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Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, noteikti stingri ierobežojumi NVA darba devējus aicina
Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, noteikti stingri ierobežojumi pieteikt darba vietas

skolēniem vasaras brīvlaikā

 Ritma Gaidamoviča
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Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā, tajā
skaitā Jelgavā, līdz 3.
aprīlim pieņem darba
devēju pieteikumus
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam.

Darba devējiem, kuri piedalīsies pasākumā, NVA nodrošinās dotāciju skolēna mēneša
darba algai, kā arī dotāciju
darba vadītāja atalgojumam.
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Darba devēji skolēnu vasaLīdz 14. aprīlim Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību. Valstī noteikti stingri
ierobežojumi, un pagājušajā nedēļā arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš izdeva rīkojumu par ierobežojošiem ras nodarbinātības pasākupasākumiem mūsu pilsētā. Noteikts, ka līdz 14. aprīlim būtiski tiek mainīts arī Jelgavas pašvaldības iestāžu un kapitāl- mam var pieteikties tajā NVA
filiālē, kuras apkalpošanas
sabiedrību darbs. Plašāk lasiet – 2. un 3. lpp.
teritorijā viņi plāno izveidot
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darba vietas skolēniem. Filiāļu
kontaktinformācija atrodama
NVA mājaslapā www.nva.
gov.lv.
Pieteikumu, pretendenta
piedāvāto darba vietu sarakstu
un darba pienākumu aprakstu var iesniegt elektroniski,
parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot
pa NVA filiāles e-pastu, vai
klātienē NVA filiālē. Darba
devēju pieteikumi tiks izskatīti
atbilstoši NVA filiāļu aktīvo
nodarbinātības pasākumu
īstenotāju izvēles komisijas
nolikuma prasībām.
«Atgādinām, ka skolēnus
nedrīkst nodarbināt darbos,
kas saistīti ar paaugstinātu
risku viņu drošībai, veselībai,
tikumībai un attīstībai,» uzsver NVA.
Pasākums tiks īstenots no
1. jūnija līdz 31. augustam.
Tajā varēs piedalīties skolēni
vecumā no 15 līdz 20 gadiem
(ieskaitot), kuri iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, un
plānots, ka iespēja strādāt vasaras brīvlaikā tiks piedāvāta
ne mazāk kā 6938 skolēniem.
Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai pasākumā
plānots uzsākt 27. aprīlī.
Detalizēta informācija par
pasākuma nosacījumiem pieejama NVA mājaslapā.

Pašvaldības finansējumu saņem 55 nevalstiskās organizācijas Papildināti Jelgavas pilsētas
 Ritma Gaidamoviča

Projektu konkursā
«Jelgavas pilsētas
biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts»
šogad Jelgavas pašvaldība finansiālu
atbalstu piešķīrusi
55 organizācijām
par kopējo summu
132 509 eiro.
Šis ir pirmais gads, kad konkurss tiek rīkots vienā kārtā,
pašvaldības līdzfinansējumu
piešķirot gada griezumā. Proti,
līdz šim nevalstiskās organizācijas pašvaldības finansiālajam
atbalstam varēja pieteikties
divreiz gadā – pavasarī un
rudenī –, bet šogad tas tiek piešķirts uz visu kalendāro gadu.
Šogad konkursā saņemti
60 pieteikumi un iesniedzēju
vidū ir četras nevalstiskās
organizācijas, kas uz pašvaldības finansējumu pretendēja
pirmo reizi. Izvērtējot visus
pieteikumus, komisija lēma
pašvaldības atbalstu no 300
līdz 33 400 eiro piešķirt 55
pilsētas biedrībām un reliģis-

kajām organizācijām. Naudu
nevalstiskās organizācijas
saņēmušas dažādu pasākumu
rīkošanai pilsētā, mūzikas
albuma vizuālās identitātes
izveidošanai, solārā elektrovelosipēda izgatavošanai, zupas virtuves nodrošināšanai
pilsētas dievnamos, Jelgavas
Katoļu baznīcas zvanu torņa
jumta remontam un cittautu
kultūru saglabāšanai Jelgavā.
Apjomīgāko finansējumu –
33 400 eiro – biedrības darbības nodrošināšanai un dažādu
pasākumu rīkošanai ieguvusi
Jelgavas Pensionāru biedrība,
kas ir viena no lielākajām
nevalstiskajām organizācijām
pilsētā. 7000 eiro konkursā
saņēmusi biedrība «Mehu
absolventi», lai organizētu
tehnikas un inovāciju festivālu
«Mehatrons 2020», kas plānots
septembrī, 4830 eiro piešķirti
Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļai dzīves kvalitātes
uzlabošanai Jelgavas trūcīgajām, daudzbērnu ģimenēm
un audžuģimenēm, 4155 eiro
– biedrībai «Oranžais stars»
tās darbības nodrošināšanai,
lai rūpētos par bērniem ar
īpašām vajadzībām un viņu

