 eiro vienam projektam, «Pilsēt-
saimniecība» organizēs to realizāciju.

Par apkaimju idejām balsojumā 
saņemtas 1315 jelgavnieku balsis

Mediķi jelgavnieces aicina 
uz sarunu par krūšu veselību
 Kristīne Langenfelde

6. oktobrī pulksten 15 Jel
gavas novada domes zālē 
Pasta ielā 37 jelgavnieces 
aicinātas piedalīties sarunā 
ar mediķiem par sieviešu 
krūšu veselību un savlai
cīgu veselības pārbaužu 
nozīmīgumu. 

Krūts vēža pārbaudei (ar mamo-
grāfijas metodi) sievietēm vecumā 
no 50 līdz 68 gadiem reizi divos 
gados uz deklarēto dzīvesvietas 
adresi tiek nosūtīta vēstule ar ai-
cinājumu veikt valsts apmaksātu 
krūšu veselības pārbaudi. Statistika 
liecina, ka tikai trešdaļa Jelgavas 
sieviešu regulāri izmanto šo iespēju. 
2021. gadā mūsu pilsētā tika nosūtī-
ti 3785 uzaicinājumi, bet pārbaudes 
veica 1188 sievietes, šogad sešos mē-
nešos nosūtītas 1310 uzaicinājuma 
vēstules, bet izmeklējumus veica 
541 sieviete.  

«Valsts izmeklējumus apmaksā 
konkrētas vecumu grupas sievie-

tēm, bet tikpat svarīgi sekot līdzi 
savai veselībai ir ikvienai sievietei. 
Mūsu pilsētā gan Jelgavas slimnīcā, 
gan poliklīnikā ir pieejamas jaunā-
kās paaudzes medicīnas iekārtas, 
lai mamogrāfijas izmeklējumus 
kvalitatīvi varētu veikt tuvu savai 
dzīvesvietai. Es aicinu jelgavnieces 
motivēt vienai otru un izmantot šo 
iespēju, jo tikai laicīga diagnostika 
spēj glābt dzīvību,» aicinot ikviena 
vecuma jelgavnieces uz sarunu 
6. oktobrī, uzsver Jelgavas domes 
priekšsēdētāja vietniece sociālo 
lietu, veselības aizsardzības, kultū-
ras, izglītības un sporta jautājumu 
programmā Rita Vectirāne.

Pasākumā ar savu profesionālo 
pieredzi par sieviešu krūšu veselību 
dalīsies Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas mamologs 
Egīls Purmalis un ģimenes ārste 
Indra Alksne. Tāpat tikšanās lai-
kā būs iespēja saņemt speciālistu 
konsultācijas un uzdot jautājumus. 

«Lai rūpētos par savu veselību, 
aicinu ikvienu jelgavnieci izmanot 
šo iespēju,» uzsver R.Vectirāne.

Foto: Ivars Veiliņš
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JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2022. GADA 30. JŪNIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 22-18 
«JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ SNIEGŠANAS KĀRTĪBA»

  Jelgavā, 2022. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 9, 6 p.)
PRECIZĒTI ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 25. augusta lēmumu (prot. Nr. 11, 5 p.)

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 
5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta piekto un sesto daļu, 11. panta 
ceturto daļu, 15. pantu, 17. panta otro daļu, 21.1 panta otro daļu, 21.2 
panta otro daļu, 21.5 ceturto daļu, 21.6 panta otro daļu, 21.7 panta pirmo 
daļu, 21.9 panta otro daļu, 24. panta pirmo daļu un 26. panta otro daļu, 
Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta otro daļu
 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka personas, kuras ir tie-
sīgas saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 
palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk – arī dzīvoklis) jautājumu risināšanā, 
un kārtību, kādā tā tiek sniegta, kā arī nosacījumus un termiņu, uz kādu 
slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums.
2. Lēmumu par pašvaldības palīdzības sniegšanu personām dzīvokļa 
jautājumu risināšanā pieņem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu 
komisija (turpmāk – komisija). 
3. Lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu vai atcelšanu paš-
valdībai piederošai dzīvojamai telpai, kura neatrodas sociālajā dzīvojamā 
mājā, pieņem komisija.
4. Lēmumu par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa no-
teikšanu vai atcelšanu pašvaldībai piederošai dzīvojamai telpai pieņem 
komisija.
5. Komisijas kompetence noteikta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 
Dzīvokļu komisijas nolikumā.
6. Pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības 
reģistrus (turpmāk – palīdzības reģistrs) uztur un aktualizē Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde 
(turpmāk – pārvalde). 
7. Tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ir 
personām, kuras nepārtraukti un ne mazāk kā 3 gadus uz tiesiska pamata 
ir deklarējušas savu dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā 
teritorijā, izņemot bērnus bāreņus vai bērnus, kuri palikuši bez vecāku 
gādības, repatriantus, personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījumu vietas, 
Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā nodarbinātos kvalificētos 
speciālistus, kā arī gadījumus, kad palīdzību lūdz personas, kurām piešķirts 
bēgļa vai alternatīvais statuss.
8. Pašvaldība sniedz neatliekamu palīdzību šādos gadījumos: 
8.1. personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa ir cietusi 
terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā, 
ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā deklarējusi savu 
dzīvesvietu un ja tai nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai 
dzīvojamā māja, iesniegumu noteiktās palīdzības saņemšanai iesniedzot 
pašvaldībā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc terora akta, stihiskās 
nelaimes, avārijas vai citas katastrofas; 
8.2. personai, kuras īrētā dzīvojamā telpa denacionalizētā vai likumī-
gajam īpašniekam atdotā mājā, kuru tā ir lietojusi līdz īpašuma tiesību 
atjaunošanai, deklarējusi savu dzīvesvietu un ir reģistrēta palīdzības 
saņemšanai pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas vai 
sociālā dzīvokļa izīrēšanas palīdzības reģistrā, ja būvniecību regulējošos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums, ar kuru aizliegta 
dzīvojamās mājas ekspluatācija. 
9. Komisija noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu dar-
ba dienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas pašvaldībā un 
Būvvaldes atzinuma par būves pārbaudi sniegšanas pieņem vienu no 
šādiem lēmumiem:
9.1. par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu, līdz tiek pie-
ņemts lēmums par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja dzīvojamā 
telpa vai dzīvojamā māja ir pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama;
9.2. par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu līdz dzīvoja-
mās telpas vai dzīvojamās mājas atjaunošanai, bet ne ilgāk par gadu, ja 
dzīvojamā telpa vai māja ir daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama. 
10. Noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajā gadījumā komisija piecu darba 
dienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas pašvaldībā pieņem 
vienu no šādiem lēmumiem:
10.1. par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu līdz brīdim, 
kad tiek pieņemts lēmums par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu;
10.2. par atteikumu sniegt palīdzību.
11. Noteikumu 9.2. apakšpunktā paredzētajā gadījumā komisija Admi-
nistratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā pēc personas iesnieguma 
saņemšanas pašvaldībā un Būvvaldes atzinuma par būves pārbaudi 
pieņem lēmumu par vienreizēja pabalsta (turpmāk – pabalsts) piešķiršanu 
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam līdz 2000 euro.
12. Pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam piešķir-
šanas gadījumā personai 60 dienu laikā no minētā pabalsta saņemšanas 
dienas rakstiski jāiesniedz pašvaldībā attaisnojoši dokumenti par tā 
izlietojumu.
13. Ja pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 
netiek izlietots noteikumu 12. punktā noteiktajā termiņā, pilnā apmērā un 
atbilstoši noteiktajam mērķim, personai 30 dienu laikā piešķirtais pabalsts 
vai tā neizlietotā daļa ir jāatmaksā pašvaldībai.

II. PALĪDZĪBAS REĢISTRI
14. 1. reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē personas, 
kuras ar tiesas nolēmumu tiek izliktas:
14.1. no īrētās dzīvojamās telpas Dzīvojamo telpu īres likuma 24. pantā 
noteiktajos gadījumos, ja tās ir: 
14.1.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu 
vai ir personas ar invaliditāti,
14.1.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā 
ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodro-

šināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, 
kura ir persona ar invaliditāti, 
14.1.3. politiski represētas personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās 
telpas, ja to lietošanā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas,
14.1.4. ģimenes un personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā 
ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti vai personas ar invaliditāti, kurām 
invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības; 
14.2. no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa 
sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, 
un ja tās ir: 
14.2.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu 
vai ir personas ar invaliditāti,
14.2.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā 
ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodro-
šināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, 
kura ir persona ar invaliditāti,
14.2.3. politiski represētas personas, ja to lietošanā nav citas dzīvošanai 
derīgas dzīvojamās telpas;
14.3. no tām piederoša mājokļa par hipotekārā kredīta, kas ņemts vie-
nīgā mājokļa iegādei Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, 
parād saistību nepildīšanu, ja aizņēmums nepārsniedz 40 000 euro, ar 
nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē) apmērs ir 
vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru, ja persona (ģimene) ir 
trūcīga (maznodrošināta), ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz 
viens nepilngadīgs bērns un kurām nepieder cits nekustamais īpašums. 
15. 2. reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē bērnus 
bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu 
aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, pēc tam, kad bērns 
sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe. Bērnus 
bāreņus vai bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, ar dzīvojamo telpu, 
pamatojoties uz personas iesniegumu, nodrošina pašvaldība, ja Jelgavas 
valstspilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par attiecīgā bērna ārpusģi-
menes aprūpi. Pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā bērni 
bāreņi vai bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, ir tiesīgi prasīt ne ilgāk 
kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 
16. 3. reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē:
16.1. repatriantus, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990. gada  
4. maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kartībā iemitināties 
pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai repatrianti, 
kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc 1990. gada 4. maija 
un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi; 
16.2. maznodrošinātas politiski represētas personas. 
17. 4. reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē personas, 
kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, un 
ja personas uz ordera vai īres līguma pamata to lietojušas līdz īpašuma 
tiesību atjaunošanai un šī dzīvojamā telpa (viens dzīvoklis mājā) nepie-
ciešama māju atguvušajam īpašniekam (viņa mantiniekiem) dzīvošanai 
un īpašnieks rakstiski apliecina, ka mājā brīvu dzīvokļu nav, ja personas 
īpašumā vai lietošanā nav citas dzīvojamās telpas. 
18.  5. reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē mazno-
drošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzī-
juma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Jelgavas valstspilsētas 
administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā 
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas 
uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai 
pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos 
par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu 
dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona 
zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli. 
19. 6. reģistrā sociālo dzīvokļu vai dzīvojamo telpu sociālajā mājā (turpmāk – 
sociālā dzīvojamā telpa) izīrēšanai reģistrē maznodrošinātu: 
19.1. personu, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir bērns ar invalidi-
tāti, ja tas nav nodrošināts ar atsevišķu istabu vai dzīvojamā telpa ir bez 
ērtībām vai ar daļējām ērtībām vai atzīta par lietošanai nederīgu (arī tad, 
ja persona lieto sev piederošu dzīvojamo telpu); 
19.2. atsevišķi dzīvojošu personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti (arī tad, 
ja persona lieto sev piederošu dzīvojamo telpu); 
19.3. atsevišķi dzīvojošu pensijas vecuma sasniegušu personu (arī tad, 
ja persona lieto sev piederošu dzīvojamo telpu); 
19.4. ģimeni, kurā visi ģimenes locekļi ir pensijas vecuma sasniegušas 
personas vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
19.5. personu, kura izstājas no sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes 
un saskaņā ar sociālā dienesta atzinumu spēj dzīvot patstāvīgi, kuras pas-
tāvīgā dzīvesvieta pirms ievietošanas sociālās rehabilitācijas un aprūpes 
iestādē bija deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; 
19.6. personu (ģimeni), kura aprūpē pilngadīgu personu ar invaliditāti. 
20. 7. reģistrā reģistrē personas, kuras vēlas īrēto pašvaldības dzīvojamo 
telpu (izņemot sociālo dzīvojamo telpu un kvalificētam speciālistam izīrētu 
dzīvojamo telpu) apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu: 
20.1. ar mazāku platību;
20.2. ar zemāku labiekārtojuma līmeni;
20.3. veselības stāvokļa dēļ vēlas īrēt pašvaldības dzīvojamo telpu 
zemākos stāvos;
20.4. ar lielāku platību vai augstāku labiekārtojuma līmeni ar nosacījumu, 
ka pašvaldības dzīvojamo telpu īrē ne mazāk kā 2 gadus un pēdējo 2 gadu 
laikā nav bijis parāda par īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītiem 
maksājumiem (tajā skaitā nav parāda par agrāk īrēto pašvaldības dzī-
vojamo telpu).
21. 8. reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas īrēšanai, kurai noteikts 

speciālistam izīrējamas telpas statuss, reģistrē kvalificētus speciālistus 
šādās Jelgavas valstspilsētas attīstības programmā ietvertās nozarēs: 
21.1. veselības aprūpe;
21.2. izglītība;
21.3. sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi;
21.4. sabiedriskā kārtība un drošība;
21.5. kultūra;
21.6. sports;
21.7. uzņēmējdarbība – kvalificēti speciālisti kokapstrādes, pārtikas, 
mašīnbūves, metālapstrādes jomā. 
22. 9. reģistrā reģistrē personas, kuras vēlas īrēto pašvaldības dzīvojamo 
telpu (atsavināmu) apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu: 
22.1. ar mazāku platību;
22.2. ar zemāku labiekārtojuma līmeni;
22.3. veselības stāvokļa dēļ vēlas īrēt pašvaldības dzīvojamo telpu 
zemākos stāvos.
23. Gadījumos, kad Jelgavas valstspilsētas pašvaldības institūcija nav 
kvalificēta speciālista darba devējs, darba devējam pirms kvalificēta 
speciālista reģistrēšanas 8. reģistrā jānoslēdz ar pašvaldību sadarbības 
līgums. 

III. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
24. Personas, kurām ir nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa 
jautājumu risināšanā, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot vēlamo 
palīdzības veidu. 
25. Iesniegumam papildus 24. punktā norādītajam jāpievieno šādi 
dokumenti, kuri apliecina personas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā:
25.1. noteikumu 14. punktā (1. reģistrs) minētajām personu kategorijām:
25.1.1. tiesas nolēmuma, kas stājies likumīgā spēkā, kopija,
25.1.2. noteikumu 14.1.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā – politiski 
represētās personas apliecības kopija,
25.1.3. noteikumu 14.3. apakšpunktā minētajā gadījumā papildus 
jāiesniedz:
25.1.3.1. kredītlīguma kopija,
25.1.3.2. tiesas nolēmuma par parāda piedziņu, kas stājies likumīgā 
spēkā, kopija,
25.1.3.3. tiesas nolēmuma par izsoles akta apstiprināšanu, kas stājies 
likumīgā spēkā, kopija;
25.2. noteikumu 16. punktā minētajai personu kategorijai (3. reģistrs):
25.2.1. arhīva izziņa par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo 
pastāvīgo deklarēto dzīvesvietu (pierakstu) pirms izceļošanas no Latvijas 
noteikumu 16.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā,
25.2.2. repatrianta statusu apliecinoša dokumenta kopija noteikumu  
16.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā,
25.2.3. politiski represētās personas apliecības kopija noteikumu  
16.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā;
25.3. noteikumu 17. punktā minētajām personām (4. reģistrs):
25.3.1. dzīvojamās mājas īpašnieka iesniegums, kurā apliecināts, ka 
dzīvoklis nepieciešams viņam lietošanai un ka dzīvojamā mājā nav citu 
brīvu dzīvokļu,
25.3.2. dzīvojamās telpas ordera/īres līguma kopija (ja tāds ir saglabājies),
25.3.3. gadījumā, ja namīpašumam ir vairāki īpašnieki, – visu īpašnieku 
rakstiska vienošanās par namīpašuma lietošanas kārtību kopiju;
25.4. noteikumu 18. punktā minētajai personu kategorijai (5. reģistrs) – 
brīvības atņemšanas vietas izdotas izziņas par atbrīvošanu no ieslodzījuma 
vietas kopija;
25.5. noteikumu 19. punktā minētajām personu kategorijām (6. reģistrs):
25.5.1. noteikumu 19.5. apakšpunktā noteiktajā gadījumā:
25.5.1.1. apliecinājums par personas izstāšanos no sociālās rehabilitācijas 
un aprūpes iestādes,
25.5.1.2. attiecīgās institūcijas atzinums, ka persona pēc izstāšanās no 
sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes spēj dzīvot patstāvīgi;
25.6. noteikumu 20. punktā minētajām personu kategorijām (7. reģistrs):
25.6.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopija,
25.6.2. visu dzīvojamā telpā deklarēto pilngadīgo ģimenes locekļu piekri-
šana apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
25.6.3. noteikumu 20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos – 
attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieka (turpmāk – pārvaldnieks) izziņa par 
dzīvojamās telpas īres un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu 
parādu neesību vai vienošanās ar pārvaldnieku un/vai pakalpojuma sniedzēju 
par parāda nomaksu,
25.6.4. noteikumu 20.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā – izziņa, ka 
pēdējo 2 gadu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas nav bijis parāda 
par dzīvojamās telpas īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem 
maksājumiem, kā arī nav parāda par agrāk īrēto pašvaldības dzīvojamo 
telpu;
25.7. noteikumu 21. punktā minētajām personu kategorijām (8. reģistrs): 
25.7.1. darba līguma kopija,
25.7.2. speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija,
25.7.3. ieteikuma vēstule no darba devēja, ja darba devējs ir pašvaldības 
institūcija,
25.7.4. kvalificēta speciālista darba devēja piekrišana, ja darba devējs 
nav pašvaldības institūcija;
25.8. noteikumu 22. punktā minētajām personu kategorijām (9. reģistrs):
25.8.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopija,
25.8.2. visu dzīvojamā telpā deklarēto pilngadīgo ģimenes locekļu piekri-
šana apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
25.8.3. noteikumu 22.1., 22.2. un 22.3. apakšpunktā noteiktajos gadīju-
mos – pārvaldnieka izziņa par dzīvojamās telpas īres un ar dzīvojamās 
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telpas lietošanu saistīto maksājumu parādu neesību vai vienošanās ar 
pārvaldnieku un/vai pakalpojuma sniedzēju par parāda nomaksu; 
25.8.4. noteikumu 22.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā – izziņa, ka 
pēdējo 2 gadu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas nav bijis 
parāda par dzīvojamās telpas īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu sais-
tītajiem maksājumiem, kā arī nav parāda par agrāk īrēto pašvaldības 
dzīvojamo telpu;
25.9. nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildu dokumenti 
informācijas precizēšanai.

