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 Kristīne Langenfelde

No 29. augusta jelgavnieki 
aicināti pieteikties dalībai 
nozīmīgā enerģētikas pē-
tījumā, kura laikā 18 mē-
nešu garumā tiks analizēti 
mājsaimniecību enerģēti-
kas lietošanas paradumi, 
mikroklimats telpās, kā 
arī veselības rādītāji. Pē-
tījumā kopumā paredzēts 
analizēt 300 pilsētas māj-
saimniecību datus – puse 
no dalībniekiem projektā 
būs iesaistīti aktīvi, bet 
otra puse piedalīsies kā 
kontrolgrupa. Taču ie-
guvēji būs visi projekta 
dalībnieki, jo katrs sa-
ņems rekomendācijas, kā, 
mainot savus enerģētikas 
lietošanas paradumus, 
uzlabot mājsaimniecības 
labklājību un veselību. 
Aktīvās grupas dalībnie-
ki saņems arī vairākas 
mērierīces, kas ļaus visu 
projekta laiku sekot līdzi 
nozīmīgiem mikroklimata 
un veselības rādītājiem.

Programmas «Apvārsnis 2020» 
projektu «Veselības, labklājības 
un līdztiesības uzlabošana, īste-
nojot uz pierādījumiem balstītu 
pilsētu politiku, lai cīnītos pret 
enerģētisko nabadzību» («WELL-
BASED») īsteno Jelgavas paš-
valdības operatīvās informācijas 
centrs (POIC). 

«Šobrīd, kad piedzīvojam ne-
pieredzētu energoresursu cenu 
kāpumu, projekta aktualitāte 
kļūst vēl nozīmīgāka. Sabiedrībā 
plaši izskan, ka arvien vairāk 
mājsaimniecību būs grūtības 
norēķināties par pakalpojumiem. 
Tas savukārt ietekmēs mikrokli-
matu mājsaimniecībās un arī 
iedzīvotāju veselības stāvokli. Šajā 
starptautiskajā projektā plānots 
izstrādāt programmu, lai mazinā-
tu energoresursu cenu pieauguma 
ietekmi uz iedzīvotāju veselību 
un labklājību, pamatojoties uz 
pierādījumos balstītām pieejām 
sešās projektā iesaistītajās pilsē-
tās – Valensijā (Spānija), Hērlenā 
(Nīderlande), Līdsā (Lielbritā-
nija), Edirnē (Turcija), Obudā 
(Ungārija) un Jelgavā (Latvija). 
Pilsētas izvēlētas, ņemot vērā to 
atšķirīgo atrašanās vietu, klima-
tiskos apstākļus, kā arī atšķirīgu 
labklājības līmeni un veselības 
aprūpes modeli. Taču projekta 
mērķis ir viens – iegūt datus 
par to, kādi atbalsta mehānismi 
visefektīvāk uzlabotu iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti,» skaidro POIC 
Projektu vadības nodaļas vadītāja 
Mārīte Ieviņa.

Ko es iegūšu no 
dalības pētījumā?

Pētījuma kopīgais uzdevums ir 
meklēt risinājumus, kā sabiedrī-
bai kopumā visefektīvāk sniegt 
atbalstu, taču katrs pētījuma 
dalībnieks būs ieguvējs arī indi-
viduāli. 

Pētījuma aktīvās 
grupas dalībnieks

Pētījumā paredzēts iesaistīt ap 
150 dalībnieku aktīvajā grupā, 
kas nozīmē, ka šiem dalībniekiem 
18 mēnešu garumā būs iespēja 
monitorēt savu veselību un mik-
roklimatu dzīvesvietā. 