ģimenēm. Tikpat lielu finansējumu saņēmusi baltkrievu
biedrība «Ļanok» Baltkrievu
kultūras dienu organizēšanai,
4000 eiro darbības nodrošināšanai piešķirti Jelgavas Invalīdu biedrībai, Romas katoļu
draudze 4000 eiro saņēmusi
Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles zvanu
torņa jumta preventīvajiem
remontdarbiem, bet 3400 eiro
draudzei piešķirti trūcīgo un
maznodrošināto ēdināšanai
un vasaras atpūtas nedēļas
bērniem organizēšanai. Jelgavas Latviešu biedrība darbības
nodrošināšanai un biedrības
140. jubilejas pasākuma organizēšanai saņēmusi 3360 eiro.
Savukārt Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo
draudze, lai nodrošinātu zupas
virtuves darbību, saņēmusi
2325 eiro. 2000 eiro pašvaldības finansējums piešķirts
Zemgales reģionālajai Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai
jauna aprīkojuma iegādei un
biedrības attīstībai, tikpat
lielu finansiālo atbalstu saņēmusi Vienības evaņģēliski
luteriskā draudze mācītāja
Ludviga Katterfelda piemiņas

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju
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ciļņa atjaunošanai Jelgavas
Svētā Jāņa baznīcā, 1980 eiro
konkursā piešķirti biedrībai
«Valodu klubs» grupas «Urbix» muzikālā albuma «Laika
dzeloņdrātīs» vizuālā veidola
nodrošināšanai, bet biedrība
«Ekotehnoloģiju mehi» saņēmusi 930 eiro, lai izgatavotu
solāro elektrovelosipēdu, un
700 eiro, lai piedalītos 13.
Starptautiskajās studentu
pneimobiļu sacensībās Ungārijā.
Visu nevalstisko organizāciju, kuras saņēmušas pašvaldības finansējumu, saraksts
publicēts Jelgavas pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā
«Pilsēta», apakšsadaļā «NVO».
Jelgavas pilsētas biedrību,
nodibinājumu un reliģisko
organizāciju atbalstīšanas
mērķis ir sekmēt iedzīvotāju
aktivitāti un iesaistīšanos
Jelgavas pilsētas attīstības,
kultūras un sociālo jautājumu
risināšanā, veicināt iedzīvotāju
pilsonisko līdzdalību, tradīciju
saglabāšanos un sadarbību
starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas Jelgavas
pilsētas teritorijā.

63048800

simbolikas lietošanas noteikumi

 Līga Klismeta

Februāra domes sēdē
pieņemts lēmums un
5. martā stājās spēkā
grozījumi Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos «Jelgavas
pilsētas simbolika».
Noteikumos ir paredzēta iespēja papildināt reklāmkarogu,
detalizētāk noteikta Jelgavas pilsētas
logotipa lietošanas
kārtība un atbilstoši
Administratīvās atbildības likuma nosacījumiem precizēta
noteikumu izpildes
kontrole un administratīvā atbildība par
to pārkāpumiem.
Būtiskākās izmaiņas saistošajos noteikumos paredz,
ka Jelgavas pilsētas vēsturei
nozīmīgās gadadienās reklāmkaroga stilizētā aļņa galvas
kontūrzīmējums un uzraksts
«Jelgava» var tikt papildināts

ar gadskaitli. Tā kā Jelgava
šogad svin 755. gadadienu, par
godu šim notikumam izveidots
Jelgavas pilsētas 755. jubilejas logo – uzraksts «Jelgava»
papildināts ar skaitli 755.
Lai šogad kopīgi radītu īpašo
svētku noskaņu, valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskas
un fizikas personas aicinātas
izmantot Jelgavas jubilejas
logotipu savos suvenīros un
reprezentācijas materiālos.
Noteikumos detalizētāk
noteikta arī Jelgavas pilsētas
logotipa lietošana, paredzot
Jelgavas pilsētas logotipu
lietot kopā ar iestādes, kapitālsabiedrības, mākslinieciskās
jaunrades vai nevalstiskās
organizācijas logotipu. Šie
noteikumi attiecas uz pašvaldības izveidotajām iestādēm,
kapitālsabiedrībām, kurās
pašvaldībai pieder kapitāla
daļas, mākslinieciskās jaunrades kolektīviem, kuru darbību
finansē pašvaldība, kā arī biedrībām un nodibinājumiem,
kuru pasākumus līdzfinansē
pašvaldība.
Turpinājums 4.lpp.

birojs@info.jelgava.lv
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Lai ierobežotu
Covid-19 izplatību,
noteikti stingri
ierobežojumi
 Kristīne Langenfelde

Kaut arī Latvijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis
un tā laikā valstī ir noteikti stingri ierobežojumi – slēgtas robežas,
atcelti publiskie pasākumi, skolās mācības tiks
organizētas attālināti
–, Jelgavas pašvaldība
saviem iedzīvotājiem nodrošina iespēju saņemt
pakalpojumus, taču pilsētnieki to aicināti darīt
attālināti – izmantojot
tālruni, e-pastu un citus
tiešsaistes rīkus.
Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības līdz 14. aprīlim ir
mainījušas pakalpojumu sniegšanas kārtību, līdz minimumam
samazinot cilvēku klātienes kontaktu un iespēju robežās visus pakalpojumus nodrošinot attālināti.
Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina
iedzīvotājus būt atbildīgiem pret
sevi un citiem, rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas
vietas.
Virkne ierobežojumu, kas ieviesti
pašvaldības iestādēs, saistīti ar valstī noteikto aizliegumu organizēt
publiskus pasākumus. Šobrīd ir
slēgtas Jelgavas vispārizglītojošās
skolas un sporta skolas, nenotiek
interešu izglītības nodarbības kā
skolēniem, tā arī pieaugušajiem,
slēgtas bibliotēkas, muzeji, atcelti
visi pasākumi pilsētā, pārtraukts
klātienes mācību process Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā, aizliegts apmeklēt pacientus Jelgavas slimnīcā. Arī pārējās
iestādēs un kapitālsabiedrībās ie-