IV. PERSONU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA PALĪDZĪBAS REĢISTROS
26. Noteikumu 14.1., 14.3., 16.1., 18. un 19.5. punktā minētās personas 
palīdzības saņemšanai reģistrējamas un ar dzīvojamo telpu nodrošinā-
mas tikai tad, ja iesniegums par dzīvojamās telpas izīrēšanu pašvaldībā 
saņemts ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad tās ieguvušas tiesības 
uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu.
27. Noteikumu 14.–18., 19.4.–19.6., 20. un 22. punktā noteiktajos 
gadījumos komisija pieņem lēmumu atteikt reģistrēt personu palīdzības 
reģistros:
27.1. piecus gadus pēc tam, kad attiecīgā persona devusi piekrišanu at-
savināt tās īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi 
ar to vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu; 
27.2. piecus gadus pēc tam, kad ar personas piekrišanu tai piederošais 
dzīvokļa īpašums vai dzīvojamā māja ir pārdota vai citādi atsavināta 
un darījuma rezultātā persona zaudējusi attiecīgā īpašuma lietošanas 
tiesības; 
27.3. ja personas un/vai viņas laulātā īpašumā ir dzīvošanai derīga 
dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa. 
28. Noteikumu 21. punktā noteiktajā gadījumā komisija pieņem lēmumu 
atteikt reģistrēt personu, ja kvalificēta speciālista vai viņa laulātā īpašumā 
ir dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa, kas atrodas 
Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. 
29. Personas, kuras saskaņā ar noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt 
pašvaldības palīdzību un reģistrējamas personu iesniegumā norādītajā 
palīdzības reģistrā, reģistrē tādā secībā, kādā tās iesniegušas pašvaldībai 
iesniegumu attiecīgā palīdzības veida saņemšanai un dokumentus, kas 
apliecina personas tiesības saņemt attiecīgo palīdzību. Par pieņemto 
lēmumu un personas reģistrēšanu attiecīgajā palīdzības reģistrā komi-
sija paziņo rakstiski, nosūtot lēmuma norakstu, ja persona nav izteikusi 
lūgumu lēmumu saņemt citā veidā.
30. Palīdzības reģistrā reģistrētās personas pienākums ir informēt 
pašvaldību par deklarētās dzīvesvietas maiņu vai faktiskās dzīvesvietas 
izmaiņām. 
31. Persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra šādos gadījumos: 
31.1. persona atsakās no palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesnie-
gumu;
31.2. persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par 
pamatu personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai;
31.3. zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu personas reģistrēšanai 
attiecīgās palīdzības saņemšanai;
31.4. persona nav iesniegusi dokumentus, kuri apliecina personas tiesības 
saņemt iesniegumā norādīto pašvaldības palīdzību; 
31.5. persona saņēmusi iesniegumā norādīto pašvaldības palīdzību;
31.6. persona nepamatoti atsakās no vismaz trim dzīvošanai derīgu 
dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem vai nav sniegusi atbildi par tiem;
31.7. persona bez attaisnojoša iemesla nav noslēgusi dzīvojamās telpas 
īres līgumu komisijas lēmumā noteiktajā termiņā;
31.8. ja persona ir mirusi;
31.9. ja pēc reģistrēšanas palīdzības reģistrā saskaņā ar noteikumu  
20.4. apakšpunktu personai ir izveidojies parāds par dzīvojamās telpas īri 
un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem. 
32. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības 
reģistra šai personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņo-
jums (izņemot 31.1., 31.5. un 31.8. apakšpunktā minētajos gadījumos). 
33. Ja personai nepieciešams saņemt citu palīdzības veidu, nekā persona 
iepriekš lūgusi, tad personai jāiesniedz jauns iesniegums. 

V. DZĪVOJAMO TELPU PIEDĀVĀŠANAS UN IZĪRĒŠANAS KĀRTĪBA
34. Neizīrēto dzīvojamo telpu uzskaiti saskaņā ar likuma «Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā» 12. pantu veic pārvalde.
35. Ikvienu neizīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt 
noteikumu 8. punktā minētajām personām, ja tādas ir. 
36. Ja noteikumu 8. punktā minēto personu nav vai tās visas rakstveidā 
atteikušās īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu vai nav sniegušas atbildi pie-
dāvājumā norādītajos termiņos, dzīvojamo telpu piedāvā īrēt noteikumu 
1.– 5. reģistrā reģistrētajām personām. 
37. Ja 1.– 5. reģistrā reģistrētās personas visas rakstveidā atteikušās īrēt 
dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt noteikumu 7. un 9. reģistrā minētajām 
personām. 
38. Piedāvājot īrēt dzīvojamo telpu personai, kura reģistrēta palīdzības 
reģistrā vai kurai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, tiek pie-
dāvātas pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā iekļautās telpas 
piedāvājuma izteikšanas dienā personas iesniegumu reģistrācijas secībā.
39. Gadījumos, kad palīdzības reģistrā laulātie reģistrēti katrs atsevišķi, 
palīdzība tiek sniegta abiem laulātajiem kopā, dzīvojamās telpas īres līgumu 
noslēdzot ar laulāto, kuram pirmajam pienāk rinda palīdzības saņemšanai. 
40. Lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu, grozīšanu vai 
atteikumu grozīt dzīvojamās telpas īres līgumu, atteikumu slēgt dzīvojamās 
telpas īres līgumu pieņem komisija.
41. Pašvaldības dzīvojamā telpa tiek izīrēta 1.–5., 7. un 9. reģistrā 
reģistrētām personām uz laiku, ne ilgāku par 10 gadiem.
42. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā no komisijas 
lēmuma pieņemšanas dienas.  
43. Īrniekam ir tiesības iemitināt īrētājā dzīvojamā telpā kā ģimenes 
locekli savu laulāto un abu vai katra laulātā nepilngadīgos bērnus (tai 
skaitā adoptētos nepilngadīgos bērnus), kā arī pilngadīgos bērnus (tai 
skaitā adoptētos pilngadīgos bērnus), kamēr viņi turpina vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk 
kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
44. Noteikumu 43. punktā neminētās personas īrnieks var iemitināt tikai 
pēc komisijas rakstveida piekrišanas. 
45. Pilngadīgajiem īrnieka ģimenes locekļiem un citām iemitinātajām 
personām kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās 
telpas īres līguma saistībām.
46. Gadījumā, ja tiek noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres līgums, izīrētās 
dzīvojamās telpas nav nododamas apakšīrē citai personai.   

VI. SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS TELPAS IZĪRĒŠANA
47. Neizīrētu sociālo dzīvojamo telpu piedāvā īrēt 6. reģistrā iekļautajām 
personām reģistrācijas secībā.
48. Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav 
ilgāks par 2 gadiem. Pārvalde ik pēc sešiem mēnešiem pārliecinās, 
vai nav zuduši apstākļi, uz kuru pamata sociālā dzīvojamā telpa izīrēta 
attiecīgajai personai (ģimenei). 
49. Personai, kura īrē sociālo dzīvojamo telpu un ievēro iekšējās kārtības 
noteikumus, ir tiesības uz jauna īres līguma noslēgšanu, ja persona nav 
zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo telpu. Personai ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pirms īres līguma termiņa beigām jāiesniedz pārvaldei iesniegums 
ar lūgumu noslēgt jaunu īres līgumu. 
50. Komisija var atteikt noslēgt jaunu sociālās dzīvojamās telpas īres 
līgumu, ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi:
50.1. pārkāpj sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noteikumus;
50.2. neievēro sociālās dzīvojamās mājas iekšējās kārtības noteikumus;
50.3. vairāk nekā 2 mēnešus nemaksā sociālā dzīvojamās telpas īres 
maksu vai ar sociālā dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus. 
51. Sociālās dzīvojamās telpas īrnieks pēc īres līguma noslēgšanas maksā 1/3 
no sociālās dzīvojamās telpas īres maksas, bet ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistītos maksājumus pašvaldība sedz, izvērtējot personas materiālo stāvokli. 

VII. DZĪVOJAMĀS TELPAS IZĪRĒŠANAS KĀRTĪBA ĪRNIEKA NĀVES VAI 
DZĪVESVIETAS MAIŅAS GADĪJUMĀ
52. Dzīvojamās telpas īrnieka nāves gadījumā vai dzīvesvietas maiņas 
gadījumā (iepriekšējais īrnieks izbeidzis īres līgumu un deklarējis savu 

dzīvesvietu citā adresē) pilngadīga persona, kura kopā ar īrnieku saņēmusi 
palīdzību atbilstoši normatīvajam aktam par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, ir tiesīga prasīt, lai ar to tiek noslēgts dzīvojamās telpas īres 
līgums iepriekšējā īrnieka vietā. 
53. Iesniegums noteikumu 52. punktā minētajos gadījumos iesniedzams 
3 mēnešu laikā no dzīvojamās telpas īrnieka nāves fakta konstatēšanas 
dienas vai no dienas, kad pašvaldībā saņemts īrnieka iesniegums par 
dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu sakarā ar īrnieka dzīvesvietas 
maiņu un īrnieka dzīvesvieta deklarēta citā adresē. Iesniegumam pievie-
nojami šādi dokumenti:
53.1. pilngadīgo personu, kuras kopā ar īrnieku saņēmušas palīdzību at-
bilstoši normatīvajam aktam par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 
rakstveida piekrišana par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar 
iesnieguma iesniedzēju;
53.2. pārvaldnieka izziņa par dzīvojamās telpas īres un ar dzīvojamās 
telpas lietošanu saistīto maksājumu parādu neesību vai vienošanās ar 
pārvaldnieku par parāda nomaksu;
53.3. nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildu dokumenti 
informācijas precizēšanai.
54. Ja dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts rakstveidā uz laiku, kas 
nepārsniedz ar iepriekšējo īrnieku noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma 
termiņu, pilngadīgā persona, kura kopā ar īrnieku saņēmusi palīdzību at-
bilstoši normatīvajam aktam par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 
saglabā iepriekš piešķirto statusu, un tas netiek pārvērtēts.
55. Dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts rakstveidā uz laiku, kas 
pārsniedz ar iepriekšējo īrnieku noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma 
termiņu, ja nav zuduši apstākļi, uz kuru pamata pilngadīgā persona kopā 
ar īrnieku saņēmusi palīdzību atbilstoši normatīvajam aktam par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
56. Pilngadīgajai personai, kura ir noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu, 
ir pienākums segt iepriekšējā īrnieka nesamaksāto īres maksu un citus 
ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus.
57. Pilngadīgajām personām, kuras kopā ar īrnieku saņēmušas palīdzību 
atbilstoši normatīvajam aktam par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
un kuras līdz Dzīvojamās telpas īres likuma spēkā stāšanās brīdim nav 
noslēgušas dzīvojamās telpas īres līgumu iepriekšējā īrnieka nāves vai 
dzīvesvietas maiņas gadījumā (iepriekšējais īrnieks izbeidzis īres līgumu 
un deklarējis savu dzīvesvietu citā adresē), savstarpēji vienojoties un ar 
komisijas piekrišanu ir tiesīgas pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu līdz 
2022. gada 31. decembrim, uz laiku, kas nepārsniedz ar iepriekšējo īrnieku 
noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma termiņu. Šādā gadījumā pilngadī-
gās personas saglabā iepriekš piešķirto statusu un tas netiek pārvērtēts.

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
58. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa 
likuma noteiktajā kārtībā. 
59. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jelgavas pilsētas paš-
valdības 2011. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11-21 «Jelgavas 
pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā 
sniegšanas kārtība».
60. Personas, kuras līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas 
pašvaldības palīdzības reģistros palīdzības saņemšanai, netiek izslēgtas 
no reģistriem, un tām ir tiesības šo noteikumu noteiktā kārtībā saņemt 
palīdzību, ja vien nav zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu palīdzības 
sniegšanai uz reģistrācijas brīdi. 
61. Ja īrnieks lieto pašvaldības dzīvojamo telpu uz tāda dzīvojamo telpu 
īres līguma pamata, kuram nav norādīts termiņš, pašvaldība atbilstoši 
noteikumiem un pamatojoties uz personas iesniegumu, kas iesniegts 
ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim, noslēdz jaunu dzīvojamās 
telpas īres līgumu.
62. Personām, kuras līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai īrē pašvaldības 
dzīvojamo telpu, un dzīvojamās telpas īres tiesības iegūtas, apmainot 
iepriekš īrētu pašvaldības dzīvojamo telpu (atsavināmu), ir tiesības prasīt 
īres līguma noslēgšanu pēc dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām.

Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar grozījumiem likumā «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā» (turpmāk – Likums) Likuma redakcijā, kas stājās spēkā  
2022. gada 1. janvārī, noteikts, ka:
1.  pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka pašval-
dībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību 
un nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres 
līgums (Likuma 11. panta ceturtā daļa);
2.  kārtību, kādā personu (ģimeni) atzīst par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, 
kā arī kārtību un secību, kādā attiecīgās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi, nosaka pašvaldības dome saistošajos 
noteikumos (Likuma 21.7 panta pirmā daļa).
Savukārt saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta otro daļu 
pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īrnieka nāves gadījumā vai 
dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīga persona, kura kopā ar īrnieku 
saņēmusi palīdzību atbilstoši normatīvajam aktam par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā, ir tiesīga prasīt, lai ar to tiek noslēgts dzīvojamās 
telpas īres līgums iepriekšējā īrnieka vietā, ievērojot pašvaldības saistošos 
noteikumus.
Ņemot vērā grozījumus normatīvajos aktos, ir nepieciešams veikt gro-
zījumus Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 28. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 11-21 «Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo 
telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība», bet, tā kā veicamo 
grozījumu apjoms pārsniedz 50 % no spēkā esošo saistošo noteikumu 

normu apjoma, ir izstrādāti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie 
noteikumi «Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā sniegšanas kārtība» (turpmāk – Saistošie noteikumi) 
jaunā redakcijā.

2. Īss projekta izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu  jautājumu risinā-
šanā, un kārtību, kādā tā tiek sniegta, kā arī nosacījumus un termiņu, uz 
kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums.
Saistošie noteikumi paredz arī tiesisko regulējumu gadījumos, ja iestā-
jusies pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka nāve vai īrnieks mainījis 
dzīvesvietu, paredzot pilngadīgas personas, kura kopā ar īrnieku saņēmusi 
palīdzību atbilstoši normatīvajam aktam par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā, tiesības lūgt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 
iepriekšējā īrnieka vietā. Ievērojot minēto, Saistošie noteikumi nosaka 
pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas kārtību, īres līguma 
slēgšanas nosacījumus un īres līguma termiņu. 
Tā kā Dzīvojamo telpu īres likums (spēkā no 2021. gada 1. maija) attiecībā 
uz dzīvojamo telpu izīrēšanu vairs nepieļauj beztermiņa īres līguma formu, 
Saistošie noteikumi paredz termiņu, uz kādu slēdzami pašvaldībās dzīvoja-
mo telpu īres līgumi, beztermiņa īres līgumu pārslēgšanas kārtību un galējo 
termiņu, līdz kuram šī procedūra veicama, – 2026. gada 31. decembris.
Atšķirībā no iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem, kas paredzēja, ka 

sociālās dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams uz 6 mēnešiem, jaunie 
Saistošie noteikumi paredz iespēju noslēgt sociālās dzīvojamās telpas īres lī-
gumu uz diviem gadiem, ik pēc sešiem mēnešiem pārliecinoties, vai nav zuduši 
apstākļi, uz kuru pamata sociālā dzīvojamā telpa izīrēta attiecīgajai personai. 
Ar Saistošajiem noteikumiem paredzēts, ka Dzīvokļu komisija varēs lemt 
par sociālā dzīvokļa statusa dzīvojamai telpai, kura neatrodas sociālajā 
dzīvojamā mājā, un speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa 
piešķiršanu un atcelšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldībā Adminis-
tratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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Darba aizsardzība un drošība

21. septembrī pl. 915

26. septembrī pl. 1730

26. septembrī pl. 1715

22. septembrī pl. 1000
Vadītāja autoritātes 

nostiprināšanas paņēmieni

Angļu valoda dažādiem 
zināšanu līmeņiem

Ideju �tness I Radošuma mītu un 
inovāciju medības

4. oktobrī pl. 1730

3. oktobrī pl. 1730

Dārza dizains un ierīkošana

Gleznošana ar pasteli

 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitāte 
(LBTU, iepriekš Latvijas 
Lauksaimniecības univer
sitāte) noslēgusi sadar
bības līgumu ar Jelgavas 
4.  vidusskolu par mērķ
tiecīgu sadarbību univer
sitātē apgūstamo jomu 
profesionālajā orientā
cijā. Papildus noslēgta 
vienošanās ar Jelgavas 
Izglītības pārvaldi, kas 
paredz  – LBTU Pārtikas 
tehnoloģijas fakultātes 
mācībspēki, izmantojot 
universitātes materiāl
tehnisko bāzi, palīdzēs 
Jelgavas 4.  vidusskolas 
skolēniem apgūt padziļi
nāto kursu bioloģijā.

LBTU Pārtikas tehnoloģijas 
fakultāte ir augstākās izglītības 
un pētniecības centrs pārtikas 
zinātnē, kurā pieejamas modernas 
laboratorijas studējošo apmācībai, 
it īpaši mikrobioloģijā. Topošie 
pārtikas tehnologi un ēdināšanas 
speciālisti augstskolā padziļināti 
apgūst bioloģijas un ķīmijas kur-
sus, kuru zināšanas vēlāk tiek iz-
mantotas, izvēloties profesionālo 
specializāciju.