Katram aktīvās grupas dalīb-
niekam lietošanā tiks izsniegtas 
vairākas mērierīces, ar kurām 
regulāri iegūt datus un vienu reizi 
mēnesī noziņot tos projekta spe-
ciālistiem. Paredzēts, ka katrs šīs 
grupas dalībnieks saņems: 

– asinsspiediena mērītāju;
– oksimetru, kas nosaka skābek-

ļa līmeni asinīs;
– elpas plūsmas mērītāju, kas 

nosaka plaušu tilpumu;
– mērierīci, kas nosaka gaisa 

kvalitāti telpā – temperatūru, CO2
jeb ogļskābās gāzes daudzumu, kā 
arī relatīvo gaisa mitruma līmeni.

«Veselības rādītājus ar izsnieg-
tajām ierīcēm katrs dalībnieks 
varēs izmērīt pats un reizi mēnesī 
ziņot par mērījuma rezultātiem. 
Savukārt mērierīce, kas noteiks 
mikroklimatu telpās, būs kā 
sensors, kura datiem ik dienu da-
lībnieks varēs sekot līdzi, taču tie 
nebūs jāziņo, jo automātiski tiks 
nosūtīti uz projekta datubāzi,» 
skaidro M.Ieviņa.

Tāpat grupas dalībnieki saņems 
komplektu ar vairākām precēm, 
kas veicina energoresursu taupī-
šanu mājsaimniecībā. 

Reizi trīs mēnešos dalībniekiem 
būs jāpiedalās testā, kas nosaka 
cilvēka stresa līmeni. Uz testa 
jautājumiem varēs atbildēt tele-
foniski vai elektroniski, izsakot 
savus novērojumus par pašsajūtu 
pēdējo mēnešu laikā.   

Vēl šīs grupas dalībniekiem būs 
iespēja veikt savas mājsaimniecības 
energoauditu, kas detalizēti analizēs 
elektroierīču lietošanas un dzīves-
veida paradumus mājsaimniecībā 
un sniegs ieteikumus, ko paradu-
mos varētu mainīt, lai samazinātu 
energoresursu patēriņu. Vienlaikus 
katrs dalībnieks saņems arī apko-
potu informāciju ar padomiem par 
energoresursu taupīšanu. 

Pētījuma kontrolgrupas 
dalībnieks

Katram dalībniekam ir iespēja 
izvēlēties savu iesaistes aktivitā-
ti projektā. Pētījumā paredzēts 
iesaistīt arī ap 150 kontrolgru-
pas dalībnieku, kuriem projektā 
nebūs jāiesaistās tik aktīvi kā 
pirmās grupas dalībniekiem, taču 

no viņiem iegūtie dati būs tikpat 
būtiski, lai izstrādātu kopējo at-
balsta programmu sabiedrībai, jo 
ļaus salīdzināt ieviesto atbalsta 
pasākumu ietekmi.

Arī kontrolgrupas dalībnieki pro-
jektā iesaistīsies uz 18 mēnešiem, 
un šajā laikā četras reizes grupas 
dalībniekam būs jāaizpilda anketa 
par savu mājsaimniecību un ener-
goresursu lietošanas paradumiem. 

Pēc dalības projektā arī katrs šīs 
grupas dalībnieks saņems ieteiku-
mus, kā taupīt energoresursus savā 
mājsaimniecībā, kā arī pateicības 
dāvanu par dalību projektā.

Kā pieteikties 
dalībai pētījumā?

«Iesaistīties projektā aicinām 
ikvienu jelgavnieku, kuru satrauc 
energoresursu cenu kāpums un 
grūtības apmaksāt gāzes, elek-
trības vai apkures rēķinu. Kopīgi 
iegūtie dati mums palīdzēs izstrā-
dāt vienotu atbalsta programmu, 
kas būs balstīta uz starptautiskā 
līmenī iegūtiem un analizētiem 
datiem, ņemot vērā arī citu pro-
jektā iesaistīto pilsētu izstrādātos 
priekšlikumus,» uzsver M.Ieviņa.