viesti stingri piesardzības pasākumi, lai mazinātu vīrusa izplatības
iespējas.
Jāatgādina, ka valstī ir paredzēta arī administratīvā atbildība par
ierobežojumu neievērošanu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 176.2 pants nosaka, ka par
ārkārtējās situācijas vai izņēmuma
stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu var
piemērot naudas sodu līdz 350 eiro.
Savukārt Krimināllikuma 225. 1
pants paredz, ka par ārkārtējās
situācijas laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu,
ja ar to radīts būtisks kaitējums
valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, kā sodu iespējams
piemērot brīvības atņemšanu uz
laiku līdz trim gadiem vai īslaicīgu
brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu. Par
iepriekš minētajām darbībām, ja
tās izraisījušas smagas sekas, var
piemērot brīvības atņemšanu uz
laiku līdz astoņiem gadiem.
Būtiskākie nosacījumi, kas iedzīvotājiem ir jāievēro: ja persona
atgriezusies no ārzemju brauciena,
tai obligāti jāveic 14 dienu pašizolācija mājas apstākļos, pat ja nav
konstatētas saslimšanas pazīmes,
tāpat aizliegta iedzīvotāju pulcēšanās – vienā norises vietā var atrasties ne vairāk par 50 cilvēkiem
vienlaicīgi.
Jelgavas pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju, kurš atgriezies no
ārzemju brauciena, bijis kontaktā
ar Covid-19 saslimušu personu
vai viņa kontaktpersonām, ar
vislielāko atbildību izturēties pret
ierobežojošajiem pasākumiem, lai
nepieļautu vīrusa tālāku izplatību.

Ceturtdiena, 2020. gada 19. marts

Izglītība

Kultūra

Šonedēļ vēl ir brīvlaiks, bet no nākamās nedēļas skolas ir slēgtas
un skolēniem mācību process
tiks organizēts attālināti. Izglītības pārvalde apzina visu Jelgavas
skolēnu ģimeņu nodrošinājumu ar
internetu un datortehniku, lai mācību procesu būtu iespējams veikt
attālināti ikvienam skolēnam. Nedēļas vidū bija apzināti ap 100 skolēnu,
kuriem mājās nav interneta un datortehnikas, tāpēc Izglītības pārvalde
vienojas ar SIA «Latvijas mobilais telefons», kas uz laiku nodrošinās interneta pieslēgumu šo skolēnu dzīvesvietā. Savukārt datortehniku skolēniem
uz līguma pamata noteiktu laika periodu nodrošinās izglītības iestādes.
Visas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un arī pirmsskolas izglītības grupas skolās darbu turpina. Nedēļas sākumā
bērnudārzos apmeklējums bija vidēji 20 procenti, taču katrā iestādē ir
atvērta vismaz viena grupa. Ģimenēm, kuras vēlas, lai viņu bērns apmeklētu bērnudārzu, turpmāk reizi nedēļā rakstiski jāapliecina, ka ģimene
nav bijusi ceļojumā un nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem
vai viņu kontaktpersonām.
Jelgavas Izglītības pārvalde līdz 14. aprīlim apmeklētājus visus jautājumus
aicina risināt attālināti. Pieņemšana pie speciālistiem tiek organizēta tikai
pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties elektroniski vai pa tālruni 63012460.
Iesniegumus var iesūtīt pa e-pastu izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.
Papildu informācija
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija Aleksandrova,
tālrunis 63012477; e-pasts tija.aleksandrova@izglitiba.jelgava.lv
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma, tālrunis
63012465; e-pasts sarmite.joma@izglitiba.jelgava.lv