Izvērtējot mācībspēku kvalifi-
kāciju un pieejamo laboratoriju 
aprīkojumu, universitāte ir lēmusi 

par ciešāku sadarbību ar 4. vi-
dusskolu, kuras skolēniem no šā 
mācību gada līdzīgi kā studentiem 
būs iespēja apgūt padziļinātu 
bioloģijas kursu un jau skolas 
laikā gūt plašāku izpratni par 
dabaszinātnēm.

«Šajā mācību gadā visā izglītī-
bas sistēmā no 1. līdz 12. klasei 
skolēni apgūst pamatizglītības un 
vidējās izglītības standartu, kas 
balstīts kompetenču pieejā. Tas 
ir liels izaicinājums – padziļinātie 
kursi un to piedāvājums vidussko-
lām. Kad standartu izstrādāja, 
Latvijā bija diskusijas par to, ka 
augstskolām ir jābūt aktīvām 
līdzdalībā vidējās izglītības satura 
īstenošanā. Jelgava ir priviliģēta, 
jo mēs esam universitātes pilsēta. 
Tā ir ļoti liela pievienotā vērtība 
izglītībai. Šī līguma un vienošanās 
noslēgšana ar universitāti ir vai-
rāku notikumu turpinājums. Ne 
tikai Jelgavas Valsts ģimnāzijai un 
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai 
ir sadarbības līgums ar universi-
tāti, bet tāds tagad ir arī Jelgavas 
4. vidusskolai. Esmu pārliecināta, 
ka universitātes mācībspēki sa-
darbībā ar skolu mūsu skolēniem 
sniegs vislabākās zināšanas,» at-
zīst Jelgavas Izglītības pārvaldes 
vadītāja Gunta Auza.

Kā skaidro Jelgavas 4. vidus-
skolas direktors Agris Celms, ideja 
par padziļināto kursu bioloģijā 
pieder skolēniem – tieši viņi iztei-
ca vēlmi tādu apgūt. Pēc Pārtikas 

tehnoloģijas fakultātes laborato-
riju apskates un iepazīšanās ar 
mācībspēkiem skola izlēmusi, ka 
šo kursu un laboratorijas darbus 
varētu īstenot sadarbībā ar uni-
versitāti.

«Varam būt lepni, ka mums 
ir šāda iespēja, turklāt šāda vie-
nošanās par padziļināta kursa 
īstenošanu mums ir pirmā. LBTU 
iespējas ir grandiozas ne tikai 
mikrobioloģijā, kuras apguvi no-
drošināsim saskaņā ar jauno vie-
nošanos, bet arī atsevišķās fizikas 
un ķīmijas apakšnozarēs. Turklāt 
esam gatavi strādāt, lai šāda 
sadarbība ietu plašumā,» stāsta 
LBTU rektore Irina Pilvere.

Noslēgtais līgums starp uni-
versitāti un skolu arī paredz, ka 
tiks veicināta LBTU pārstāvēto 
profesionālo jomu attīstība un 
popularizēšana sabiedrībā un jau-
niešu vidū, kā arī veidota jauniešu 
orientācija uz tādu profesiju apgū-
šanu, kas atbilst Latvijas sociāli 
ekonomiskai virzībai un iegūsta-
mas LBTU. Tāpat līgums paredz, 
ka tiks veicināta un stiprināta 
izglītības pēctecība, nodrošinot 
iespējas vidusskolas absolventiem 
turpināt pilnveidoties LBTU pie-
dāvātajās studiju programmās.

Līguma un vienošanās parakstī-
šanā piedalījās I.Pilvere, G.Auza, 
A.Celms, kā arī Pārtikas tehnolo-
ģijas fakultātes dekāns Mārtiņš 
Šabovics un bioloģijas skolotāja 
Viktorija Kagaine.

Universitātes mācībspēki 4. vidusskolas skolēniem 
palīdzēs apgūt padziļināto kursu bioloģijā

Foto: no LBTU arhīva

 Ritma Gaidamoviča

15. oktobrī pulksten 12.20 
vienlaikus Latvijā un citviet 
pasaulē notiks VIII pasaules 
diktāts latviešu valodā. Dik
tātu varēs rakstīt tiešsaistē 
tīmekļvietnē www.raksti.
org, klausoties Latvijas Ra
dio 1 raidījumu «Kultūras 
Rondo», skatoties tiešo ēte
ru Latvijas Televīzijā un arī 
klātienē – Jelgavā tas būs 
iespējams Zemgales reģiona 
Kompetenču attīstības cen
trā (ZRKAC) Svētes ielā 33. 
Lai rakstītu diktātu ZRKAC, 
no 30. septembra būs jāreģis
trējas vietnē raksti.org. 

«Diktāts ir domāts ikvienam – šis 
pasākums ir absolūti brīvprātīgs, 
turklāt nav arī vecuma ierobežojuma 
un dalības maksas,» uzsver diktāta 
organizatore Olga Sukonnikova. 
Piedalīties aicināti gan skolēni, gan 
strādājošie, gan arī seniori. 

Šā gada diktāta teksta autors ir 
rakstnieks un žurnālists Osvalds 
Zebris, kurš rakstītājiem sarūpējis vai-
rākus āķīgus vārdus un pieturzīmes. 

Diktora lomā no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas iejutīsies Jaunā Rīgas teāt-
ra režisors un aktieris Gerds Lapoška. 
Teksta atbilstību latviešu valodas 
normām pārbaudīja un apstiprināja 
Latvijas Universitātes Humanitāro 
zinātņu fakultātes Latvistikas un 
baltistikas nodaļas profesore Andra 
Kalnača un Latvijas Universitātes 
Matemātikas un informātikas insti-
tūta Mākslīgā intelekta laboratorijas 
pētniece Baiba Saulīte. 

ZRKAC tiks nodrošināta diktāta 
pārraide no Latvijas Televīzijas, un tā 
rakstīšana aizņems aptuveni 45 mi-
nūtes. Organizatori norāda, ka diktāta 
dalībnieki, kuri to rakstīs tiešsaistē – 
vietnē raksti.org –, kļūdu labojumu 
savā e-pastā saņems aptuveni mēnesi 
pēc pasākuma, bet tie dalībnieki, kuri 
diktēto tekstu pierakstīs ar pildspalvu, 
savu veikumu varēs salīdzināt ar 
oriģināltekstu, kas drīz pēc pasākuma 
norises tiks publicēts tīmekļvietnē 
raksti.org. Rakstot diktātu klātienē, 
dalībnieki tiks nodrošināti ar papīru 
un arī pildspalvu, taču var ņemt 
līdzi arī savu pildspalvu. Pēc diktāta 
klātienē darbi tiks savākti, lai tos 
izlabotu, un dalībnieki tiks informēti 
par rezultātu saņemšanu.  

Pasaules diktātu latviešu valodā 
varēs rakstīt arī klātienē ZRKAC

SIA «SFM LATVIA» (reģ.Nr.40103318408)  
ir viens no lielākajiem industriālo iekārtu un 

mašīnbūves ražotājiem Latvijā.

Uzņēmums aicina darbā

MIG/MAG METINĀTĀJUS(-AS) 
(15 vakances).

Pienākumi:
• veikt produktu saķeršanu un metināšanu atbilsto-
ši izsniegtajiem rasējumiem;
• veikt metināšanas darbus, ievērojot tehnoloģiju.

Mēs piedāvājam:
• atalgojumu 8–13 EUR/st. (bruto), vidēji 1350–
2200 EUR/mēn. (bruto);
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• darba apģērbu un apavus no pirmās darba 
dienas;
• iespēju augt profesionāli un attīstīties reizē ar 
uzņēmumu;
• darbavieta: Langervaldes iela 3, Jelgava; 
• darba laiks: darba dienas sākums no plkst.6.30 
līdz 8, beigas no plkst.15.30 līdz 17.

Mēs sagaidām:
• pieredzi MIG/MAG metināšanā;
• prasmi lasīt darba rasējumus;
• vēlmi mācīties, pilnveidot savas prasmes;
• augstu atbildību, precizitāti un lojalitāti.

CV sūtīt uz e-pasta adresi info@sfm.lv vai zvanīt 
pa tālruni 25402302 (darba dienās), 

lai vienotos par tikšanos.

 Kristīne Langenfelde

No septembra Jelgavas 
pašvaldības profesionā
lās ievirzes un interešu 
izglītības iestādes «Jel
gavas Specializētā peldē
šanas skola» direktors ir 
Māris Lindenbaums.

Jāatgādina, 
ka pašvaldība 
bija izsludinā-
jusi konkursu 
uz vakanto di-
rektora amatu. 
Pamatojot ies 
uz  konkursa 
komisijas lēmumu, kā arī M.Lin-

denbauma iesniegumu, Jelgavas 
dome lēma par viņa apstiprinā-
šanu amatā. 

Kopš 2015. gada novembra 
M.Lindenbaums bija Jelgavas 
Specializētās peldēšanas skolas 
direktora vietnieks, bet no 2021. 
gada septembra – arī sporta bāzu 
pārvaldnieks LLU Sporta cen-
trā. M.Lindenbaums ir ieguvis 
bakalaura grādu sporta zinātnē 
Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā. 

Jau ziņots, ka ar 31. augustu 
darba tiesiskās attiecības pār-
trauca un pelnītā atpūtā devās 
ilggadējā Jelgavas Specializētās 
peldēšanas skolas direktore Zel-
ma Ozoliņa. konkursu.

Peldēšanas skolu vada Māris Lindenbaums



Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija paziņo
2022. gada 5. septembrī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi 
lēmumu Nr.2-35.1.2/2235 «Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 64 un 
Žagaru ceļā 4C, Jelgavā, projekta nodošana publiskajai apspriešanai». 
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un vide», e-pasts: info@aunv.lv, tālr.: 
29269076.
Detālplānojuma teritorija ir fiziskai personai piederošs īpašums, un tajā ir paredzēts izveidot 
9 jaunas zemes vienības savrupmāju vai rindu māju apbūvei. Piekļuve jaunveidojamām zemes 
vienībām tiks organizēta pa koplietošanas ceļu no Žagaru ceļa. 
Ar detālplānojuma projektu no 20.09.2022. līdz 17.10.2022. var iepazīties Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdz-
dalība», un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas 
par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni 
63005493 vai e-pastu dace.sture@jelgava.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies videokonferences režīmā platformā 
«Zoom». Lai saņemtu informāciju par sanāksmes norises laiku un pieteiktu dalību, aicinām 
nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi dace.sture@jelgava.lv. 
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi: 
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv vai 
portālā www.geolatvija.lv.
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Arčugovs Viktors 
(20.06.1942.–21.08.2022.)

Baharevs Aleksandrs 
(26.05.1987.–23.08.2022.)

Dmitrijeva Lidija 
(03.04.1953.–22.08.2022.)

Ivanovs Leonīds 
(01.05.1947.–17.08.2022.)

Kapellers Leonīds 
(13.07.1942.–22.08.2022.)

Kirilovs Vasilijs 
(26.03.1933.–21.08.2022.)

Kivrina-Kivrane Daina 
(10.02.1944.–21.08.2022.)

Korovina Rasma 
(15.04.1944.–22.08.2022.)

Mežiela Aina 
(20.06.1938.–21.08.2022.)

Nazarova Varvara 
(23.09.1943.–24.08.2022.)

Neiburga Tatjana 
(17.06.1949.–21.08.2022.)

Ozols Edgars 
(12.01.1946.–23.08.2022.)

Pakšiņa Milda 
(15.06.1922.–24.08.2022.)

Peipiņš Donāts 
(22.12.1937.–21.08.2022.)

Romele Jadviga 
(09.05.1927.–21.08.2022.)

Ulmane Velta 
(08.01.1935.–22.08.2022.)

Brudnis Ivo 
(26.08.1978.–01.09.2022.)

Ciniņa Ilva 
(26.04.1969.–29.08.2022.)

Cirša Ruta 
(23.09.1946.–27.08.2022.)

Dovgals Petro 
(01.11.1951.–29.08.2022.)

Drozdovs Igors 
(27.04.1964.–31.08.2022.)

Jaroša Valentīna 
(21.02.1947.–27.08.2022.)

Paladžs Arnolds 
(06.09.1956.–26.08.2022.)

Piļščikovs Pjotrs 
(26.01.1944.–31.08.2022.)

Plinka Viesturs 
(23.09.1951.–31.08.2022.)

Tihonovs Anatolijs  
(12.02.1938.–30.08.2022.)

Vansoviča Indra 
(12.09.1953.–29.08.2022.)

Voroņeckis Ivans 
(26.05.1953.–30.08.2022.)

Vulfs Zahars 
(29.04.1951.–02.09.2022.)

Arhipova Veronika 
(23.03.1942.–08.09.2022.)

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
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Bačkovs Georgijs 
(22.01.1965.–06.09.2022.)

Basaičuka Nadežda 
(06.01.1941.–12.09.2022.)

Basliks Aleksandrs 
(18.12.1942.–09.09.2022.)

Bergmane Elza 
(19.11.1931.–04.09.2022.)

Bobkova Anna 
(03.11.1941.–10.09.2022.)

Daugulis Imants 
(18.01.1925.–11.09.2022.)

Drule Irēna 
(24.07.1941.–10.09.2022.)

Grigorjevs Vladimirs 
(13.05.1960.–12.09.2022.)

Hermane Anna 
(02.04.1943.–14.09.2022.)

Jansons Oskars 
(13.04.1943.–11.09.2022.)

Karpenoka Ņina/Nina 
(30.03.1934.–09.09.2022.)

Kurlande Jeļena 
(20.06.1952.–05.09.2022.)

Maksimčuka Antoņina 
(08.05.1931.–01.09.2022.)

Pētersone Drosma 
(03.12.1928.–12.09.2022.)

Pūka Dzidra 
(14.03.1940.–12.09.2022.)

Skļars Aleksejs 
(11.04.1941.–04.09.2022.)

Stankevičs Jānis 
(12.07.1937.–12.09.2022.)

Šeludko Valda 
(07.12.1931.–07.09.2022.)

Vīnava Inese 
(13.08.1950.–03.09.2022.)

Vosele Elza 
(16.09.1947.–12.09.2022.)

Uzņēmums «PICHE» (reģ.Nr.40003743883) aicina pievienoties komandai 

BETONĒŠANAS SPECIĀLISTUS(-ES)

TRAKTORTEHNIKAS OPERATORU(-I)  

Mēs sagaidām:
• pieredzi betonēšanas darbos; 
• vēlamas prasmes strādāt ar uzmērīšanas 
instrumentiem (nivelieris, teodolīts); 
• prasmes strādāt ar inventārveidņiem («Doka», 
«Peri») un/vai saliekamajiem veidņiem (OSB, 
saplāksnis); 
• vēlamas prasmes lasīt būvprojekta rasējumus 
un strādāt ar tiem; 
• augstu atbildības izjūtu par uzticētajiem uzde-
vumiem un to izpildi, spēju organizēt savu darbu, 
plānot termiņus.

Mēs tev uzticēsim:
• veikt nepieciešamos veidņošanas un betonē-
šanas darbus saskaņā ar projektu.

Mēs piedāvājam:
• iespēju strādāt stabilā, uz izaugsmi orientētā, 
strauji augošā Latvijas uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu (6,50–7,50 EUR/st. «uz 
rokas»), visas sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta viena gada;
• izaugsmes iespējas; 
• patīkamus darba apstākļus un profesionālus kolēģus.

METĀLU KONSTRUKCIJU, PANEĻU UN CITU ELEMENTU MONTIERUS(-ES) 
Mēs sagaidām:
• vēlama pieredze darbā ar metāla konstrukcijām; 
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
• augstu atbildības izjūtu par uzticētajiem uzde-
vumiem un to izpildi, spēju organizēt savu darbu, 
plānot termiņus.

Mēs tev uzticēsim:
• angāru celtniecību;
• metāla konstrukciju, sendvičpaneļu, metāla 
lokšņu un nesošā profila, logu un industriālo 

vārtu, betona plātņu, jumta siltinājumu un PVC 
jumtu montāžu. 

Mēs piedāvājam:
• iespēju strādāt stabilā, uz izaugsmi orientētā, 
strauji augošā Latvijas uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu (no 6 EUR/st. «uz rokas»), 
visas sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta viena gada;
• izaugsmes iespējas; 
• patīkamus darba apstākļus un profesionālus kolēģus.

Mēs sagaidām:
• tiesības darbam būvlaukumā;
• vēlama vismaz 2 gadu pieredze darbā ar 
traktortehniku;
• iemaņas darbā ar «Bobcat», universālo trak-
toru, ekskavatoru, teleskopiskajiem iekrāvējiem 
u.c. būvtehniku.

Mēs tev uzticēsim:
• veikt darbus, kas saistīti ar būvlaukuma 
iekārtošanu, melnzemes izstrādi, tranšeju un 
dīķu rakšanu;
• veikt laukumu, ceļu un grīdas nesošās kārtas 
izbūvi (būvlaukumos), darbs ar greideru;
• uzturēt kārtībā savā atbildībā esošo darba 
aprīkojumu. 

Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu – 7–8 EUR «uz 
rokas», izvērtējot tavu pieredzi un prasmes;
• darbu mūsdienīgā, jaudīgā un strauji augošā 
Latvijas uzņēmumā ar lielām izaugsmes iespējām;
• interesantu un aizraujošu darbu pie industriālo 
un dzīvojamo māju projektēšanas jaudīgā komandā;
• kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, 
apmācības;
• visas sociālās garantijas, apdrošināšanu, dažādus 
uzņēmuma labumus, lielisku darba vidi un kolēģus.

Interesentiem lūgums sūtīt savu CV uz e-pasta adresi 
personals@piche.eu vai zvanīt pa tālruni 26545424.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem 
kandidātiem, kas tiks aicināti uz interviju.

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

aicina darbā SĒTNIEKU(-CI). 
Darba alga – 680 EUR/mēn. (bruto). 

Vairāk informācijas un pieteikšanās – 
zvanot pa tālruni 26594710, 63021455.