Pieteikties projektam var, aiz-
pildot pieteikšanās veidlapu, kas 
jau no 29. augusta būs pieejama 
vairākās publiskās vietās pilsētā:

– Jelgavas pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā;

– Jelgavas Sociālo lietu pār-
valdē;

– Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un 
Pārlielupes bibliotēkā;

– Jelgavas poliklīnikā;
– Jelgavas Nekustamā īpašuma 

pārvaldē.
Šajās vietās drukātā veidā būs 

pieejama informācija par projek-
tu un pieteikuma veidlapa, taču 
iegūt detalizētāku informāciju 
par projektu, tā norises gaitu un 
citiem jautājumiem, kā arī pie-
teikties projektam varēs arī pa 
tālruni 8787. Būtiski uzsvērt, ka 
visi dati projektā tiks apstrādāti 
anonīmi.

Projektu «WELLBASED» fi-
nansē ES programma «Apvārsnis 
2020» (granta līgums Nr.945097). 

Iesaisties nozīmīgā enerģētikas pētījumā;
ja saskaries ar grūtībām apmaksāt gāzes, 
elektrības vai apkures rēķinu, piesakies!
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JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE «KULTŪRA» 
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Kolektīva nosaukums, 
vadītājs, tālrunis Uzņem jaunus dalībniekus Nodarbību laiks 

un vieta

Jauktais koris «MĪTAVA»,
R.Gulbis, 26750349

Jaunie dalībnieki aicināti visās balsu grupās 
no 25. augusta otrdienās un ceturtdienās 
mēģinājumu laikos.

Otrd., ceturtd. plkst.19 
Jelgavas k/n.

Jauktais koris «ZEMGALE»,
G.Pavilons, 29155577;
Zane Stafecka

5. septembrī plkst.18 Jelgavas k/n un 8. sep-
tembrī plkst.18 Deju namā gaidīsim puišus un 
meitas bez vecuma ierobežojuma ar soprāna, 
alta, tenora vai basa balsīm.

Pirmd., trešd. plkst.18 
Jelgavas k/n; ceturtd. 
plkst.18 Deju namā 
(Cukura iela 22).

Jauktais koris «TIK UN TĀ»,
G.Galiņš, 29467242

Koris atsāk darbību 6. septembrī un aicina 
pievienoties jaunos dalībniekus, īpaši vīrus, 
visu septembri mēģinājumu laikos. 

Otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n.

Jauktais koris «BALTI»,
M.Branka, 29931881

27. augustā plkst.10 aicinām pievienoties jau-
niešus, kas vēlas muzikāli piepildīt savu ikdienu. 
Dziesmu draugi – tā sevi dēvējam mēs, jauktais 
koris «Balti», par savu lielāko pievienoto vērtību 
uzskatot ģimenisko garu. Mēs esam vienoti ne vien 
dziesmā, bet arī sajūtās un vēlmē caur mūziku 
iepazīt pasauli. 

Trešd. plkst.18.30, 
sestd. plkst.10
Jelgavas k/n.

JELGAVAS POPKORIS,
E.Karlsone, 29849132

Jauno dalībnieku (no 10 gadu vecuma) 
uzņemšana – 7. un 14. septembrī plkst.18.

Pirmd., trešd. plkst.18
Deju namā (Cukura iela 22).

Bērnu vokālais ansamblis 
«ROTIŅA»,
A.Pizika, 29229062

6. septembrī – jauno dalībnieku uzņemšana 
šādās vecuma grupās: • 4–6 g. – plkst.17; 
• 7–9 g. – plkst.16; • 10–16 g. – plkst.18.

Otrd., ceturtd. no plkst.16 
(atkarībā no vecuma gru-
pas) Jelgavas k/n.

Sieviešu vokālais 
ansamblis «GUNS»
G.Agruma, 26731200

No 6. septembra gaidīsim jaunās dalībnieces 
visās balsu grupās (ar priekšzināšanām).

Otrd. plkst.17 Deju namā 
(Cukura iela 22); piektd. 
plkst.16 Jelgavas k/n.

JELGAVAS TIRKĪZA KORA 
SIEVIEŠU ANSAMBLIS,
Ž.Siksna, 29331419

8. un 13. septembrī aicinām ansamblim 
pievienoties muzikālas jaunietes.