Līdz 14. aprīlim apmeklētājiem
slēgts Jelgavas kultūras nams un
atcelti visi pasākumi un pašvaldības amatierkolektīvu, profesionālo
kolektīvu – Jelgavas bigbenda un
Jelgavas kamerorķestra – mēģinājumi un nodarbības Jelgavas
kultūras namā, kultūras namā
«Rota» un deju centrā «Cukurfabrika». Paziņojums attiecas gan
uz bērniem un jauniešiem, gan
pieaugušajiem. Organizatoriskos
jautājumus iespēju robežās ikviens
aicināts kārtot attālināti pa tālruni
63023461, 25900004 vai e-pastu
kultura@kultura.jelgava.lv.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
Līdz 14. aprīlim Jelgavas Sociālo lietu pārvalde ierobežo klientu apkalpošanu klātienē. Iedzīvotāji aicināti jautājumus par pakalpojumu
saņemšanu iespēju robežās risināt attālināti,
iestādē klātienē vēršoties tikai tad, ja ir galēja
nepieciešamība, – tādā gadījumā pieņemšana
pie speciālistiem notiek tikai pēc iepriekšēja
pieraksta. Izņēmums ir krīzes situācijas.
Kontaktinformācija saziņai ar sociālā darba speciālistiem
📞Informācijas kabinets: 63048914, 63007224
📞Pabalstu piešķiršanas un saņemšanas jautājumiem: 63007487,
63007486
📞Darbs ar ģimenē ar bērniem: 26135473, 29497359 (Pulkveža O.Kalpaka ielā 9); 28377471, 26480186 (Zirgu ielā 47a)
📞Rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām: 63048917,
63012533
📞Rehabilitācijas pakalpojumi nepilngadīgām personām: 63048918
📞Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs (sociālais darbs ar senioriem): 63050874, 63050882
📞Sociālo pakalpojumu centrs bērniem (krīzes centra pakalpojums):
63026313, 29477204
📞Veselības aprūpe un veselības veicināšana pilsētā: 63007491,
63012542
📞Dienas centri: «Integra» – 63026930; «Atbalsts» – 63026161; «Harmonija» – 26617882
📞Naktspatversme: 63082446
E-pasts: soc@soc.jelgava.lv
Sīkāka kontaktinformācija atrodama mājaslapā Jelgava.lv (sadaļā
«Institūcijas», «Sociālo lietu pārvalde»).
Higiēnas centrs strādā kā ierasts, maksimāli ievērojot piesardzības
pasākumus.
Dienas centros, grupu dzīvokļos veiktas pārrunas ar klientu tuviniekiem un iespēju robežās samazināts klientu skaits, kā arī aizliegta viesu
ierašanās, atceltas nodarbības.
Naktspatversmē pirms ienākšanas telpās ar bezkontakta termometru
klientam tiek izmērīta ķermeņa temperatūra un obligāti veikti dezinfekcijas pasākumi.
Sociālajā dzīvojamā mājā aizliegta viesošanās pie sociālās mājas iedzīvotājiem.

Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» līdz
14. aprīlim dokumentus aicina iesniegt, izmantojot e-pastu un citas elektroniskās sistēmas.
Ārkārtas situācijas laikā līdz 14. aprīlim ierobežota klientu pieņemšana klātienē:
• pieņemšana un konsultācijas pie iestādes
speciālistiem – pirmdienās no pulksten 15 līdz 19, piesakoties iepriekš
pa tālruni 63084470;
• rakšanas darbu pieteikumu iesniegšana – piesakoties iepriekš pa
tālruni 63084470;
• pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu atļauju noformēšana –
piesakoties iepriekš pa tālruni 63084470;
• atļaujas par materiālu novietošanu noformēšana – piesakoties iepriekš
pa tālruni 63084470;
• satiksmes ierobežojumu saskaņošana – nosūtot iesnieguma veidlapu
un satiksmes organizācijas shēmu pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv;
• dokumentu iesniegšana – izmantojot e-pastu pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv;
• iestādes sagatavotie dokumenti tiks izsniegti elektroniskā formā –
elektronisks dokuments ar drošu elektronisko parakstu (EDOC fails) vai
papīra dokumenta kopija (PDF fails);
• iestādes sagatavotos papīra dokumenta oriģinālus ieteicams saņemt
klātienē pēc valstī noteikto ierobežojumu atcelšanas.
Papildus iedzīvotāji aicināti ievērot:
• apbedīšanas pakalpojumu pieprasītāju skaits ierobežots līdz divām
personām;
• bēru ceremonijā drīkst piedalīties ne vairāk par 50 cilvēkiem.
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Kases darba laiks
līdz 14. aprīlim:
• pirmdienās – slēgts;
• no otrdienas līdz piektdienai –
no pulksten 16 līdz 19;
• sestdienās – no pulksten 10
līdz 14;
• svētdienās un 10. aprīlī –
slēgts.
Kases tālrunis – 63084679.

Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis līdz 14. aprīlim
apmeklētājiem slēgts. Tūrisma informācija tiek nodrošināta
attālināti – katru dienu no pirmdienas līdz svētdienai laika posmā
no pulksten 9 līdz 18 pa tālruni
63005445, 63005447 vai uz e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv.

Aktuālā informācija par tūrisma
piedāvājumu Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā
pieejama www.visit.jelgava.lv.

Muzeji
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un Alunāna
muzejs līdz 14. aprīlim apmeklētājiem ir slēgts. Atcelti visi plānotie
publiskie pasākumi.
Tāpat Dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīcija līdz 14. aprīlim ir
slēgta.

Bāriņtiesa
Līdz 14. aprīlim Jelgavas pilsētas Bāriņtiesā, tikai iepriekš piesakoties, noteikts šāds apmeklētāju
pieņemšanas laiks:
• pirmdienās no pulksten 15
līdz 19;
• otrdienās no pulksten 8 līdz 12;
• ceturtdienās no pulksten 8
līdz 12.
Apmeklējums pie visiem speciālistiem tiek organizēts pēc
pieraksta, zvanot darba laikā pa
tālruni 63081700, 63081701 vai
rakstot pa e-pastu barintiesa@
barintiesa.jelgava.lv.
Konsultācijas tiek sniegtas attālināti, zvanot pa iepriekš norādītajiem tālruņa numuriem.
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Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācija
Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju un ierobežojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija apmeklētājiem pakalpojumus sniedz attālināti. Ierastajā darba režīmā
strādā Klientu apkalpošanas centrs, tomēr pašvaldība aicina
iedzīvotājus klātienē pašvaldības administrācijā vērsties tikai
īpašas nepieciešamības gadījumā. Ja nav iespējas dzīvesvietu
deklarēt elektroniski, to var izdarīt klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni 63005481.