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS 
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS 
SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ

DAŽĀDAS INTENSITĀTES VINGROŠANAS NODARBĪBAS

ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS NODARBĪBU CIKLIEM
SEMINĀRU PROGRAMMA 
«TOPOŠO VECĀKU SKOLA»

Iespēja pieteikties šādās grupās:
• no 5. līdz 27. oktobrim;   
• no 2. līdz 24. novembrim.

Sīkāka informācija – zrkac.lv.

VINGROŠANAS NODARBĪBU CIKLI AR FIZIOTERAPEITU 
IEDZĪVOTĀJIEM VIRS 54 GADU VECUMA

Iespēja pieteikties šādos ciklos:
• no 4. oktobra līdz 28. oktobrim otrdienās un piektdienās plkst.14.30;
• no 10. oktobra līdz 4. novembrim pirmdienās un piektdienās plkst.9;
• no 1. novembra līdz 29. novembrim otrdienās un piektdienās plkst.14.30;
• no 7. novembra līdz 5. decembrim pirmdienās un piektdienās plkst.12;
• no 7. novembra līdz 5. decembrim pirmdienās un piektdienās plkst.9;
• no 8. novembra līdz 1. decembrim otrdienās un ceturtdienās plkst.11.30.

VINGROŠANAS NODARBĪBU CIKLI AR FIZIOTERAPEITU GRŪTNIECĒM*
Iespēja pieteikties šādos ciklos:
• no 10. oktobra līdz 4. novembrim pirmdienās un piektdienās plkst.13;
• no 7. novembra līdz 5. decembrim pirmdienās un piektdienās plkst.13.30;
• no 8. novembra līdz 6. decembrim otrdienās un piektdienās plkst.16.15.
Norises vieta: Zemgales Veselības centrs, Zemgales prospekts 15.
Obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni 25612545.
*Lai piedalītos grūtnieču vingrošanas nodarbībās, ir jāuzrāda ģimenes ārsta vai 
grūtniecību uzraugošā speciālista atļauja dalībai šāda veida fiziskās aktivitātēs.

«VESELA MUGURA»
Norises laiks: 

otrdienās un ceturtdienās no plkst.19 līdz 20.
Norises vieta: Zemgales Olimpiskais centrs, 

Kronvalda iela 24.
Trenere: Tatjana Gorbatko.

«BRĪVDIENU STARTERIS»
Norises laiks: sestdienās no plkst.9 līdz 10.
Norises vieta: Zemgales Olimpiskais centrs, 

Kronvalda iela 24.
Trenere: Anete Rone.

TRENIŅI «KARDIO/SPĒKS»
Norises laiks: 

pirmdienās un trešdienās no plkst.18 līdz 19.
Norises vieta: Zemgales Olimpiskais centrs, 

Kronvalda iela 24.
Trenere: Egija Troščenko.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS 7–13 GADUS 
VECIEM BĒRNIEM 

Norises laiks: pirmdienās un trešdienās 
no plkst.16 līdz 16.50.

Norises vieta: Zemgales Olimpiskais centrs, 
Kronvalda iela 24.

Trenere: Agrita Spēlmane.

Jautājumu vai 
neskaidrību gadījumā 

zvanīt pa tālruni 
63048913.

ES projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Veselības veicināšana 
Jelgavā» un JSLP īstenotās bezmaksas aktivitātes.

Nodarbībām nav iepriekš jāpiesakās.

«AKG Thermotechnik Lettland» 
(reģ.Nr.40003646836)
aicina darbā
METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS(-CES).
Galvenie pienākumi (dažādi amati):
• darbs pie radiatoru lodēšanas iekārtas;
• radiatoru un kolektoru metināšana;
• radiatoru bloku salikšana;
• iepakošana, darbs noliktavā;
• metālapstrādes darbi, kas saistīti ar radiatoru un 
kolektoru izgatavošanu (urbšana, locīšana, grieša-
na, frēzēšana, slīpēšana, zāģēšana, tīrīšana u.tml.).

Prasības:
• vēlēšanās apgūt jaunas iemaņas;
• vēlama prasme lasīt tehniskos rasējumus;
• spēja veikt vienveidīgu darbu, nezaudējot precizitāti;
• gatavība strādāt maiņās, t.sk. nakts darbu.

Mēs piedāvājam:
• ievadapmācību saistībā ar veicamo darbu;
• atalgojumu, sākot no 1060 EUR (bruto);
• apdrošināšanu, veselības veicināšanas pasākumus.

CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi 
cv.ttl@akg-gruppe.de vai pa pastu: 

«AKG Thermotechnik Lettland», 
Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004. 

Informācija pa tālruni 63012243 vai 63012206.

SIA «Vizii» (reģ.Nr.40203342270)
aicina darbā APKOPĒJU Aviācijas ielā 18 Jelgavā.

Darba piedāvājums arī bēgļiem no Ukrainas.
Darba laiks: no plkst.5 līdz 14 un no plkst.11 līdz 20 
(slīdošais grafiks). Darba alga: 5 EUR/st. (bruto).

Pienākumi:
• veikt ražošanas telpu tīrīšanu un uzkopšanu 
saskaņā ar objekta uzkopšanas programmu;
• sagatavot un uzturēt darba kārtībā nepiecie-
šamo inventāru.

Prasības:
• izziņas veidlapa U27 (sanitārā grāmatiņa);
• vēlme darīt videi un sabiedrībai derīgu darbu;
• augsta atbildības izjūta un centīgums;
• pieklājība un vēlme sadarboties.

Mēs piedāvājam:
• atsaucīgu darbu vadītāju un atbildīgu darba devēju;
• apmācības, darbu uzsākot, un vērtīgu pieredzi;
• regulāru atalgojumu, sociālās garantijas;
• darba apģērbu, instrumentus un iekārtas darba 
pienākumu veikšanai, drošus darba apstākļus;
• finansiālu atbalstu nozīmīgos dzīves brīžos 
(bērna piedzimšana, laulības u.c.).

Par visiem interesējošiem jautājumiem lūgums 
zvanīt pa tālruni 26684044  vai sūtīt pieteikumu 

uz e-pasta adresi marina.mjalana@vizii.lv.
Informējam, ka, piesakoties konkursam, jūs piekrītat, 

ka jūsu personas dati tiks apstrādāti un izmantoti 
SIA «Vizii» personāla atlases vajadzībām.

SIA «Jelgavas tipogrāfija» (reģ.Nr.LV43603009384)
drukā un iesien grāmatas labākajām Latvijas un Eiropas izdevniecībām.
Mēs augam un meklējam RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES)
Tev vajadzēs:
• palīdzēt iekārtu operatoriem;
• pie iekārtām pievest grāmatu pusfabrikātus, 
aizvest gatavo produkciju;
• veikt dažādus roku darbus.

Tu esi:
• fiziski stiprs(-a) un precīzs(-a);
• ar augstu atbildību;
• spējīgs(-a) strādāt maiņu darbu, tai skaitā nakts maiņas.

Mēs piedāvājam:
• atalgojumu 850–950 EUR;
• 50% piemaksu par nakts stundām;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas 
polisi pēc pārbaudes laika;
• bezmaksas nokļūšanu uz darbu un mājās 
maršrutā Satiksmes iela–centrs–RAF–Langer-
valdes iela.

PALĪGSTRĀDNIEKU(-CI)
Tev vajadzēs:
• pie iekārtām pievest grāmatu pusfabrikātus, 
aizvest gatavo produkciju.

Tu esi:
• fiziski stiprs(-a) un precīzs(-a);
• ar augstu atbildību;
• spējīgs(-a) strādāt maiņu darbu.

Mēs piedāvājam:
• atalgojumu 5 EUR/st.;
• 50% piemaksu par nakts darbu;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas 
polisi pēc pārbaudes laika;
• bezmaksas nokļūšanu uz darbu un mājās 
maršrutā Satiksmes iela–centrs–RAF–Langer-
valdes iela.

IEKĀRTU OPERATORUS(-ES)

MEHĀNIĶI/MEHATRONIĶI

Tev vajadzēs:
• iestatīt iekārtas un palīgiekārtas darbam;
• monitorēt saražotās produkcijas kvalitāti;
• veikt padarītā uzskaiti.
 
Tev piemīt:
• izpratne par katra milimetra nozīmi;
• augsta atbildība;
• spēja strādāt komandā. 

Mēs piedāvājam:
• apmācības soli pa solim;
• atalgojumu 1000–1800 EUR (bruto) atkarībā 
no prasmēm;
• sociālās garantijas un veselības apdrošinā-
šanas polisi; 
• bezmaksas nokļūšanu uz darbu un mājās 
maršrutā Satiksmes iela–centrs–RAF–Langer-
valdes iela.

Mēs sagaidām:
• vēlmi gūt jaunu pieredzi, vēlmi strādāt komandā 
un sevi attīstīt;  
• prasmes identificēt iekārtu darbības problēmas, 
izprast to rašanās iemeslus un atrast piemērotus 
risinājumus;
• pieredzi vai izglītību iekārtu tehniķa, mehāniķa 
vai mehatroniķa profesijā poligrāfijas, kokapstrā-
des, metālapstrādes vai citā nozarē;
• iespēju strādāt maiņu darbu.

Mēs piedāvājam:
• apmācības soli pa solim;
• atalgojumu 1300–1700 EUR (bruto) atkarībā 
no prasmēm;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināša-
nas polisi pēc pārbaudes laika;
• bezmaksas nokļūšanu uz darbu un mājās mar-
šrutā Satiksmes iela–centrs–RAF–Langervaldes 
iela Jelgavā.

Pieteikties vakancēm – līdz 17.10.2022. sūtot CV uz e-pasta adresi darbs@jt.lv.

Piedāvājam prakses vietu topošajam MEHĀNIĶIM/MEHATRONIĶIM
Praksi iespējams apvienot ar mācībām. Atalgojums – 4,50 EUR/st. (bruto).

Lūgums atsaukties
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība aicina Tatjanas Neiburgas (dzimusi 1949. gada 17. jūnijā, 
mirusi 2022. gada 21. augustā) piederīgos pieteikties Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 
Lielajā ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma 
publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar Tatjanas Neiburgas īrētajā dzīvoklī atstātajiem 
sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Tatjanas Neiburgas piederīgie 
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

JVPI «KULTŪRA» 
ZĪMĒŠANAS STUDIJA 

atsāk darbību un 
aicina jaunus dalībniekus (5.–12. klase). 

U.Rogas prombūtnes laikā nodarbības 
trešdienās un ceturtdienās 

no pulksten 16 līdz 19 
vadīs māksliniece Kristīne Veinberga. 

Gaidīsim interesentus no 14. septembra! 
Tālrunis uzziņām – 63005424.
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Līdz 10.  oktobrim Sporta 
servisa centrā var iesniegt 
sporta pasākumu projektu 
pieteikumus, lai pretendē
tu uz Jelgavas pašvaldības 
līdzfinansējumu sporta 
aktivitāšu organizēšanai 
Jelgavā 2023. gadā.

Konkursā par līdzfinansējumu 
sporta pasākumu projektiem var 
piedalīties jebkura fiziska vai ju-
ridiska persona, kas darbojas Jel-
gavā un 2023. gadā plāno īstenot 
sporta aktivitātes pilsētā. Būtiski, 
lai plānotā aktivitāte atbilstu kon-
kursa mērķim un uzdevumiem un 
tiktu izpildītas arī citas konkursa 
nolikumā izvirzītās prasības.

Projektu konkursa mērķis ir 
noteikt Jelgavas piemērotākos un 
atbilstošākos sporta pasākumu 

Vēl var pieteikties pašvaldības 
līdzfinansējumam sporta pasākumu 
rīkošanai Jelgavā 2023. gadā

projektus, kas veicinātu sporta 
dzīves attīstību pilsētā. Projektu 
konkursa uzdevums ir atbalstīt 
iedzīvotāju fiziskās aktivitātes, 
piedāvājot uz olimpiskiem prin-
cipiem balstītas sistemātiskas un 
daudzveidīgas sporta sacensības, 
sekmēt brīvā laika pavadīšanas 
dažādošanu, iesaistīt sporta akti-
vitātēs bērnus un jauniešus.

Pieteikuma dokumentāciju var 
iesniegt klātienē Sporta servisa 
centrā Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 
35. kabinetā (2. stāvā), pa pastu 
(adrese: Uzvaras iela 8, Jelgava, 
LV-3001) vai elektroniski, pa-
rakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu, pa e-pastu sports@
sports.jelgava.lv.

Konkursa nolikums un veid-
lapas pieejamas mājaslapā www.
jelgava.lv, sadaļā «Institūcijas», 
«Sporta servisa centrs», apakš-
sadaļā «Iestāde», «Finansējums». 

 Ritma Gaidamoviča

Ungārijas pilsētā Segedā aizvadīts Pasaules junioru un U23 
čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurā startēja arī 
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) audzēkņi. 
Visaugstākais sasniegums Pasaules junioru čempionātā ir 
mūsu smaiļotājai Melānijai Čamanei, kura kopā ar pārinieci 
olimpiskajā 500 metru distancē izcīnīja 6. vietu. Melānijas 
treneris Juris Lauris atzīst: «Tas ir ļoti augsts sasniegums. Me
lānijai līdz medaļai pietrūka vien desmitdaļa. Neviena meitene 
junioru vecumā Jelgavā nav airējusi tik ātri. Tā ir olimpiskā 
distance, kurā Melānija noteikti vēl sevi apliecinās.» 

Treneris: «Neviena meitene junioros 
Jelgavā līdz šim nav tik ātri airējusi»

Čempionātā ar labiem panāku-
miem startēja pieci BJSS smaiļotāji 
un kanoe airētāji gan individuāli, 
gan divniekos, gan arī četriniekos 
kopā ar kolēģiem no citām Latvijas 
pilsētām. Melānija kopā ar Kristu 
Bērziņu izcīnīja 6. vietu 500 metros 
smaiļošanā divniekos. Melānijai 
arī vieniniekos 500 metru distancē 
11. vieta. Melānija sevi apliecināja 
arī U-23 čempionātā, startējot MIX 
grupā ar jelgavnieku Kārli Dum-
pi, – viņiem 500 metros 13. vieta. 
«11. vieta vieniniekos, kur Melānija 
sacentās ar divus gadus vecākām 
pretiniecēm, ir labs sasniegums. 
Viņai pietrūka pavisam nedaudz, 
lai cīnītos par vietu pirmajā desmit-
niekā. Atliek tikai cītīgi strādāt, un 
medaļas būs. Mums ir gandarījums 
par Kārļa un Melānijas tandēmu. 
Viņi noteikti būtu gatavi pacīnīties 
par ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm 
Losandželosā, ja tajās tiks iekļauta 
arī MIX grupa 500 metros,» stāsta 
treneris J.Lauris. Jāpiebilst, ka 
K.Dumpim U-23 grupā četriniekos 
500 metru distancē 17. vieta, divnie-
kos 500 metros – 18. vieta. Treneris 
stāsta, ka arī Kārlim šī bija jauna 
pieredze, jo pirmo reizi viņš startēja 
U-23 grupā, kur bija jāsacenšas ar 
trīs un pat četrus gadus vecākiem 
vīriešiem, kuri jau vairākus gadus 
startē šajā grupā. Katrīnai Smilt-
niecei U-23 četriniekos 500 metros 
smaiļošanā 13. vieta, vieniniekos 
1000 metru distancē 20. vieta, bet 
Kristiānam Laurim 5000 metru dis-

tancē junioros 27. vieta. «Kristiāns 
pirmo reizi startēja junioros, lai 
uzkrātu sacensību pieredzi. Neska-
toties uz to, ka pēdējā pagriezienā 
konkurents ar airi uzsita un viņa 
laivai salūza stūre, viņš nepadevās 
un finišēja 27. vietā no 34 dalībnie-
kiem,» stāsta treneris. Bet Nilam 
Mediņam U-23 kanoe airēšanā 
500 metros un 1000 metros – 25. vie-
ta, savukārt 5000 metros – 16. vieta. 
«Kopumā šis bija viens no veiksmī-
gākajiem čempionātiem. Rezultāti ir 
labi, pieredze uzkrāta, un nākamās 
reizes jau varam cīnīties par meda-
ļām, atliek tikai cītīgi strādāt,» tā 
J.Lauris. 

Bet vēl augustā mūsu smaiļotāji 
un kanoe airētāji Minhenē startēja 
Eiropas multičempionātā, kurā 
čempioni noskaidroti vairākos 
sporta veidos, tostarp smaiļošanā 
un kanoe airēšanā. BJSS smaiļotājs 
K.Dumpis izcīnīja 12. vietu, bet 
kanoe airētājs Roberts Lagzdiņš 
14. vietu. Abi puiši ieguva Latvijai 
ceļazīmi uz III Eiropas spēlēm, 
kas notiks 2023. gadā. «Ceļazīme 
ir izcīnīta valstij, nevis konkrētam 
sportistam. Tas nozīmē, ka Latvijā 
tiks rīkota iekšējā atlase kanoe ai-
rēšanas un smaiļošanas vieniniekos 
500 metru distancēs un noskaid-
rots, kurš sportists startēs Eiropas 
spēlēs,» skaidro Jelgavas BJSS 
direktora vietniece Lelde Laure.

Sportistu treneris smaiļošanā – 
J.Lauris, kanoe airēšanā – Sergejs 
Bobkovs.

Foto: Latvijas Kanoe federācija

Smaiļotāja Melānija 
Čamane (pa labi)  kopā 

ar Kristu Bērziņu izcī
nīja 6. vietu 500 metros 

smaiļošanā divniekos.
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No 23. līdz 30. septembrim 
Latvijā notiks Eiropas Sporta 
nedēļa. Arī Jelgavā plānoti 
vairāki pasākumi – gan tādi, 
kuros varēs piedalīties, gan 
tādi, kurus varēs apmeklēt kā 
skatītāji. Dalība pasākumos 
būs bez maksas, bet atseviš
ķiem pasākumiem iepriekš 
jāpiesakās.   