Otrd., ceturtd. plkst.18
Jelgavas k/n.

Senioru vokālais 
ansamblis «VĪZIJA»,
L.Gaile, 26542139

7. septembrī gaidām dziedātājus ar pieredzi 
kolektīvajā dziedāšanā vecumā līdz 70 gadiem.

Trešd., piektd. plkst.15.30 
Jelgavas k/n.

Folkloras kopa «DIMZĒNS»,
V.Leja, 28801113

Jaunos dalībniekus ar ģimenēm gaidīsim 
9. septembrī.

Pirmd., piektd. no 
plkst.18 Jelgavas k/n.

Bērnu deju kolektīvs 
«IEVIŅA»,
A.Dzelzkalēja, 22020919

Aicinām pievienoties bērnus un jauniešus 
no 3 līdz 18 gadu vecumam.
Uzņemšana – 2. un 6. septembrī plkst.18.30 
kultūras namā «Rota» un visu septembri, iepriekš 
piezvanot. Vairāk informācijas – pa tālruni 22020919 
vai «Facebook»: facebook.com/bjdk.ievina

Pirmd., otrd., trešd., 
ceturtd. no plkst.16.30 
(atkarībā no vecuma 
grupas) k/n «Rota».

Bērnu un jauniešu 
deju kolektīvs 
«VĒJA ZIRDZIŅŠ»,
A.Skrastiņa, 26539194

Jaunās deju sezonas atklāšana – 2. septembrī Deju 
namā! Plkst.17 uz pirmo iepazīšanos aicināti jaunie 
dalībnieki, bet plkst.18 visi kolektīva dejotāji aicināti uz 
«Vēja zirdziņa» 31. deju sezonas atklāšanu. Šajā sezo-
nā tiek veidota jauna pirmsskolas vecuma grupa 3–4 
gadus veciem bērniem; kolektīvs savā pulkā aicina arī 
puišus un meitenes visās skolas vecuma grupās!
Kolektīvs sezonas aktīvo darbību sāks 5. septembrī at-
bilstoši nodarbību grafikam (skat. www.vejazirdzins.lv). 

Pirmd., otrd., trešd., ce-
turtd. no plkst.15.30 (at-
karībā no vecuma grupas)
Deju namā (Cukura iela 22).

Tautas deju ansamblis 
«LIELUPE»,
E.Simsone, 29712365

Uzņem jaunus dalībniekus šādās grupās:
• A grupa (ar pieredzi) – 24. augustā, 7. sep-
tembrī plkst.19.30; • B grupa (no 16 gadiem) – 
25., 30. augustā, 6. septembrī plkst.19.30; 
• D (jaunie) grupa (ar pieredzi, līdz 40 gadiem) 
– 25. augustā, 15. septembrī plkst.20; • D grupa 
(ar pieredzi) – 30. augustā, 6. septembrī plkst.20. 
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv.

A grupa: pirmd., trešd. 
plkst.19.30; B gru-
pa:  ot rd. ,  ceturtd. 
plkst.19.30; D grupa: 
ceturtd. plkst.20; D grupa 
(jaunie): otrd., piektd. 
plkst.20 Jelgavas k/n. 

Tautas deju ansamblis 
«Ex LIELUPE» (E grupa),
Z.Pielēna-Pelēna, 26595997

Kolektīvs atsāk mēģinājumus 22. augustā. Jaunos dalībniekus aicinām 
pievienoties, iepriekš sazinoties pa tālruni 26595997.

Tautas deju ansamblis 
«DIŽDANCIS»,
I.Karele, 28374363

Jauno dalībnieku uzņemšana – 5. un 7. 
septembrī plkst.19.30. Kolektīvam aicināti 
pievienoties dejotāji ar priekšzināšanām. 

Pirmd., trešd. plkst.19.30
Deju namā (Cukura iela 22).

Tautas deju ansamblis 
«RITUMS»,
I.Karele, 28374363

Jauno dalībnieku uzņemšana – 6. un 8. 
septembrī plkst.19.30. Kolektīvam aicināti 
pievienoties dejotāji ar priekšzināšanām. 