Dokumentus var iesniegt elektroniski pa e-pastu
dome@dome.jelgava.lv. Savukārt ar administrācijas
speciālistiem var sazināties telefoniski:
📞Klientu apkalpošanas centrs: 63005522, 63005537
📞Finanšu nodaļa: 63005550
📞Būvvalde: 63005576
📞Būvinspekcija: 63005566
Pašvaldības īpašumu pārvalde:
📞vadītāja: 63005518
📞dzīvokļu jautājumi: 63005523
📞licencēšanas jautājumi: 63005528
📞Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde: 63005569
📞Informatīvais izdevums «Jelgavas Vēstnesis»: 63048800

Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs
ZRKAC līdz 14. aprīlim
atceltas visas nodarbības
klātienē. Tāpat slēgta ZRKAC Metodiskā bibliotēka.
Šajā laikā iestāde nodrošina
visu veidu konsultācijas attālināti, iepriekš sazinoties un
vienojoties ar ZRKAC speciālistiem individuāli.
📞  Klientu apkalpošanas speciālisti: 63082101;
birojs@zrkac.jelgava.lv
📞  Direktore: 26406535
📞  Tālākizglītības nodaļas vadītāja: 29179563
📞  Izglītības un informācijas tehnoloģiju
attīstības nodaļas vadītāja: 26511680.

Jelgavas pilsētas bibliotēka
un tās filiāles
Jelgavas pilsētas bibliotēka un
tās filiāles ir mainījušas darba
laiku un lasītāju apkalpošanas
kārtību. No šīs nedēļas Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās
filiāles – Miezītes bibliotēka,
Pārlielupes bibliotēka un bērnu bibliotēka «Zinītis» – turpinās
lasītājus konsultēt tikai neklātienē, pārtraucot apkalpošanu
klātienē līdz turpmākajam paziņojumam. Bibliotēku darba laiks,
kad tiks veiktas neklātienes lasītāju konsultācijas, tiek noteikts no
pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 8 līdz 17, sestdienas un
svētdienas – brīvdienas. Visi publiskie pasākumi bibliotēkās tiek
atcelti līdz 14. aprīlim.
Līdz ar to grāmatas uz mājām netiek izsniegtas, un tas attiecas
arī uz iepriekš veiktajām rezervācijām. Grāmatu atpakaļ nodošana
tiek organizēta tikai ar grāmatu nodošanas kasti, kas atrodas
blakus bibliotēkas ēkai Akadēmijas ielā 26. Visām grāmatām
nodošanas termiņš automātiski tiks pagarināts līdz 14. aprīlim.
Bibliotēka aicina lasītājus aktīvāk izmantot visus pieejamos
e-resursus latviešu, angļu un vācu valodā: «EBSCO», «Britannica»,
News.lv, Periodika.lv, 3td-egrāmatu bibliotēka, «Letonika» un citas.
Ja ir nepieciešama palīdzība, lai piekļūtu šiem resursiem, vai arī ir
citi jautājumi, bibliotēka aicina sazināties pa tālruni vai e-pastu.
Tāpat Jelgavas pilsētas bibliotēka mudina savus lasītājus sekot
līdzi jaunumiem bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu kontakti
attālinātajām konsultācijām:
• tālruņi: Jelgavas pilsētas bibliotēka – 63046587, 63046713;
Pārlielupes bibliotēka – 63011829; Miezītes bibliotēka – 63083151;
«Zinītis» – 63029093;
• e-pasti: abo@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.lv,
parlielupe@biblioteka.jelgava.lv, miezite@biblioteka.jelgava.lv,
zinitis@biblioteka.jelgava.lv.

Pašvaldības policija
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā apmeklētāji netiks
pieņemti līdz 14. aprīlim.
Iesniegumus un sūdzības
iedzīvotāji aicināti atstāt Pašvaldības policijas pastkastē vai
nosūtīt tos elektroniski portālā Latvija.lv.
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AKTUĀLI
Jelgavas poliklīnika

Sabiedriskais transports

No 17. marta Jelgavas poliklīnika apmeklētājus pieņem pēc noteiktas kārtības:
• pacientiem ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru vai augšējo elpceļu
slimību simptomiem jāsazinās ar ģimenes ārstu telefoniski
un jāvienojas par tālāku ārstēšanu;
• ģimenes ārstu drīkst apmeklēt tikai pēc iepriekšēja
pieraksta;
• pacientiem, kuriem jāpagarina zāļu receptes, jāzvana uz
sava ģimenes ārsta praksi;
• obligātā veselības pārbaude tiks nodrošināta tikai pēc
iepriekšēja pieraksta;
• pacientiem, ierodoties poliklīnikā, tiek mērīta ķermeņa
temperatūra ar bezkontakta termometru;
• pēc ierašanās poliklīnikā jāaizpilda anketa, kurā pacients apliecina, ka pēdējo 14 dienu laikā nav bijis izbraucis
ārpus Latvijas un nav bijusi saskare ar Covid-19 inficētu
cilvēku.