«Sporta laboratorija»
24. septembrī no pulksten 12 līdz 

14 interesenti gaidīti Jelgavas sporta 
hallē un ārā pie halles, lai izmēģinātu 
dažādas sporta spēles. Šoreiz gan 
uzsvars tiks likts uz netipiskākiem 
sporta veidiem. Interesenti varēs 
izmēģināt un iepazīties ar regbiju, 
lakrosu, krosmintonu un raundnetu. 
Dalībai «Sporta laboratorijā» iepriekš 
nav jāpiesakās. 

Regbijs ir komandas sporta veids, 
kurā galvenais mērķis ir piezemēt 
ovālo bumbu aiz gala līnijas. Jelgavā 
darbojas regbija klubs «Mītava». 

Lakross ir komandu spēle, ko spēlē 
ar speciālām nūjām un bumbiņu. 
Spēles mērķis ir, piespēlējot bumbiņu 
pa gaisu, to raidīt vārtos. Lakross ir 
Kanādas nacionālais sporta veids. Jel-
gavā darbojas lakrosa klubs «Mītava».  

Krosmintons apvieno labāko no 
trim rakešu sporta veidiem – bad-
mintona, tenisa un skvoša. To var 
spēlēt viens pret vienu (vienspēles) 
vai divi pret divi (dubultspēles). Spēle 
norit līdz diviem uzvarētiem setiem, 
katrs sets – līdz 16 punktiem. Jelgavā 
krosmintona treniņus piedāvā klubs 
«Spīdmintons.lv».

Raundnetu, ko reizēm sauc arī par 
spaikbolu, spēlē divi pret divi, izman-
tojot bumbiņu un uz zemes novietotu 
tīklu. Tas ir līdzīgs pludmales volejbo-
lam, tikai komandas neatrodas katra 
savā laukumā un tīklam nav jāsit pāri, 
bet pa to. Ar šo sporta veidu iepazīsti-
nās kluba «Spīdmintons.lv» pārstāvji.

«Mamanet» 
«Mamanet» ir komandu sporta 

spēle un vienlaikus arī kustī-
ba, kas aicina sportot mammas 
(sievietes), kuras reti iesaistās 
fiziskās aktivitātēs vai neie-
saistās vispār. Galvenā spēles 
devīze ir – «Katra mamma var!». 
Spēlējot «Mamanet», sievietes 

popularizē savā ģimenē sportu, 
veselīgu dzīvesveidu, komandas 
spēles kultūru. Spēle ir balstīta 
uz volejbola noteikumiem ar 
nelielām izmaiņām – bumba nav 
jāsit, bet jāķer un jāmet. Agrāk 
šo spēli zināja ar nosaukumu 
«Pionieru bols». Mammas un 
sievietes uz «Mamanet» Jelgavas 
Centra pamatskolas sporta zālē 
aicinātas 30. septembrī pulksten 
17. Iepriekš nav jāpiesakās, bet 
jāņem līdzi maiņas (sporta) apavi. 
Pasākumu rīko Sporta servisa 
centrs sadarbībā ar Jelgavas So-
ciālo lietu pārvaldi. 

Futbola diena
25. septembrī no pulksten 11 līdz 

15 FK «Jelgava» bāzē Kārklu ielā 6 
notiks Futbola diena jeb Futbola 
ģimenes festivāls. Tajā piedalīties 
aicinātas ģimenes kopā ar bērniem – 
gan tās ģimenes, kurās bērni jau 
trenējas futbolā, gan arī pārējās 
jelgavnieku ģimenes, kuras grib 
aktīvi pavadīt svētdienu un gūt 
jaunas emocijas sportojot. Koman-
da ir 3–5 cilvēku sastāvā, katrā no 
tām ir vismaz viens pieaugušais 
(maksimums divi) un viens bērns vai 
pusaudzis. Futbola skolā «Jelgava» 
norāda, ka festivālā ģimenēm būs 
jāpiedalās dažādās aktivitātēs, kas 
saistītas ar futbolu. Katra ģimene 
par piedalīšanos saņems punktus, 
un uzvarēs tās, kuras sakrās visvai-
rāk punktu. Lai piedalītos ģimenes 
dienā, interesentiem jāreģistrējas 
mājaslapā www.footfamfest.lff.lv 
līdz 22. septembrim. Mājaslapā arī 
var iepazīties ar Futbola ģimeņu fes-
tivāla nolikumu. Dalība pasākumā ir 
bez maksas. 

Laivu pārgājiens
25. septembrī notiks pārgājiens 

tūrisma laivās apkārt salām. Starts 
paredzēts pulksten 12 kluba «KC» 
laivu bāzē Pasta salā (ierašanās – no 
pulksten 11.30), turpat ap pulksten 16 
būs finišs. Laivā atkarībā no tās 
lieluma varēs sasēsties 2–4 cilvēki. 
Drošības vestes tiks nodrošinātas, 
bet dalībnieki aicināti paņemt līdzi 
padzerties un uzkodas enerģijas 
atjaunošanai. 

Dalībai iepriekš jāpiesakās, un to 
varēs izdarīt līdz 22. septembrim pa 
e-pastu jelgavasporto@gmail.com. 
Piesakoties jānorāda dalībnieku vārds 
un vecums (bērniem). 

Rudens kross
27. septembrī pļavā pretī pilij notiks 

Jelgavas 52. skolēnu spartakiāde un 
Jelgavas čempionāts rudens krosā. 
Skolēni startēs pa vecuma grupām, 
starts – pulksten 15. Kā ierasts, no-
tiks arī starts vispārīgajā grupā, un 
tas paredzēts pulksten 18. Dalībnieki 
aicināti pieteikties iepriekš pa e-pastu 
maija.actina@sports.jelgava.lv vai 
sacensību dienā to norises vietā no 
pulksten 17. 

Mazie jelgavnieki 
sporto stadionos

Lai iepazīstinātu 5–6 gadus vecus 
bērnus ar stadionu un vieglatlētikas 
pamatelementiem, Eiropas Sporta 
nedēļā tiks piedāvātas aktivitātes 
pilsētas bērnudārziem. Apmēram 
stundu garā nodarbībā paredzēta ko-
pīga iesildīšanās, skriešanas distance, 
mešanas un lekšanas izmēģināšana, 
šķēršļu josla jeb skrējiens ar uzdevu-
miem, piemēram, skriešanu līklocī, 
lēkšanu pāri barjerām, skriešanu vai 
iešanu pa dēlīti. 

Bērniem paredzētas trīs nodarbī-
bas, katra citā stadionā. Ja būs nepie-
mēroti laikapstākļi, ieplānota viena 
rezerves diena. Šim pasākumam gru-
piņu pieteikšanās jau ir noslēgusies. 

Orientēšanās nakts
Orientēšanās nakts Eiropas Sporta 

nedēļas ietvaros šogad notiks 23. sep-
tembrī 20 Latvijas pilsētās: Jelgavā, 
Smiltenē, Carnikavā, Madonā, Dau-
gavpilī, Liepājā, Rīgā, Salaspilī, Sigul-
dā, Talsos, Vecumniekos, Pļaviņās, 
Ikšķilē, Saulkrastos, Valmierā, Rēzek-
nē, Cēsīs, Saldū, Tukumā un Bauskā. 
Tās būs trīs stundu sacensības rogai-
ningā kājām. Jelgavā starta/finiša 
centrs atradīsies pie Jelgavas sporta 
halles. Starts būs pulksten 20, finišs – 
pulksten 23. Dalībnieku reģistrācija 
šim pasākumam gan ir noslēgusies, 
taču tie, kuri nepaguva piereģistrēties 
vai arī vēlas izbaudīt orientēšanos 
tumsā, aicināti piedalīties orientēša-
nās kluba «Alnis» orientēšanās seriāla 
nakts posmā 29. septembrī. Starts būs 
pulksten 19.30 pie Ozolnieku stacijas, 
ierašanās – no pulksten 19. Dalībnieki 
paši izvēlēsies distanci – ar 18, 15 vai 
8 kontrolpunktiem. Pavisam mežā 
būs izvietoti 20 kontrolpunkti. Līdzi 
jāņem lukturis un, ja ir, arī kompass. 
Dalība pasākumā būs bez maksas, un 
iepriekš nav jāpiesakās.

Eiropas  Sporta  nedēļā – orientēšanās nakts,
laivu pārgājiens, «Sporta laboratorija»,
kross, sports mammām, Futbola diena

 Ilze Knusle, Ritma Gaidamoviča

Futbola skolas «Jelgava» 
komanda debitē UEFA Jau
natnes līgā, kur pēc pirmās 
kārtas izlozes mūsu futbo
listiem pretī stājas Ungāri
jas komanda «Budapeštas 
MTK», kas ir savas valsts 
čempioni U18 grupā. Mājas 
spēle Jelgavas komandai 
notiks 5. oktobrī Zemgales 
Olimpiskā centra (ZOC) 
Jāņa Lūša stadionā, kurā 
futbolistus aicināti atbalstīt 
arī skatītāji. 

Pirmās kārtas pirmo spēli jelgav-
nieki aizvadīja izbraukumā 14. sep-
tembrī Budapeštā, zaudējot ar 
0:3. Atbildes spēle Jelgavā notiks 
5. oktobrī pulksten 14. Uz spēli 
aicināti arī līdzjutēji, ieeja – bez 
maksas. «Jelgavas komanda pirmo 
reizi startē tik augsta līmeņa sacen-
sībās Eiropā jauniešiem. Šī ir lieliska 
pieredze mūsu jaunajiem futbola 
skolas futbolistiem, kuri šobrīd veido 
FS «Jelgava» komandas kodolu «Op-

tibet» Nākotnes līgā. 
Lielai daļai puišu šis bija 
pirmais izbraukums, un 
arī tas ir liels notikums, 
turklāt pirmo spēli aiz-
vadījām Budapeštas 
stadionā, kurā ietilpst 
5000 skatītāju,» tā fut-
bola skolas «Jelgava» 
sporta direktors Edgars 
Kļenausks. 

Uzvarētāji divu spēļu 
summā iekļūs otrajā kārtā, kurā Jel-
gavas komandas pāra labākā koman-
da tiksies ar «Ashdod» no Izraēlas vai 
«Borac» no Bosnijas un Hercegovinas, 
informē Latvijas Futbola federācijā. 
Kopumā astoņas komandas, kas pār-
varēs abas nacionālo čempionu zara 
kārtas, nopelnīs iespēju sacensties ar 
komandām, kas spēkojas UEFA Čem-
pionu līgas zarā (pieaugušo turnīrā 
startējošo klubu jauniešu komandas).

Jāatgādina, ka FS «Jelgava» iespēju 
spēlēt UEFA Jaunatnes līgā ieguva, 
pērn uzvarot Latvijas Jaunatnes 
čempionāta U-18 elites grupā. Šī būs 
ceturtā reize vēsturē, kad Latvija ir 
pārstāvēta Eiropas prestižākajā klubu 

futbola turnīrā jauniešiem.
Pamatojoties uz nosacījumiem, 

UEFA Jaunatnes līgā startē 
FS «Jelgava» spēlētāji, kuri dzimuši 
2004. gadā, un jaunāki, un trīs spēlē-
tāji, kuri dzimuši 2003. gadā. 

FS «Jelgava» turpina cīņu «Opti-
bet» Nākotnes līgā un šobrīd atrodas 
turnīra pirmajā vietā. Bet septembra 
sākumā izbraukumā «Atbildīgas 
spēles» Latvijas kausa izcīņas pus-
finālā FS «Jelgava» tomēr piekāpās 
Virslīgas komandai FK «Auda» ar re-
zultātu 1:6 un izstājās no turpmākās 
cīņas. Vienīgos vārtus jelgavnieku 
rindās pusfināla spēlē guva Vladis-
lavs Žihs.

FS «Jelgava» debitē UEFA Jaunatnes līgā, tiekoties ar Ungārijas čempioniem
Foto: FS «Jelgava»
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Ar sacensībām 
Lielupē sezonu 
noslēgs smaiļotāji 
un kanoe airētāji
 Ritma Gaidamoviča

Smaiļošanas un kanoe 
airēšanas sezona Jelgavā 
ierasti noslēgsies ar ma
ratonu, kas šogad notiks 
1. oktobrī Lielupē.

Starts Zemgales rudens mara-
tonam un Latvijas čempionātam 
maratonā smaiļošanā un kanoe 
airēšanā tiks dots 1. oktobrī pulk-
sten 12 sporta kluba «KC» airēša-
nas bāzē Pasta salā 3. Dalībnieki 
startēs vairākās vecuma grupās 
un veiks tai atbilstošu distanci – 8 
vai 16 kilometrus. Distance būs 
ierīkota Lielupes posmā no Pasta 
salas līdz apvedceļa tiltam un 
atpakaļ, veicot pagriezienu pirms 
šosejas tilta. 

Līdz 28. septembrim notiek 
dalībnieku reģistrācija. Airētāji 
startēs dažādās vecuma grupās: 
2003. gadā dzimuši un vecāki 
vīrieši kanoe un smaiļošanā, 
sievietes smaiļošanā, 2004. un 
2005. gadā dzimuši juniori smai-
ļošanā un kanoe, juniores smaiļo-
šanā, 2006. un 2007. gadā dzimuši 
jaunieši kanoe un smaiļošanā, 
jaunietes smaiļošanā, 2008. un 
2009. gadā dzimuši zēni kanoe un 
smaiļošanā, meitenes smaiļošanā, 
kanoe «Open» grupa – sievietes, 
juniores, jaunietes, meitenes, ve-
terāni vīrieši smaiļošanā un kanoe 
airēšanā un sievietes smaiļošanā 
grupās līdz 50 gadu vecumam un 
51+. 

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

AktuālAis sportA 
pAsākumu kAlendārs –

Jelgava.lv

 Ritma Gaidamoviča

Pēc neliela pārtraukuma 
šonedēļ 24. un 25.  sep
tembrī Jelgavas sporta 
hallē notiks starptau
tiskās alpīnisma tehni
kas sacensības «Remosa 
kauss  2022», kas šoreiz 
vienlaikus būs arī Latvi
jas čempionāts alpīnisma 
tehnikā telpās. Piedalīsies 
gan sportistu, gan amatie
ru komandas. 

Sacensības komandām alpīnisma 
tehnikā «Remosa kauss» Jelgavas 
sporta hallē pirmo reizi notika 
2020. gada februārī. Sporta hallē 
tika ierīkotas speciālas trases un iz-
veidotas dažādas grūtības pakāpes 
distances. Toreiz sacensības pulcēja 
16 komandas – ap 100 dalībnieku 
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 
Biedrība «Remoss», apzinoties 
savas iespējas, materiāltehnisko 
bāzi un pieredzi, nolēmusi turpināt 
tradīciju un šogad Jelgavā rīko 
sacensības komandām. Vienlaikus 
tas būs arī Latvijas čempionāts 
alpīnisma tehnikā telpās. Sacen-
sību mērķis ir alpīnisma tehnikas 
elementu precīza un ātra izpilde, 
sacensību apstākļus pielīdzinot 
reālām situācijām kalnos tehniskos 
alpīnisma maršrutos. 

Sacensībās piedalīsies pie-
augušo komandas divās gru-
pās – sportisti un amatieri, taču 
dalībniekiem ir jābūt vismaz 

Šonedēļ Jelgavas sporta hallē 
notiks alpīnisma sacensības

priekšzināšanām alpīnismā. Šo-
dien, 20. septembrī, noslēdzas 
dalībnieku pieteikšanās. Biedrībā 
«Remoss» norāda, ka sacensībās 
dalība tiks apstiprināta līdz 25 ko-
mandām četru cilvēku sastāvā. 
Plānots, ka piedalīsies ne tikai 
Latvijas, bet arī Lietuvas un Igau-
nijas komandas un tās būs lielākās 
starptautiskās alpīnisma tehnikas 
sacensības Latvijā šogad. 

Gan sportistu, gan amatieru 
grupām sacensības notiks divās 

kārtās – paredzēta kvalifikācija un 
fināls. Sacensības sāksies 24. sep-
tembrī – no pulksten 8.30 līdz 9 
paredzēta komandu reģistrācija, 
pēc tam būs sacensību atklāšana, 
distanču parādīšana un izskaid-
rošana, bet no pulksten 10 līdz 
18 komandas veiks kvalifikācijas 
distances. Sacensības turpināsies 
25. septembrī – fināla distanču 
starts paredzēts pulksten 9.30. 
Pēc fināliem būs apbalvošana. 

Jelgavas sporta hallē atka-

rībā no dalībnieku skaita tiks 
izveidotas ne mazāk kā septiņas 
distances, un katrai komandai, 
tās veicot, būs jākrāj punkti, pēc 
kuriem noteiks tās četras koman-
das katrā grupā, kas sacentīsies 
finālā. Jāpiebilst, ka sporta grupas 
uzvarētājkomanda saņems arī 
ceļojošo kausu.

Alpīnisma tehnikas sacensības 
vērot aicināti arī skatītāji – viņiem 
tiks izveidota atsevišķa zona. Ieeja 
pasākumā ir bez maksas. 

Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle

28.  septembrī Zemgales 
Olimpiskajā centrā tiks 
dots starts Latvijas Olim
piskās komitejas īstenotā 
projekta «Sporto visa kla
se» 9.  sezonai. Projekta 
mērķis ir motivēt skolēnus 
nodarboties ar sportu, un 
tajā kupli pārstāvēta ir arī 
mūsu pilsēta. 

«Pasākumā klātienē piedalī-
sies projekta jaunpienācēji – 2. un 
3. klases, kuras šajā mācību gadā 
pievienosies «Sporto visa klase» 
saimei. Pārējie projekta dalībnieki 
pasākumam varēs sekot līdzi tieš-
saistē. Parasti pirms pasākuma 
neatklājam, kas tieši bērnus sagai-
da, bet būs gan tradicionālas, gan 
jaunas lietas – kā nu bez uzrunām, 
nomināciju uzvarētāju apbalvošanas 
un izklaides programmas!» norāda 
Latvijas Olimpiskās komitejas pro-
jektu vadītāja Lilita Mitrofanova. 