Otrd., ceturtd. plkst.19.30
Deju namā (Cukura iela 22).

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs «LAIPA»,
M.Skrinda, 29428013

Aicinām pievienoties puišus un pārus ar 
priekšzināšanām, sākot ar 5. septembri, 
visu mēnesi mēģinājumu laikos. Tiekamies 
«LAIPAS» 29. deju sezonā un dodamies kopā 
augšup uz XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu 
un deju svētkiem! Esam draudzīgi, dzīvesprie-
cīgi, sportiski, jauneklīga azarta pilni.

Pirmd., trešd. plkst.20 
Jelgavas k/n. 

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs «ROTA»,
L.Muskare, 29879292

Kolektīvs atsāk mēģinājumus un uzņem jaunus 
dalībniekus – gan dāmas, gan kungus – 6. septembrī 
plkst.19.30, kā arī turpmāk otrdienās un ceturtdienās.

Otrd., ceturtd. plkst.19.30
k/n «Rota».

Mūsdienu deju studija 
«INTRIGA»,
I.Ose, 29149198

5. septembrī plkst.18 aicinām pieteikties 
meitenes vecumā no 5 gadiem (ar un bez 
priekšzināšanām). Vairāk informācijas: 
www.intriga.lv vai pa tālruni 29149198.

Pirmd., otrd., trešd., 
ceturtd. no plkst.15 
(atkarībā no vecuma 
grupas) Jelgavas k/n.

Ā.Alunāna Jelgavas teātra 
bērnu un jauniešu studija,
D.Vilne, 26730840

Studija uzņem dalībniekus šādās vecuma grupās:
• 11–14 g. – bērnu grupā; • no 15 g. –  jauniešu grupā.
Studijā būs iespēja apgūt aktiermeistarības pama-
tus, skatuves runu, skatuves kustību un vokālu.
Uzņemšana – 14. septembrī plkst.15 Jelgavas 
kultūras namā, teātra kamerzālē. Jāsagatavo 
dzejolis vai prozas fragments (līdz 3 minūtēm). 
Vairāk par pieteikšanos: www.alunanateatris.lv/studija.
Pretendentiem lūdzam pieteikties mājaslapā 
alunanateatris.lv/studija vai pieteikumu nosūtīt 
uz e-pasta adresi studija@alunanateatris.lv.
Studijas vadītāja – Antra Leite-Straume.
Kontakttālrunis 26730840 (Dace Vilne).

Pirmd., trešd. bērnu gru-
pai plkst.15.30–16.30; 
jauniešu grupai 16.30–
18 Jelgavas k/n teātra 
telpās.

Jelgavas Jaunais teātris,
A.Leite-Straume, 26129150

Uzņemam jauniešus vecumā no 15 līdz 19 gadiem. 
Uzņemšana – 8. septembrī plkst.17, jāsagatavo dze-
jolis vai proza (līdz 3 minūtēm) no galvas. Jāpiesakās 
pa e-pastu jelgavasjaunaisteatris@gmail.com.

Otrd., ceturtd. 
plkst.17.30–19.30
k/n «Rota». 

Tekstilmākslas studija 
«DARDEDZE», I.Ozolniece Interesēties pa tālruni 63005424. Otrd., ceturtd. no 

plkst.10 Jelgavas k/n.

Tautas gleznošanas studija,
A.Buškevica, 26314574

Jauno dalībnieku (bez vecuma ierobežojuma, 
nav nepieciešama iepriekšēja sagatavotība) 
uzņemšana – no 7. septembra, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 26314574.

Pirmd., otrd., trešd., 
ceturtd. no plkst.18
Jelgavas k/n.

NĀC DZIEDĀT, DEJOT, MUZICĒT, 
SPĒLĒT TEĀTRI, GLEZNOT UN AUST!

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
amatiermākslas kolektīvi atsāk darbību un uzņem jaunus dalībniekus.
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