Līdz ar valstī noteikto ārkārtas
situāciju pēdējo dienu laikā gan Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā, gan arī reģionālo maršrutu
autobusos pārvadāto pasažieru
skaits ir būtiski samazinājies. SIA
«Jelgavas autobusu parks» (JAP)
informē, ka pilsētas autobusos pasažieru ir uz pusi mazāk, bet reģionālās nozīmes autobusos – par 40
procentiem mazāk. Līdz ar to JAP no 21. marta līdz 14. aprīlim
slēdz pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu Nr.6, 9, 14,
16 un 18. Šie maršruti ir slēgti, jo paralēli tiem kursē citu maršrutu autobusi, kas ļauj pasažieriem nokļūt viņu izvēlētajā vietā.
Vienlaikus VSIA «Autotransporta direkcija» informē, ka no
19. marta visā Latvijā uz ārkārtējās situācijas laiku
autobusu reisu skaits tiks samazināts arī reģionālajos
pārvadājumos. Tas nozīmē, ka izmaiņas būs arī JAP nodrošinātajos reģionālajos autobusu reisos. Autotransporta direkcija
aicina iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties
ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo
kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv, sadaļā «Kustības saraksti», vai www.1188.lv.
Tāpat JAP informē, ka līdz 14. aprīlim apmeklētāju apkalpošana uzņēmumā notiek attālināti. Administrācija strādā ierastajā
darba laikā – darba dienās no pulksten 8 līdz 17 ar pārtraukumu
no pulksten 12 līdz 13. Dispečerdienests strādā visu diennakti,
konsultatīvais tālrunis – 63045945.

Jelgavas slimnīca
Saistībā ar Covid-19
pandēmiju Jelgavas slimnīcā kategoriski aizliegts
apmeklēt pacientus nodaļās. Tāpat slimnīcā uz nenoteiktu laiku atceltas lekcijas
topošajiem vecākiem.
Dzemdību nodaļā tāpat kā visā slimnīcā apmeklējumi ir aizliegti. Ģimenes
dzemdībās var piedalīties viena pavadošā persona, kura
apliecinājusi, ka nav apmeklējusi Covid-19 skartās valstis
vai teritorijas un nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Ja jaunajai māmiņai pēc
dzemdībām ir ģimenes palāta, klātesošajam piederīgajam
ir atļauts uzturēties ģimenes palātā visu periodu un bez
pārtraukuma. Tiklīdz piederīgais pamet nodaļu, piemēram, dodas uz veikalu, darbu vai mājām, tā viņš kļūst par
apmeklētāju, kuram kategoriski aizliegts apmeklējums. Ja
pēc dzemdībām jaunā māmiņa neuzturas ģimenes palātā,
piederīgajām personām nodaļa ir jāatstāj.

SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»»
Līdz 14. aprīlim noteikts:
• ģimenes ārsta prakses
sniegtie pakalpojumi tiek
veikti attālināti, telefoniski
sazinoties ar savu ģimenes
ārstu;
• speciālistu apmeklējumiem (otolaringologs, ķirurgs,
oftalmologs, stomatologs) pacienti tiek apkalpoti tikai pēc
iepriekšēja pieraksta, sazinoties ar reģistratūru pa tālruni
63020392, 63022412;
• rentgena un procedūru, vakcinācijas kabinets, analīžu
ņemšana un ultrasonogrāfija pieejama ierastā režīmā ar
nosūtījumu (iepriekš zvanot pa tālruni 63022987);
• rehabilitācijas pakalpojumi tiek atcelti līdz turpmākajiem
rīkojumiem.

SIA «Fortum»
Lai mazinātu inficēšanās
risku ar Covid-19, SIA «Fortum Jelgava» līdz 14. aprīlim
slēdz Klientu apkalpošanas
centru Jelgavā, Pasta ielā 47.
Klientu apkalpošana tiek organizēta attālināti, izmantojot iespēju sazināties pa Klientu
apkalpošanas centra tālruni 63007055 vai e-pastu fortum.
jelgava@fortum.com.
Norēķinus par siltumenerģiju klienti aicināti veikt,
izmantojot internetbanku, bet, ja tas nav iespējams, – veikala «Maxima» kases. Norēķini SIA «Fortum Jelgava»
Klientu apkalpošanas centrā šobrīd nav iespējami.

SIA «Jelgavas ūdens»
Saistībā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19
vīrusa dēļ apmeklētāju apkalpošana klātienē nenotiek, taču
iedzīvotāji tiks apkalpoti attālināti – telefoniski un ar e-pasta
starpniecību.
Nepieciešamības gadījumā
iedzīvotāji aicināti sazināties
ar atbildīgajiem dienestiem un vienoties par jautājumu risināšanu attālināti.
📞Abonentu apkalpošanas daļa: 63022886; dati@ju.lv
📞Tehniskā daļa: 63007106; td@ju.lv
📞Projektu īstenošanas grupa: 63007119;
ieva.strode@ju.lv, iveta.ziverte@ju.lv
📞Abonentu kontroles grupa: 63007698; akd@ju.lv
📞Dispečers: 63021091; dispecers@ju.lv
📞Biroja administratore: 63023575;
jelgavas.udens@ju.lv

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
Līdz 14. aprīlim klientu apkalpošana notiek attālināti,
uzņēmuma kase slēgta. Iedzīvotāji tiks apkalpoti attālināti
pa tālruni un ar e-pasta starpniecību.
• Klientu daļa: 63026010, 63048965, 28626261; info@
komunalie.lv
• būvgružu izvešana un pārvietojamo tualešu noma:
63023469, 29425342; komunalie@komunalie.lv
• klienti aicināti izmantot arī sadaļu «E-pakalpojumi»:
https://pakalpojumi.komunalie.lv/lv/login

SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde»
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» līdz 14.
aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un uz laiku
atceļ dzīvokļu īpašnieku sapulces. Tas nozīmē, ka šajā laika
posmā netiks sniegti klātienes pakalpojumi.
Dzīvokļu īpašnieki aicināti sazināties telefoniski (tālruņa
numuri pieejami uzņēmuma mājaslapā www.nip.lv) vai
elektroniski, izmantojot uzņēmuma informatīvo sistēmu.