2022./2023. mācību gadā projek-
tā «Sporto visa klase» piedalīsies 
2.–6. klašu skolēni. Pieteikšanās 
noslēdzās tikai 16. septembrī, un 
šobrīd tiek izvērtēti pieteikumi, lai 
paziņotu tās klases, kas piedalīsies 
projekta 9. sezonā, kā arī noskaid-
rots sezonas atklāšanas pasākuma 
kopējais dalībnieku skaits. Jāpie-
bilst, ka pagājušajā sezonā projektā 
piedalījās 11 Jelgavas klases: Jelga-
vas 4. vidusskolas 2.c klase, Jelgavas 
Pārlielupes pamatskolas 2.a klase, 
Jelgavas Pārlielupes pamatskolas 
3.a klase, Jelgavas 4. sākumskolas 
3.a klase, Jelgavas 4. vidusskolas 
3.c klase, Jelgavas 4. vidusskolas 
4.c klase, Jelgavas Centra pamat-
skolas 4.c klase, Jelgavas Tehnolo-
ģiju vidusskolas 4.b klase, Jelgavas 
Pārlielupes pamatskolas 5.b klase, 

Jelgavas 4. vidusskolas 5.c klase, 
kuras, ja vēlas, dalību projektā var 
turpināt arī šogad, un Jelgavas 
4. vidusskolas 6.c klase, kura šogad 
projektā vairs nevar startēt.

Jelgavas 4. vidusskolas nu jau 
11. klase (iespējams, ne visi skolēni 
joprojām mācās Jelgavas 4. vidus-
skolā) sporta skolotājas Nataļjas 
Gorškovas vadībā bija vieni no 
pirmajiem ne tikai Jelgavā, bet 
arī Latvijā, kas iesaistījās projektā 
«Sporto visa klase». «Es ieteiktu 
visiem vismaz izmēģināt dalību 
šajā projektā, lai izjustu sportošanas 
garšu un kopību. Man pašai projekts 
sniedza iedvesmu un motivāciju 
strādāt un darīt savu darbu vēl 
labāk. Pats būtiskākais ir tas, ka 
projekts mainīja domāšanu un at-
tieksmi pret sportošanu – tagad, lai 
skolēni sportotu katru dienu, vairs 
nav obligāti jāpiedalās projektā,» tā 
N.Gorškova. 

Projekta «Sporto visa klase» mēr-
ķis ir motivēt skolēnus sportot, no-
drošinot papildu sporta nodarbības 
un ļaujot skolēniem sportot piecas 
dienas nedēļā. Līdztekus tam skolas 
tiek pie jauna inventāra un, piesais-
tot studentus, tiek veikts pētījums 
par projekta ietekmi uz skolēnu vis-
pārējo fizisko sagatavotību, veselības 
stāvokli, kognitīvajām funkcijām un 
sekmēm mācībās.

Jauno projekta «Sporto visa 
klase» sezonu atklās Jelgavā

 Ilze Knusle

Jelgavas olimpietis kluba 
«Mitau swim» peldētājs 
Andrejs Dūda Eiropas 
čempionātā vecmeista
riem labojis Eiropas un 
pasaules rekordu 50 met
ros tauriņstilā un 50 met
ros brīvajā stilā.

Nesen peldētājs A.Dūda nāca 
klajā ar iniciatīvu, solot naudas 
balvu peldētājiem, kuriem izdo-
sies pārspēt kādu no septiņiem 
Andrejam piederošajiem Latvijas 
rekordiem. Tagad olimpietis ap-
liecinājis, ka ir ne tikai runātājs, 
bet arī darītājs – Andrejs kļuvis 
par Eiropas čempionu vecmeista-
riem 40–44 gadu vecuma grupā 
50 metros tauriņstilā 46 peldē-
tāju konkurencē ar rezultātu 
24,32 sekundes un 50 metros 
brīvajā stilā 54 dalībnieku kon-
kurencē ar rezultātu 23,20 se-
kundes. Tie ir arī jauni Eiropas 
un pasaules rekordi šajā vecuma 
grupā.

«Neslēpšu, mans mērķis bija 
pārsist rekordu 50 metros tau-
riņstilā, jo sezonas laikā biju tam 
pietuvojies un sapratu, ka varētu 
mēģināt to pārspēt. Līdzšinējais 
rekords bija 25,00 sekundes, bet 
es šosezon biju peldējis 25,20 se-

kundēs,» stāsta A.Dūda, paužot 
gandarījumu par to, ka Eiropas 
čempionātā līdzšinējo Eiropas un 
pasaules rekordu izdevies uzla-
bot diezgan ievērojami. Turklāt 
savu tuvāko sekotāju Andrejs ap-
steidza par vairāk nekā pusotru 
sekundi. «Tik kupli pārstāvētās 
sacensībās ar tādu atmosfēru 
sen nebiju startējis, tas bija ļoti 
iedvesmojoši,» piebilst peldētājs, 
norādot, ka uz čempionātu Itā-
lijas galvaspilsētā Romā viņam 
līdzi devies arī krietns pulciņš 
atbalstītāju.

Kā informē Latvijas Peldēšanas 
federācijā, A.Dūdas uzrādītais 
rezultāts 50 metros tauriņstilā ir 
trešais visu laiku labākais finiša 
laiks starp Latvijas sportistiem. 
Ātrāk ir peldējis vienīgi pats 
Andrejs un Romāns Miloslavskis. 
Zīmīgi, ka tieši Romā A.Dūda 
pirms trīspadsmit gadiem, pie-
daloties pasaules čempionātā, sa-
sniedza Latvijas rekordu 50 met-
ros tauriņstilā, kas joprojām nav 
pārspēts, – 24,03 sekundes. Šis ir 
viens no septiņiem A.Dūdam pie-
derošajiem Latvijas rekordiem. 
Arī 50 metros brīvajā stilā Latvi-
jas rekords pieder A.Dūdam – tas 
ir 21,98 sekundes. Par sev piede-
roša Latvijas rekorda pārspēšanu 
olimpietis gatavs piešķirt naudas 
balvu 500 eiro.

Andrejs Dūda labo divus Eiropas un 
pasaules rekordus vecmeistariem

Foto: Latvijas Peldēšanas federācija

Foto: Olimpiade.lv

 Ilze Knusle

Murjāņos aizvadīts Latvijas 
čempionāts paravieglatlē
tikā, ko organizē Latvijas 
Invalīdu sporta federācija. 
Jelgavas Vieglatlētikas klu
ba pārstāvis Edgars Bergs 
izcīnīja sudraba medaļu lodes 
grūšanā.

E.Bergs lodi aizgrūda 13,98 metrus. 
«Šajā čempionātā tika apvienotas 
vairākas klases, un tad sportistu 
rezultātiem tiek piemēroti speciāli 
koeficienti. Līdz ar to es ierindojos 
2. vietā,» skaidro vieglatlēts. Viņš lēš – 
lai uzvarētu, lodi vajadzēja aizgrūst 
apmēram 50 centimetrus tālāk. «Es 
varēju to izdarīt, bet šoreiz neizdevās, 
jo pirms tam Jelgavā treniņnometnē 
strādāju pie spēka treniņiem ar lieliem 
svariem un vēl nebiju kārtīgi atpūties 
un atjaunojies. Tas gan, protams, 
nav attaisnojums,» norāda E.Bergs. 
Viņš gatavojas šā gada svarīgākajam 
startam – IWAS pasaules spēlēm, kas 
notiks novembrī Portugālē.

Bergam sudrabs 
Latvijas čempionātā

Foto: no E.Berga personīgā arhīva



14  |  NOTIKUMI septembris | 2022

IZSTĀDES
 � Līdz 28. septembrim – Tautas gleznošanas studijas dalīb-

nieces Olgas Sudakovas gleznu izstāde «Sapņi, kas iedvesmo». 
Tikšanās ar autori – 23. septembrī pulksten 18 (kultūras nama 
2. stāva galerijā). 

 � No 20. septembra līdz 20. novembrim – Živiles Žverūnas (Šauļi) 
mākslas darbu izstāde (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu 
zālē).

 � Līdz 30. septembrim – Egijas Rozneres gleznu izstāde «Perspek-
tīvas». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā).

 � Līdz 30. septembrim – modes nama «TĒMA» radošās grupas 
izstāde «Vasara nebeigsies nekad…». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes 
bibliotēkā).

 � Līdz 30. septembrim – ceļojošā izstāde «Ģimene 21» – 21 ģimene ar 
7 un vairāk bērniem no visiem Latvijas novadiem (ZRKAC 1. stāva foajē).

 � No 1. līdz 31. oktobrim – Ilzes Hakas adīto dārzeņu un sēņu izstāde 
«Rudens veltes». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).

 � No 3. līdz 31. oktobrim – JMS darbu izstāde «Vasaras plenērs 
Jelgavā 2022» (ZRKAC 1. stāva foajē).

 � No 3. līdz 31. oktobrim – Gundegas Zikmanes gleznu izstāde «Lai 
arī rudens». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā).

 � No 22. septembra līdz 30. oktobrim – tautas lietišķās mākslas 
izstāde. Ekspozīcija apkopo Latvijas un kaimiņvalstu meistaru darinātos 
puzurus (kultūras nama 1. stāva galerijā).

 � No 30. septembra līdz 30. novembrim – Tautas gleznošanas studi-

jas dalībnieku jaunāko darbu izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
 � Līdz 2. oktobrim – izstāde «Gints Strēlis. Pusceļā. (Rotas, skulptū-

ras)» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 � Līdz 16. oktobrim – izstāde «Rīgas porcelāns, 20. gs. 70.–80. gadi» 

(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā). 
 � Līdz 31. oktobrim – Guntis Švītiņš. Fotoizstāde «Kurzemes līča 

stāsts. Tobago» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkas lasītavā). 
 � Līdz 1. novembrim – Ineses Kalv gleznu izstāde «Abas puses». 

Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 � Līdz 13. novembrim – XII Jelgavas Mākslinieku biedrības plenēra 

darbu izstāde «Vecauces piezīmes» (Ādolfa Alunāna memoriālajā 
muzejā).

21. SEPTEMBRĪ 
 � No pulksten 18 līdz 20 – erudīcijas vakaru cikls «Prātzinis» – jautā-

jumi par un ap tūrismu, ceļošanu, Jelgavas un Jelgavas novada tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem. Dalībnieku skaits ierobežots. Pieteikties pa 
tālruni 63005447 (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī). 

 � Pulksten 19 – koncerts «Aija + Frīda». Koncerts divās daļās. 1. daļā 
skanēs A.Kukules dziesmas, 2. daļā – leģendārās meksikāņu mākslinieces 
Frīdas Kalo portrets mūzikā, izmantojot dažādu Meksikas un Amerikas 
komponistu mūziku. Soliste A.Vītoliņa, mākslinieciskais vadītājs A.Meri, 
režisore L.Groza. Piedalās: Jelgavas kamerorķestris, Jelgavas bigbends, 
ģitāristu kvartets K.Dzenīša vadībā, I.Āboliņa (akordeons), Z.Volberga 
(klavieres). Biļešu cena – 5–7 € (kultūras namā). 

23. SEPTEMBRĪ 
 � Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā). 

24. SEPTEMBRĪ 
 � No pulksten 10 līdz 15 – Rudens ražas un stādu gadatirgus. Kultūras 

programmā piedalās «Māsas Legzdiņas», BDK «Ieviņa», BJDK «Vēja zir-
dziņš», TDA «Lielupe», VPDK «Laipa», TDA «Diždancis» un TDA «Ritums» 
(Hercoga Jēkaba laukumā).

 � Pulksten 17 – jauktā kora «Mītava» 35 gadu jubilejas koncerts. 
Mākslinieciskais vadītājs R.Gulbis. Piedalās R.Knesis (klavieres). Ieeja – bez 
maksas (kultūras namā).

25. SEPTEMBRĪ 
 � Pulksten 14 – Lasītāju klubiņa tikšanās. Tēma – «Kafijas pauze». 

Ieeja – bez maksas (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā). 

28. SEPTEMBRĪ 
 � Pulksten 19 – Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde – Veroni-

kas Plotņikovas dumpis «Par spīti». Iestudējums ir izaicinoša, ironiska un 
liriska izrāde koncerts. Režisors Sergejs Golomazovs, horeogrāfs Artūrs 
Skuteļskis, mūzikas aranžējums Vladimirs Tuzovs. Biļešu cena – 15–20 
€ (kultūras namā).

29. SEPTEMBRĪ 
 � Pulksten 18  – Tūrisma vakars ar Eināru Nordmani «15 gadi  ar  vējiem 

krēpēs». Ieejas maksa – 2 € pieaugušajiem, skolēniem, pensionāriem; 
pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības 
baznīcas tornī).

 � Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas bibliotēkās). 

30. SEPTEMBRĪ 
 � Pulksten 15 – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku radošo darbu 

albuma «Tautas gleznošanas studijai 65» atklāšana (kultūras namā).

1. OKTOBRĪ 
 � No pulksten 10 līdz 18 – Tūrisma rallijs 2022. Pieteikties pa tālruni 

63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalība – bez maksas, sākums 
– pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa.

5. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 19 – «Daniils Bulajevs. Liepājas Simfoniskais orķestris». 

Koncerta programma: 1. daļā – V.A.Mocarts Uvertīra operai «Figaro kā-
zas», F.Mendelszons-Bartoldi Vijoļkoncerts eminor, op.64. Solists: Daniils 
Bulajevs/vijole. 2. daļā – P.Čaikovskis 1. simfonija gminor, op.13. Diriģents 
Andris Veismanis. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).

7. OKTOBRĪ 
 � Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).

8. OKTOBRĪ 
 � No pulksten 11 līdz 14 – kopadīšanas pasākums «Patīk adīt». Turp-

māk notiks katra mēneša 2. sestdienā. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes 
bibliotēkā).

13. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 18 – tematiska lekcija/nodarbība «Brošu stāsti cauri laik-

metiem». Dalības maksa – 3 € pieaugušajiem, skolēniem, pensionāriem; 
pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības 
baznīcas tornī).

14. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 18 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas 100 gadu jubilejas 

koncerts. Biļetes pieejamas Jelgavas Mūzikas vidusskolā (kultūra namā).
 � Pulksten 13 – Lasītāju klubiņa tikšanās. Ieeja – bez maksas (Pārliel-

upes bibliotēkā).

15. OKTOBRĪ 
 � Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 � Dambretes nodarbība ar V.Vesperi. Ieeja – bez maksas (Miezītes 

bibliotēkā).
 � Lietišķās mākslas simpozijs «Puzuri. Zīmes un skaņa». No pulksten 

10 līdz 10.15 – simpozija atklāšana. Nemateriālais kultūras mantojums.  
No pulksten 10.15 līdz 11.15 – lekcija «Puzuris kā latviskās identitātes 
elements», Andrejs Broks. No pulksten 11.15 līdz 13.30  – meistar-
klase «Puzuru rotājumi no salmiem», Vida Sniečkuviene, Jūrate Bitaute 
(Lietuva). No pulksten 14 līdz  17 – meistarklase «Puzuru darināšana», 
Ausma Spalviņa. Divu dienu dalības maksa uz meistarklasēm – 5 € 
(kultūras nama 3. stāvā). 

 � Pulksten 16 – maģisko burbuļu triku izrāde «Misterybubbles». 
Burbuļu iluzionists, lāzeršovs, neona istaba, dūmu specefekti, burbuļu 
triki, animatori ar muzikālo priekšnesumu. Biļešu cena – 7–30 € (kultūras 
namā).

 � Pulksten 18 –  Puzuru festivāla ietvaros sarunu cikla pasākums 
«Vakars  ar… Puzuri», kurā galvenā loma atvēlēta puzurim. Šis telpu 
rotājums ir cieši saistīts ar gadskārtu ieražām, tāpēc pasākumā gan tiks 
stāstīts par šo dekoratīvo elementu, gan izdziedāts un izdejots kopā ar 
folkloras kopu «Dimzēns». Biļešu cena – 5 € (kultūras nama Mazajā zālē).

16. OKTOBRĪ 
 � Lietišķās mākslas simpozijs «Puzuri. Zīmes un skaņa». No pulksten 

10.30 līdz 10.55 – dalībnieku reģistrēšanās. No pulksten 11 līdz 12 – 
puzuru darināšanas darbnīcas ģimenēm, Inta Vēvere, Aija Brikmane. No 
pulksten 11.30 līdz 14.30 – meistarklase «Puzuru mūsdienīgā trans-
formācija», Ligita Danenberga. Pulksten 14.30 – semināra noslēguma 
pasākums.  Divu dienu dalības maksa uz meistarklasēm – 5 €. Ieeja 
darbnīcās ģimenēm – bez maksas. Bezmaksas ielūgumus uz ģimeņu 
darbnīcām līdz 13. oktobrim var saņemt kultūras nama kasē vai rezervēt 
pa tālruni 63005421, 63005424 (kultūras nama 3. stāvā).

18. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 18 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem: T.Gab-

be «Pelnrušķīte». Režisore Dace Vilne. Lomās: Sintija Krēģe, Elita Majevska, 
Zane Vītoliņa, Natālija Samohvala, Zaiga Zariņa, Andris Jakovelis, Gatis 
Vāczems, Vlads Spunītis. Biļešu cena – 4–5 € (kultūras namā).

19. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 18 – erudīcijas vakaru cikls «Prātzinis» – jautājumi par un ap 

tūrismu, ceļošanu, Jelgavas un Jelgavas novada tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem. Dalībnieku skaits ierobežots. Pieteikties pa tālruni 63005447 
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

20. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 19 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde: Andris Kalnozols 

«Kalendārs mani sauc». Maiguma drāma 3 daļās. Lomās: Meinards 
Liepiņš, Regīna Devīte, Aigars Apinis, Anna Nele Āboliņa, Mārtiņš Liepa, 
Mārtiņš Meiers, Inese Ramute, Diāna Krista Stafecka, Kārlis Dzintars 
Zahovskis. Režisors Mārtiņš Eihe. Biļešu cena – 16–20 € (kultūras namā).

 � Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā).

21. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 19 – grupas «Otra puse» 30 gadu jubilejas koncerts. Biļešu 

cena – 12–20 € (kultūras namā).
 � Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).

22. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 17 – XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku 

kokļu mūzikas koncerta «Laika upe» modelēšanas koncerts.  Ieeja – bez 
maksas (kultūras namā).

 � Pulksten 18 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde «Spoku 
vilciens». Režisore Dace Vilne. Biļešu cena – 6 € (kultūras namā, teātra 
kamerzālē).

23. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 16 – sieviešu vokālā ansambļa «Guns» koncerts «Atnāku 

pie sevis». Mākslinieciskā vadītāja Guna Agruma. Ieeja – bez maksas 
(kultūras nama Mazajā zālē).

 � Pulksten 18 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde «Spoku 
vilciens». Režisore Dace Vilne. Biļešu cena – 6 € (kultūras namā, teātra 
kamerzālē).

NO 24. LĪDZ 28. OKTOBRIM 
 � Veloskola. Dalība – bez maksas. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 

63011829 (Pārlielupes bibliotēkā).

26. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 18 – muzikāls uzvedums bērniem «Hops un Čiks». Biļešu 

cena – 9–12 € (kultūras namā).
 � Pulksten 18 – Tūrisma vakars. Dalības maksa – 2 € pieaugušajiem, 

skolēniem, pensionāriem; pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas 
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

27. OKTOBRĪ 
 � Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas bibliotēkās).
 � Pulksten 19 – grupas «Big Al & The Jokers» 10 gadu jubilejas koncerts  

«The Jokers Boogie». Piedalās solists Aļģirds Šuminskis. Biļešu cena – 
10–25 € (kultūras namā).

28. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 16 – Noras Bumbieres fonda jauno vokālistu konkursa 

fināla koncerts. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

29. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 18 – muzikālās apvienības «Raxtu raxti» 10 gadu jubilejas 

koncerts. Biļešu cena – 15–30 € (kultūras namā). 
 � Lasītāju klubiņa «Grāmatzīme» pirmā tikšanās. Aicināti visi, kam patīk 

grāmatu lasīšana. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).

30. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 14 – Lasītāju klubiņa tikšanās. Tēma – «Redzi! Dzirdi! Lasi!». 

Ieeja – bez maksas (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā).
 � Pulksten 12 – aizraujoša, interaktīva un pamācoša izrāde bērniem 

«Multikosmoss». Biļešu cena – 7–20 €, bērniem līdz 5 gadu vecumam, 
neaizņemot atsevišķu sēdvietu, – bez maksas (kultūras namā).

31. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 17 – Melno stāstiņu vakars. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes 

bibliotēkā).

2. NOVEMBRĪ 
 � Pulksten 19 – Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde «Kan-

kuna». Lomās: Veronika Plotņikova, Anatolijs Fečins, Olga Ņikuļina un 
Rodions Kuzmins-Reizvihs. Biļešu cena – 15–20 € (kultūras namā).

6. NOVEMBRĪ 
 � Pulksten 18 – koncertprogramma «Trīs Raimondi». Koncerts ar 

slavenajiem Latvijas mūziķiem Raimondu Paulu, Raimondu Ozolu, 
Raimondu Macatu. Biļešu cena – 15–30 € (kultūras namā).

13. NOVEMBRĪ 
 � Pulksten 18 – svētku koncerts «Mans zelts ir mana tauta». Piedalās 

Zigfrīds Muktupāvels, Dināra Rudāne, Anmary, Atis Ieviņš un instrumen-
tālā grupa – Jānis Lūsēns, Aivars Gudrais, Harijs Gūtmanis, Jānis Lūsēns 
(jun.). Biļešu cena – 15–25 €. Biļetes pieejamas «Biļešu paradīzes» kasēs 
un internetā bilesuparadize.lv (kultūras namā).

Jelgavas valstspilsētas pasākumu plāns

Uzzini vairāk: Jelgava.lv

 Liga Klismeta

Līdz 9. oktobrim Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejā apskatāma mākslinieka Ginta Strēļa izstāde «Pusceļā», 
kurā eksponētas rotas, skulptūras un grafikas. 

Muzejā apskatāmas Ginta Strēļa rotas, 
skulptūras un grafikas

apziņu, ka esam mūžīgā izaugsmē un 
kustībā starp ideju, procesu un gala 
iznākumu. To īso brīdi, kas svinīgi 
stiprina nākamo pakāpienu aizvien 
jaunu mērķu un ideju kalšanai.»

G.Strēlis mācījies Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolas Metālmākslas 
nodaļā (absolvējis 1981. gadā) un 
Tallinas Mākslas universitātes Metāl-
mākslas nodaļā (absolvējis 1992. gadā). 
Izstādēs (Latvijā, Vācijā, ASV un citur) 
piedalās kopš 1986. gada.

Savos darbos mākslinieks izmanto 
dārgmetālus, dārgakmeņus, kā arī 
dažādus dabas materiālus, piemēram, 
melnkoku, perlamutru, strausa olas 
čaumalu.

G.Strēlis savu izstādi raksturo lako-

niski: «Pusceļš ir aptuvens attālums 
starp sākumu un mērķi. Starp ideju 
un rezultātu. Starp rotu un lietotāju. 
Rotas radīšana arī ir pusceļš, kurā par 
pirmo pusi rūpējas rotkalis, savukārt 
otru pusi veido tās lietotājs. Tas iezīmē 

Foto: Ivars Veiliņš
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Jauno sezonu ar pirmizrādi 
Ādolfa Alunāna Jelgavas te
ātris atklās 22. un 23. oktobrī, 
pulksten 18 teātra Kamerzālē 
skatītājus aicinot uz Arnolda 
Ridlija kriminālkomēdiju 
«Spoku vilciens». Vairākus 
jaunus un ļoti atšķirīgus ie
studējumus teātra kolektīvs 
ir ieplānojis visas sezonas 
garumā. Jau notikusi uz
ņemšana bērnu un jauniešu 
teātra studijā, un plānots, ka 
studistiem būs iespēja līdz
darboties teātra radošajos 
projektos.

Kā stāsta teātra mākslinieciskā va-
dītāja un izrādes režisore Dace Vilne, 
luga «Spoku vilciens» ir trilleris, kuru 
1923. gadā sarakstījis angļu aktieris 
un dramaturgs Arnolds Ridlijs. Stāsta 
centrā ir dzelzceļa pasažieru grupa, 
kura spiesta nakti pavadīt nomaļā 
lauku stacijā pie Kanādas robežas. 
«Tā ir spriedzes luga. Cilvēkiem 
jau patīk baidīties, ja tās bailes nav 
īstas. Lugu rādīsim mūsu teātra 
Kamerzālē, kura ir ļoti pateicīga vieta 
šādam iestudējumam. Negaidītas 
situācijas, gaismas logā, trokšņi aiz 
durvīm,» izrādes atmosfēru ieskicē 
D.Vilne. Iestudējuma scenogrāfs ir 
Ivars Pirvics, kostīmu māksliniece 
Elita Majevska. Lomās: Sintija Krēģe, 
Natālija Samohvala, Elīna Skutele, 
Ilva Zvilna, Raimonds Balševics, Juris 
Bandenieks, Ansis Griķis, Manfrēds 
Grunde-Zeiferts, Ainars Līcītis, Juris 
Puiķis, Andrejs Vītoliņš.

Alunāna Jelgavas teātris 
sezonu atklās ar pirmizrādi

Savukārt jau decembra sākumā 
skatītājiem būs iespēja uz kultūras 
nama lielās skatuves novērtēt franču 
dramaturga Žana Anuija komēdi-
jas «Ielūgums pilī» iestudējumu, 
kura režisore ir D.Vilne, scenogrāfs 
I.Pirvics, kostīmu māksliniece Iveta 
Vilne un horeogrāfe Inga Ose. Ie-
studējuma muzikālo noformējumu 
veido dzīvā mūzika, to izrādē spēlē 
instrumentālā grupa. Lugas sižeta 
centrā ir dvīņubrāļi un ar to saistītie 
pārpratumi. Pēc autora ieceres, galve-
nie personāži – dvīņubrāļi Orāss un 
Frederiks – jātēlo vienam aktierim. 
Šis uzdevums Jelgavas teātrī uzticēts 
Raivim Medisam. «Paguvām nospēlēt 
tikai pirmizrādi 2020. gada februārī, 
un martā visu aiztaisīja ciet. Šobrīd 
mēs izrādi mēģināsim restaurēt,» 
stāsta režisore.  

Bet gada beigās teātris aicinās uz 
skatītāju iecienīto tradicionālo Jelga-
vas dziedošo aktieru koncertu, kuru 

iestudē Sandis Kalniņš.
Februāra beigās uz kultūras nama 

lielās skatuves plānota pirmizrāde 
mūziklam «Ozas zemes burvis» pēc 
Laimena Frenka Bauma darba, ko 
veido D.Vilne. Kā saka režisore, tā 
būs izrāde gan bērniem, gan pieau-
gušajiem. Teātris pavasarī iecerējis 
vēl divas pirmizrādes, kuras iestudē 
pieaicinātie režisori Agris Krūmiņš 
un Aija Treija.  

Jau ir notikusi uzņemšana Ā.Alu-
nāna Jelgavas teātra bērnu un jau-
niešu teātra studijā, ko vada Antra 
Leite-Straume. Tajā darbosies divas 
grupas – bērnu grupa (11–14 gadi) 
un jauniešu grupa (no 15 gadiem). 
Studijas dalībnieki apgūs aktier-
meistarības pamatus, skatuves runu, 
skatuves vokālu un skatuves kustību. 
Studistiem būs iespēja līdzdarboties 
un apliecināt savas iegūtās prasmes 
teātra uzvedumos, radošajos projek-
tos un izrādēs.

 Līga Klismeta

No 22. septembra Jelgavas 
kultūras nama izstāžu ga
lerijā ikvienam būs iespēja 
iepazīties ar salmu rotāju
mu daudzveidību izstādē 
«Puzuri». Savukārt 15. un 
16. oktobrī kultūras namā 
notiks lietišķās mākslas 
simpozijs «Puzuri. Zīmes un 
skaņa». Lekcijās, sarunās, 
darbnīcās un meistarklasēs 
interesentiem būs iespēja 
izzināt un apgūt puzuru 
darināšanas tradicionālās 
un laikmetīgās formas. 

Tautas lietišķās mākslas un amat-
niecības izstādi «Puzuri» atklās  
22. septembrī pulksten 16 kultūras 
nama izstāžu galerijā, un tajā būs 
apkopoti Latvijas un Lietuvas amatu 
meistaru darinātie puzuri. Izstādē 
būs apskatāmi arī jelgavnieces audē-
jas Ausmas Spalviņas darbi – viņa ir 
viena zināmākajām puzuru darinā-
šanas meistarēm Latvijā. A.Spalviņa 
jau vairākus gadus popularizē puzu-
ru veidošanas prasmes meistarklasēs 
un semināros. «Tās ir mūsu senās 
vērtības, kas jāceļ gaismā!» uzsver 
meistare. A.Spalviņa stāsta, ka puzu-
ru darināšana ir pazīstama daudzām 
tautām. Mūsu kaimiņi lietuvieši ar 
puzuriem rotājuši katoļu baznīcas, 
dāvinājuši kāzās un kristībās. «Arī 
mums kādreiz dažādiem godiem 
bija sava veida puzuri. Tagad par to 
liecina kaut vai Kurzemē saglabājies 
nosaukums – «Kāzu lukturis». Mūs-
dienās katrai vajadzībai ir piemēro-
jams savs puzuris, un to nosaka tēma 
un telpas lielums,» saka A.Spalviņa. 
Formas un satura ziņā latviešu un 
lietuviešu puzuri ir ļoti atšķirīgi. 
«Latviešiem puzuris ir telpiskā zīme, 

kas iezīmē pasaules modeli, savukārt 
lietuviešiem tas tiek atveidots kā 
dārzs – ar putniem, ziediem,» stāsta 
meistare. 

Plānots, ka izstādē būs apskatāmi 
arī senie šūpuļi, jo, kā saka A.Spalviņa, 
mūsu senči cilvēka dzīvē pirmo puzu-
ri karināja tieši šūpulī. Izstādē būs 
eksponēti ne tikai ierastie no salmiem 
un niedrēm veidotie, bet arī puzuri no 
māla un stikla. 

Izstāde kultūras namā būs apska-
tāma līdz 30. oktobrim.

Savukārt simpoziju «Puzuri. Zīmes 
un skaņa» sestdien, 15. oktobrī, pulk-
sten 10 atklās stāstījums par Latvijas 
nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstu un puzuru darināšanas 
tradīciju kā daļu no tā. Jāpiebilst, ka 
puzuri un to darināšana Jelgavā 2021. 
gadā tika iekļauta šajā sarakstā. To 
pieteica pašvaldības iestāde «Kultūra» 
sadarbībā ar A.Spalviņu.

Pēc tam simpozijā sekos dizainera 
Andreja Broka stāstījums «Puzuris 
kā latviskās identitātes elements», 
kā arī Lietuvas meistaru Vidas Snieč-
kuvienes un Jūrates Bitautes salmu 
rotājumu meistarklase – interesen-
tiem būs iespēja apgūt salmu putni-
ņu, zirdziņu un saulīšu darināšanu. 
Savukārt A.Spalviņas meistarklasē 
varēs izzināt tradicionālo puzuru 
darināšanu. Šo nodarbi viņa uzskata 
par lielisku laika pavadīšanas veidu: 
«Tam praktiski nav nepieciešami ne-
kādi materiālie ieguldījumi – vajadzīgs 
tikai laiks un nelielas iemaņas. Tas ir 
kā iemācīties burtus, un tad tikai no 
tevis ir atkarīgs, ko rakstīsi – dzeju, 
stāstu vai ko citu.»  

Darbnīcas plānotas no pulksten 10 
līdz 17, savukārt pulksten 18 notiks 
cikla pasākums «Vakars ar… Puzu-
ri». Tā būs vakarēšana ar sarunām,  
muzicēšanu un latviešu tradīcijām, 
kas saistās ar puzuriem. Pasākumā 

piedalīsies folkloras kopa «Dimzēns».
Svētdien, 16. oktobrī, pulksten 

11 plānotas darbnīcas ģimenēm, ko 
vadīs meistares Ineta Vēvere un Aija 
Brikmane. Tajās varēs apgūt dažāda 
veida puzuru darināšanu. Savukārt 
simpozija noslēdzošā meistarklase 
Ligitas Danenbergas vadībā būs 
veltīta puzuru mūsdienīgajai trans-
formācijai.

Biļetes uz meistarklasēm pieeja-
mas «Biļešu paradīzes» kasēs. Dalī-
bas maksa meistarklasēs 15. un 16. 
oktobrī – 5 eiro, pasākuma «Vakars 
ar… Puzuri» apmeklējums – 5 eiro, 
savukārt dalība darbnīcās ģimenēm 
– bez maksas. Bezmaksas ielūgumus 
līdz 13. oktobrim var saņemt kultū-
ras nama kasē vai rezervēt pa tālruni 
63005421 vai 63005424. Meistarkla-
šu un pasākuma dalībnieki tiks no-
drošināti ar visiem nepieciešamajiem 
materiāliem. 

Izstādi un simpoziju organizē Jel-
gavas pašvaldības iestāde «Kultūra»  
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
kultūras centru. 

Kultūras namā – puzurī ietvertās senās 
prasmes un vērtības

No seniem laikiem par puzuriem 
saglabājušies dažādi ticējumi, 
kas tālāk tiek nodoti puzuru 
darinātāju vidū. Pirmo puzuri 
piekar virs bērna gultiņas, lai 
bērns aug laimīgs un priecīgs, 
būtu pasargāts no slimībām un 
ļauniem spēkiem. Īpaša nozīme 
puzuros ir kustībai, jo tā ir pati 
spilgtākā laika izpausme. 

Foto: JV

Alunāna Jel
gavas teātra 
pagājušās 
sezonas pēdē
jā pirmizrāde 
bija «Dieva 
sala». Ar to 
nupat teātris 
startēja Latvi
jas amatierte
ātru iestudē
jumu skates 
«Gada izrāde 
2021» finālā. 
Foto: Roberts Ķesteris

 Līga Klismeta

30. septembrī pulksten 15 
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēs
tures un mākslas muzeja 
Reprezentācijas zālē notiks 
Starptautiskajai senioru die
nai veltīts koncerts, kuru 
aicināti apmeklēt Jelgavas 
seniori. Ieeja pasākumā ir 
bez maksas.

Pašvaldības iestāde «Sabiedriskais 
centrs» informē, ka ar koncertpro-
grammu «Laime kabatā» uzstāsies 

mūziķis, komponists un improvizāci-
jas teātra aktieris Jānis Moisejs. Tā kā 
vietu skaits ir ierobežots, senioriem ie-
priekš jāpiesakās pa tālruni 63006496 
vai 63005467. 

1991. gadā ANO Ģenerālā asamb-
leja 1. oktobri pasludināja par Starp-
tautisko senioru (jeb veco ļaužu) 
dienu. Savukārt Saeima grozījumus 
likumā «Par svētku, atceres un at-
zīmējamām dienām» pieņēma 2009. 
gadā, 1. oktobri nosakot par Starp-
tautisko veco ļaužu dienu. Ar 2014. 
gada grozījumiem tai dots nosaukums 
Starptautiskā senioru diena.

Atzīmēs Starptautisko senioru dienu

 Jūlija Bergfelde

Ikviens, kurš vēlas iepazīt 
Jelgavas apkārtnes tūrisma 
objektus un mazāk zināmas 
vietas – arhitektūras un vēs
tures pieminekļus –, kā arī 
paviesoties pie vietējiem 
ražotājiem, aicināts 1. oktobrī 
piedalīties auto orientēša
nās sacensībās komandām 
«Pasaules tūrisma dienas 
rallijs 2022». Atzīmējot Pa
saules tūrisma dienu, to or
ganizē Jelgavas reģionālais 
Tūrisma centrs (JRTC). 