Sports
Jelgavas pilsētas pašvaldības
sporta skolās – Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolā, Jelgavas Specializētajā peldēšanas
skolā un Jelgavas Ledus sporta
skolā – mācību un treniņu process ir pārtraukts, un līdz 14. aprīlim nav pieļaujama izglītojamo
dalība jebkādās sacensībās neatkarīgi no to norises vietas (Latvijā
vai ārvalstīs) un dalībnieku skaita tajās, kā arī nav pieļaujama izglītojamo dalība treniņnometnēs (gan Latvijā, gan ārvalstīs). Jelgavā
līdz 14. aprīlim atcelti gan pašvaldības iestādes «Sporta
servisa centrs» organizētie, gan pašvaldības sporta bāzēs
paredzētie sporta pasākumi.
Tāpat laikā, kamēr valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, slēgta Jelgavas sporta halle Mātera ielā 44a un sporta nams
Raiņa ielā 6. Stadions individuāliem apmeklētājiem ir
pieejams.
Arī Zemgales Olimpiskajā centrā sporta zāles un trenažieru zāle ir slēgta, bet stadions individuāliem treniņiem
ir pieejams.
LLU slēgusi sporta namu un baseinu Raiņa ielā 1 un sporta zāli
Tērvetes ielā 91d. Apmeklētājiem slēgta arī Jelgavas ledus halle un
6. vidusskolas baseins.

Veselības veicināšanas aktivitātes
Šobrīd ir apturētas veselības veicināšanas
aktivitātes pilsētā. Izņēmums ir bezmaksas
treniņi «Kardio/Spēks», «BodyART» un
«Vesela mugura», kurus trenere Tatjana Gorbatko piedāvā turpināt virtuāli.
Trenere sagatavojusi videotreniņus, kas
dalībniekiem vingrinājumus ļauj veikt
jebkurā laikā un vietā. Treneres vadītās
bezmaksas nodarbības līdz šim vidēji vienā
reizē apmeklēja 70–80 cilvēku, un, nevēloties, lai tās uz mēnesi tiktu
pārtrauktas, T.Gorbatko radījusi iespēju trenēties attālināti.
Veselības veicināšanas programmas gaitā trenere pirmdienās un
trešdienās ZOC līdz šim vadīja augstas intensitātes treniņus «Kardio/
Spēks», otrdienās – «BodyART» un ceturtdienās – «Vesela mugura»,
kas ir zemākas intensitātes treniņi. No šīs nedēļas šie treniņi tiek
nodrošināti attālināti – trenere katru treniņu ierakstīs video, un
attiecīgajā dienā tas tiks publicēts viņas youtube.com kontā «TG
balance», kā arī saite uz to būs pieejama feisbuka lapā «TG balance»
un «Veselības veicināšana Jelgavā».
Videotreniņi līdz 14. aprīlim notiks pēc tāda paša grafika, kā tad,
kad treniņi notika klātienē ZOC. Taču šobrīd dalībnieki treniņa
vingrinājumus varēs veikt sev ērtā laikā.
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LLU izsludina pieteikšanos
Jelgavas pilsētas domes balvai
 Emīls Rotgalvis

Līdz 15. aprīlim jaunie
doktoranti un maģistranti, kuri veikuši Jelgavas un Zemgales
reģiona attīstības zinātniskos pētījumus,
aicināti pieteikties Jelgavas pilsētas domes
balvas konkursam.
Balva izveidota, lai veicinātu Jelgavas pilsētas
un Zemgales reģiona
attīstību, atbalstītu zinātniskās izstrādnes un
jaunatnes interesi par
zinātni, informē LLU.
Balva tiek piešķirta divas
reizes gadā jaunajiem doktorantiem vai maģistrantiem,
kuri konkursa pieteikuma
iesniegšanas brīdī nav vecāki
par 35 gadiem un kuru pētījums sekmē uzņēmējdarbības
idejas īstenošanu vai sniedz
ieguldījumu Jelgavas pilsētas
vai Zemgales reģiona lauku
attīstības zinātniskajos pētījumos, veicina lauku attīstību,
to modernizāciju, uzņēmējdarbību laukos, kā arī ir zinātniskās publikācijas vispāratzītos

zinātniskos izdevumos.
Nolikums paredz, ka balvas
pretendents iesniedz pieteikumu, pievienojot vairākus
dokumentus – Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu
akadēmijas (LLMZA) nodaļas,
LLU Zinātnes padomes vai
LLU fakultātes domes ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā
darba vērtējums un jaunā
zinātnieka raksturojums, konkursa darbu, darba anotāciju
latviešu valodā, zinātnisko
publikāciju sarakstu un autora
dzīves un darba gājumu (CV).
Konkursa darba titullapā jānorāda pārstāvētā zinātniskā
institūcija, darba nosaukums,
autora vārds un uzvārds. LLU
apkopos konkursam iesniegtos
dokumentus un sadarbībā ar
LLMZA sasauks Balvas konkursa komisiju.
Konkursa pretendentiem
līdz 15. aprīlim jāiesniedz pieteikums LLU Zinātnes un
projektu attīstības centrā 189.
telpā, Lielajā ielā 2, Jelgavā,
LV-3001. Tālrunis papildinformācijai – 63005685. Konkursa nolikums pieejams LLU
mājaslapā www.llu.lv, sadaļā
«Aktualitātes».