Izklaidējošajā un izzinošajā pasāku-
mā, liekot lietā zināšanas un intuīciju, 
aicinātas piedalīties 2–5 cilvēku lielas 
komandas. Rallija maršruts ir 90 kilo-
metru garš, un tas vedīs no Jelgavas uz 
Svētes un Zaļenieku pagastu Jelgavas 
novadā. Dalībniekiem, pārvietojoties 

pa sacensību teritoriju, būs jāatrod 
18 kontrolpunkti un jāizpilda dažādi 
atjautības uzdevumi. Sacensībās īpaši 
aicinātas piedalīties ģimenes. 

Tūrisma rallija sākums un no-
slēgums būs Jelgavas Svētās Trīs-
vienības baznīcas torņa pagalmā 
Akadēmijas ielā 1. Reģistrēšanās 
sacensībām sāksies pulksten 9.30, 
starts tiks dots pulksten 10. Rallija 
laikā aizpildītās darba lapas tūrisma 
centrā būs jāiesniedz līdz pulksten 18. 
Aktīvākās un visvairāk pareizo atbilžu 
iesniegušās komandas saņems balvas 
no JRTC un vietējiem uzņēmējiem.

Pieteikties dalībai Pasaules tūris-
ma dienas rallijam 2022 varēs līdz 
30. septembra pulksten 22 pa tālruni 
63005447 vai 25619266, e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv vai klātienē Jelgavas 
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. 
Pirms sacensībām dalībnieki aicināti 
iepazīties ar rallija nolikumu mājasla-
pā www.visit.jelgava.lv.  

Pasaules tūrisma dienā aicina piedalīties rallijā

 Jūlija Bergfelde

Ceturtdien, 29. septembrī, 
pulksten 18 Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcas tornī 
notiks tematisks tūrisma 
vakars ar Eināru Nordmani 
«15 gadi ar vējiem krēpēs».

Šogad aprit 15 gadi, kopš ‘Konik 
polski’ zirgi no Nīderlandes tika 
atvesti uz Pilssalu. Sākotnēji tie bija 
16 zirgi, taču šogad to skaits uz salas 
pārsniedz jau 80. Tūrisma vakara 
apmeklētājiem būs iespēja klausīties 
stāstos par Lielupes palienes pļavu 
lielākajiem iemītniekiem – savvaļas 
zirgiem –, uzzināt daudz interesantu 
faktu par viņu dzīvi, piemēram, kāpēc 
par salas iemītniekiem tika izvēlēti 
tieši šīs šķirnes zirgi, kāda hierarhija 

pastāv zirgu ģimenēs, kādus nedarbus 
tie mēdz pastrādāt. 

Lielupes palienes pļavas ir dabas 
liegums, kas izveidots 1999. gadā, un 
tā platība ir 352 hektāri. Šīs pļavas 
ietilpst «Natura 2000» teritorijā un ir 
atzītas kā putniem nozīmīga ligzdo-
šanas un barošanās vieta. Tur ligzdo 
daudz griežu, ormanīšu, sastopams 
ķikuts un melnā puskuitala. Intere-
senti, iepriekš piesakoties pa tālruni 
20264343, var doties izzinošā pārgājie-
nā pa Lielupes palienes pļavām kopā 
ar E.Nordmani.   

Dalības maksa tūrisma vakarā 
«15 gadi ar vējiem krēpēs» pieaugu-
šajiem un skolēniem ir 2 eiro, pirms-
skolas vecuma bērniem – bez maksas. 
Papildu informācija un pieteikšanās – 
pa tālruni 63005445 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.

Tūrisma vakarā – stāsti par Pilssalas 
zirgiem jeb «15 gadi ar vējiem krēpēs»

 Līga Klismeta

«Jelgavas Mūzikas vidussko
la jau sagaidījusi savus simts, 
kam klāt jau nācis gads ar 
skatu nākotnē,» saka skolas 
direktore Zane Andžāne un 
14. oktobrī pulksten 18 aicina 
uz Jelgavas Mūzikas vidus
skolas simtgades jubilejas 
koncertu «100+1» Jelgavas 
kultūras namā. 

 
Uz koncertu aicināts ikviens skolas 

absolvents, pedagogs, kā arī citi inte-
resenti. Tam būs trīs daļas. Pirmajā 
daļā vidusskolas audzēkņi atskaņos 
jaundarbus, kas veltīti skolas simt-
gadei. Koncerta mākslinieciskais 
vadītājs ir Aigars Meri. «Uzrunājām 
komponistus, kuru dzīve ir sais-
tīta ar Jelgavu. Katram saikne ar 
pilsētu ir citādāka, tomēr Jelgavā 
pavadītais periods ir veidojis viņu 
muzikālo pašportretu. Jaundarbi 
ietērpti komponistu Alvila Altmaņa, 
Līgas Celmas-Kursietes un Anitas 
Miezes skaņās un Aspazijas dzejā,» 
tā direktore. 

Otrajā daļā uzstāsies skolas iz-
cilie absolventi – Maksims Beitāns 

Mūzikas vidusskolai – koncerts ar skatu nākotnē
(čells), Juris Žvikovs (klavieres), Ed-
munds Altmanis (klarnete), Ainars 
Šablovskis (saksofons), Konstantīns 
Paturskis (vijole), Endijs Rožkalns 
(ģitāra) un Aigars Reinis (ērģeles).

Savukārt trešajā daļā uz galvu 
reibinošu ceļojumu džeza mūzikas 
pasaulē aicinās pēdējos 30 gados sko-
lu absolvējušie un bigbendā izaugušie 
mūziķi. Ar viņiem kopā muzicēs 
Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa 
vadībā un Jelgavas kamerorķestris 
A.Meri vadībā. 

Ieejas biļetēm jāpiesakās Jelgavas 
Mūzikas vidusskolā (e-pasts lietve-
diba@jmv.lv, tālrunis 63022173). 
Absolventu pieteikšanās koncertam 
notiek līdz 1. oktobrim, savukārt in-
teresentiem – no 1. līdz 12. oktobrim 
(vietu skaits ierobežots).   

Pēc svinīgā koncerta ikviens skolas 
absolvents un skolotājs laipni aicināts 
uz salidojumu Jelgavas Mūzikas 
vidusskolā. Salidojuma ballei pieteik-
ties pa e-pastu jmvsalidojums2022@
gmail.com vai tālruni 22457332. Ieeja 
absolventu ballē – par ziedojumu. 

Šobrīd Jelgavas Mūzikas vidussko-
lā mācās 358 audzēkņi un strādā 95 
pedagogi, un lielākā daļa ir iestādes 
absolventi.
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 Vai esi jau pieteicies dalībai nozīmīgā 
enerģētikas pētījumā, kura laikā 18 mē-
nešu garumā tiks analizēti mājsaimnie-
cību enerģētikas lietošanas paradumi, 
mikroklimats telpās, kā arī veselības 
rādītāji?  Vairāk: https://saite.lv/ExF

Mūsu universitātes TDA «Kalve» Brazīlijā!
No 7. līdz 11. septembrim Brazīlijā no-
risinās starptautisks folkloras festivāls 
«Nova Prata», kur vienkopus pulcējušies 
dalībnieki no visas pasaules, tostarp arī 
TDA «Kalve».

Ieraudzīt neredzamo, saklausīt nedzirda-
mo, sajust zudušo un mūsdienu Jelgavu...
Atnāc piedzīvot duālo realitāti tornī! 

 Torņa jaunās vēstures ekspozīcijas 
atvērtas apmeklētājiem no otrdienas līdz 
svētdienai no 10.00 līdz 18.00 

Saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas 
likumu 15. septembrī beidzās oficiālā 
pludmales peldsezona, līdz ar to ir uzsākti 
un turpinās peldvietu sagatavošanas 
darbi ziemas sezonai.

 Līga Klismeta

Piektdien, 23. septembrī, 
atzīmējot Zemessardzes 
52. kaujas atbalsta batal
jona 31. gadadienu, Pasta 
salā bataljons organizē 
Zemessardzes dienu. Tajā 
paredzētas dažādas akti
vitātes pieaugušajiem un 
bērniem ar mērķi sniegt 
iespēju uzzināt vairāk par 
Zemessardzi un veicināt 
iedzīvotāju interesi un 
izpratni par zemessargu 
ikdienu.

Kā informē Zemessardzes 52. 
kaujas atbalsta bataljona Civilmili-
tārās sadarbības nodaļas speciālis-
te kaprāle Evita Hibšmane-Štube, 
no pulksten 12 līdz 17 Pasta salā 
darbosies Zemessardzes 52. kaujas 
atbalsta bataljona tehnikas, ieroču 
un ekipējuma izstāde, Valsts poli-
cijas un Jelgavas Pašvaldības poli-
cijas stends, kā arī notiks Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centra Zivsaimniecības nodaļas 
«Mana cope» ar makšķerēšanu 
saistītas aktivitātes. Tāpat būs 
iespēja piedalīties fotoorientēša-
nās sacensībās – tām nav iepriekš 
jāpiesakās, un nav arī vecuma iero-
bežojuma. Vairāk informācijas par 
aktivitātēm varēs iegūt pasākuma 
laikā reģistrācijas teltī.

No pulksten 13 līdz 17 notiks 
militāra rakstura sacensības «Ze-
messardze izaicina 2022». Četru 

Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljons 
aicina uz Zemessardzes dienu Jelgavā

cilvēku komandas veiks dažādus 
militāra rakstura uzdevumus, tā 
uzzinot vairāk par Zemessardzi 
un zemessargu ikdienu. Pēc sacen-
sībām, pulksten 18, paredzēta ap-
balvošana un svinīgais pasākums, 
kurā piedalīsies Zemessardzes 4. 
Kurzemes brigādes komandieris 
pulkvedis Andris Rieksts un Ze-
messardzes 52. kaujas atbalsta 
bataljona komandieris pulkvežleit-
nants Arvis Zīle.

Pulksten 19 būs iespēja vērot mi-
litārās tehnikas maršu, kas sāksies 
Pasta salā, virzīsies pa Lielo ielu 
un noslēgsies pie Zemessardzes 52. 
kaujas atbalsta bataljona Dambja 
ielā 22. Tajā piedalīsies apmēram 
divdesmit militārās tehnikas vie-
nību, un tā laikā autobraucējiem 
jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes 
ierobežojumiem. 

«Zemessardze – tā ir iespēja ik-
vienam Latvijas pilsonim saliedētā 

komandā ne tikai apgūt militārās 
pamatiemaņas, bet arī iegūt node-
rīgas zināšanas un prasmes, kas 
nepieciešamas, lai krīzes situācijā 
aizsargātu savu ģimeni un Latviju. 
Lai iestātos Zemessardzē, zva-
niet 1811 vai rakstiet pa e-pastu 
esizemessargs@mil.lv! Papildu 
informācija par dienestu Zemes-
sardzē – mājaslapā www.zs.mil.lv 
vai www.esizemessargs.lv,» aicina 
E.Hibšmane-Štube.

Foto: no Zemessardzes arhīva

 Līga Klismeta

24. septembrī pulksten 17 
Jelgavas kultūras nama 
Mazajā zālē kamerkoris 
«Mītava» aicina uz savu 
35 gadu jubilejas koncertu. 
Koncerts plānots kā kalei
doskopisks ieskats kora 
līdzšinējā darbībā. Kora 
priekšā stāsies ne tikai ka
merkora mākslinieciskais 
vadītājs Raimonds Gulbis, 
bet arī Agija Pizika un Jā
nis AlmanisPalmbahs. 

Koncerta programma veidota 
kopā ar kora dibinātāju un ilggadē-
jo vadītāju A.Piziku un bijušo kora 
kormeistaru J.Almani-Palmbahu, 
kuri arī paši šajā koncertā diriģēs. 
«Dziesmu izvēli rūpīgi apdomājām, 
bet vienojāmies ļoti viegli, jo jūtu, 
ka viedoklī par «Mītavu» esam uz 
viena viļņa. Diriģenti diriģēs dzies-
mas, ko paši uzskata par tādām, 
kas vislabāk raksturo viņu un kora 
attiecības,» saka R.Gulbis.

Koncertā iekļautas tautasdzies-
mu apdares un tā saucamā koru 
klasika, arī jaundarbi. «Protams, 
tuvojoties dziesmu svētkiem, ne-

iztikt arī bez dažām dziesmām 
no koru piecgades lielākā pasāku-
ma. Un, tā kā esmu no Liepājas, 
koncertā skanēs arī liepājnieka 
Andra Kontauta divas dziesmas,» 
dziesmu izvēli raksturo R.Gulbis. 
Savukārt A.Pizika ir izvēlēju-
sies diriģēt P.Plakida dziesmu 
«Ar dziesmu dzīvībā» ar J.Petera 
dzeju un I.Kalniņa «Lūgšanu» ar 
K.Skujenieka dzeju, kas iesākas 
ar vārdiem: «Kamēr vēl dreb mana 
roka...».

Koncertā piedalās Ritvars Knesis 
(klavieres). Ieeja – bez maksas. 

Kori «Mītava» kopš tā dibinā-
šanas 1987. gadā vadīja diriģente 
A.Pizika, kura ar profesionālu 
darbu un prasīgumu pret sevi un 
dziedātājiem šo gadu gaitā cēlu-
si kora māksliniecisko kvalitāti 
arvien augstākā līmenī. «Es mīlu 
«Mītavu» kā savu bērnu. Kori nodi-
bināju, vēl mācoties konservatorijā 
(tagad Mūzikas akadēmija). Šo dar-
bu esmu darījusi ar vislielāko atbil-
dību. Vienmēr esam strādājuši ar 
pilnu atdevi, dziesmu svētkos esam 
centušies būt starp labākajiem. 
Kori mīlu joprojām, taču visam ir 
savs laiks, un bērns ir jāpalaiž vaļā! 
Vienmēr par viņiem piedomāju un 

novēlu tikai augt un pilnveidoties!» 
saka A.Pizika. 

R.Gulbis kora galvenā diriģenta 
amatā darbu uzsācis pavisam ne-
sen, taču pirms dažiem gadiem viņš 
bija «Mītavas» kormeistars, tāpēc 
šī darba uzsākšana nav likusies 
grūta. Diriģents atzīst, ka pandē-
mijas laiks gan ir ietekmējis kora 
kopskaņu, jo tā ir jāuztur un jākopj, 
regulāri dziedot kopā, taču tas ne-
bija iespējams. «Korim piemīt spīts, 
enerģija, pašorganizēšanās spējas 
un divas galvenās lietas – azarts un 

spēja degt par kori. Domāju, ka pār-
varēsim jebkuru šķērsli un būs ļoti 
jauks koncerts gan klausītājiem, 
gan dziedātājiem,» saka R.Gulbis. 

Pēc jubilejas korim nebūs laika 
atslābt – priekšā ir brauciens uz 
konkursu Bratislavā, koncerts 
paredzēts arī Jaungadā, un, pro-
tams, gatavošanās dziesmu svētku 
skatēm un pašiem dziesmu svēt-
kiem. «Novēlu korim nezaudēt šo 
lielisko azartu un degsmi, bet tikai 
vēl vairāk uzkurināt mīlestību pret 
dziesmu!» tā R.Gulbis.

Kamerkora «Mītava» 35 gadu jubilejas koncerts

 Līga Klismeta

Sestdien, 24. septembrī, no pulksten 10 līdz 15 Hercoga Jēkaba 
laukumā notiks rudens ražas un stādu gadatirgus, kur savu izau
dzēto un darināto jelgavniekiem piedāvās ap 160 tirgotāju. Tajā 
varēs iegādāties ne tikai stādus sava dārza papildināšanai, bet arī 
visdažādākos sezonālos produktus gardai un veselīgai maltītei. 

pagalmu, būs pieejams līdzeklis pret 
sūnām,» informē S.Sīle. Laikā, kad 
arvien vairāk domājam par dabīgu 
un tīru vidi, pirmo reizi rudens 
tirgū varēs nopirkt no augu valsts 
izcelsmes izejvielām gatavotas plēves 
augsnes pārklāšanai, maisus dārza 
atkritumiem, kā arī maisus pārtikas 
uzglabāšanai un saldēšanai. Šie 
izstrādājumi ir kompostējami un 
vidē sadalās.

Gadatirgū varēs iegādāties arī 
rudens veltes – no āboliem, bum-
bieriem, arbūziem un melonēm līdz 
pat kartupeļiem, sīpoliem, svaigiem 
un skābētiem kāpostiem –, kā arī 

dažādus mājražotāju gatavotus 
konservējumus. Būs arī kūpināju-
mi, siers, maize un medus. 

Tā būs arī laba iespēja laikus 
iegādāties Ziemassvētku dāvanas, 
kurām labi noder rotas, keramika, 
koka trauki, skalu pinumi, tekstils, 
silti un skaisti cimdi, zeķes, pērļoti 
adījumi. S.Sīle piebilst, ka dāmas 
varētu vēlēties papildināt rudens 
garderobi ar smalki adītiem un izšū-
tiem garajiem pirkstaiņiem. Taču, 
ja kādu rokdarbnieci neapmierinās 
piedāvātais gatavo rokdarbu klāsts, 
varēs nopirkt dziju un darināt tos 
pati. 

Rudens gadatirgus būs bagātīgs

Pašvaldības iestādes «Kultūra» 
kultūras darba speciāliste Santa 
Sīle uzsver, ka šogad gadatirgū būs 
plašs rudenī stādāmo augu klāsts. 
Varēs iegādāties dažādus augļkokus 
un ogu krūmus, arī krūmmellenes. 
Būs visdažādākās ziemcietes, ro-
dodendri, krizantēmas, rozes un 

šobrīd tik populārās hortenzijas. Tās 
uz Jelgavu atvedīs kokaudzētava 
«Baltezers» un mūsu pašu dārznieks 
Ilmārs Zirnis, kā arī citi audzētāji. 
Būs iespēja iegādāties arī pavasarī 
ziedošās sīpolpuķes. 

«Saimniekiem, kuri pirms zie-
mas vēlas īpaši cītīgi sakopt savu 

Foto: no kora «Mītava» arhīva

JELGAVAS PILSĒTA
@JELGAVASPILSETA 

Jaunieti, izsaki savu viedokli par 
Jelgavas jauniešu forumu – ko tu vēlies 
tajā redzēt?

Aizpildi aptauju šeit: https://ieej.lv/pMvFc