Papildināti Jelgavas pilsētas
simbolikas lietošanas noteikumi
No 1.lpp.

Piemēram, izgatavojot suvenīrus un prezentācijas materiālus
ar sava kolektīva logo, uz tiem
jāizvieto arī Jelgavas pilsētas
logotips. Veicinot lokālpatriotismu un apliecinot savu piederību
Jelgavai, pilsētas logotipu kopā
ar kolektīva logotipu var izvietot
ikviena organizācija vai kolektīvs.
Savukārt atbilstoši Administratīvās atbildības likumam
dome ir noteikusi, ka kontroli
par noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu
par noteikumu pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma

lietas izskatīšanai veiks Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policija, bet
administratīvā pārkāpuma lietu
izskatīs Jelgavas pilsētas domes
Administratīvā komisija. Par
noteikto prasību neievērošanu
attiecībā uz Jelgavas pilsētas
karogu piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu līdz 70 naudas soda
vienībām. Naudas soda vienības
apmērs ir noteikts Administratīvās atbildības likumā, un tas ir
pieci eiro.
Noteikumi «Jelgavas pilsētas
simbolika» pieejami Jelgavas
pilsētas mājaslapā www.jelgava.
lv, sadaļā «Saistošie noteikumi».

Jelgavas Latviešu biedrība atceļ biedru sapulci, kas bija paredzēta
22. martā pulksten 13 Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē
(Akadēmijas ielā 26, Jelgavā). Sapulce atcelta saistībā ar Covid-19
izplatību Latvijā un izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, informē biedrība.
SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095), moderna ārstniecības iestāde ar plašu
pakalpojumu klāstu un profesionālu komandu, steidzami aicina darbā

DEŽŪRĀRSTU(-I) (pusslodzes darbs 20 stundas nedēļā).
• atalgojumu līdz 1258 EUR (tāmes finanPamata darba pienākumi:
• sniegt pacientiem kvalitatīvu ārstnie- sējums pilnas slodzes darbam) un sociālās
cisko palīdzību kā dežūrārstam saskaņā garantijas;
ar Latvijā apstiprinātām medicīniskajām • paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus, kursus, konferences, kongresus;
tehnoloģijām.
• veselības apdrošināšanu pēc viena noPrasības:
• atbilstoša augstākā medicīniskā izglītība; strādāta gada.
• sertifikāts ģimenes ārsta vai internista
specialitātē;
• reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
• nepieciešama profesionālā pieredze ģimenes ārsta vai internista darbā;
• teicamas latviešu valodas zināšanas,
vēlamas krievu valodas zināšanas;
• laipna un pozitīva attieksme pret pacientiem.
Piedāvājam:
• darbu profesionāļu komandā;

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti
atlases nākamajai kārtai.

Lai pieteiktos vakancei, CV, motivācijas
vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu
kopiju lūgums sūtīt pa e-pastu jp@jp.lv vai
iesniegt personīgi Sudrabu Edžus ielā 10,
Jelgavā, 412. kabinetā.
Informējam, ka iesniegto informāciju, t.sk.
jūsu personas datus, apstrādās SIA «Jelgavas
poliklīnika» ar mērķi izvērtēt jūsu piemērotību
norādītajam amatam.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»

(reģ.Nr.9001042284) aicina darbā ERGOTERAPEITU(-I) uz noteiktu laiku.
Prasības:
• augstākā izglītība specialitātē, vēlams sertifikāts (tiesīgs(-a) praktizēt ergoterapeita profesijā);
• labas komunikācijas prasmes, sadarbības
un argumentācijas spējas;
• augsta atbildības izjūta;
• spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
• vēlama darba pieredze specialitātē pēdējo
3 gadu laikā;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Galvenie pienākumi:
• veikt klientu funkcionēšanas spēju novērtēšanu;
• konsultēt klientus par tehniskā palīglīdzekļa
nepieciešamību vai atbilstību;
• veikt vides pieejamības atbilstības izvērtēšanu un sagatavot atzinumus;
• dokumentēt savas darbības.
Mēnešalga – 872 EUR (pārbaudes laikā –
80% no mēnešalgas).

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.
Tālrunis informācijai – 63007523.
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Matemātikas skolotāja Liene
Krieviņa saņem Ekselences balvu
 Ritma Gaidamoviča

Devīto reizi Latvijā
pasniegta Ekselences
balva, nosaucot profesionālākos bioloģijas, fizikas, ķīmijas un
matemātikas skolotājus, kuri savās stundās skolēniem māca
būt uzņēmīgiem un
radošiem, rosina darboties kā pētniekiem.
Par izcilāko matemātikas skolotāju Latvijā šogad atzīta un
Ekselences balvu saņēma Jelgavas Valsts
ģimnāzijas skolotāja
Liene Krieviņa, bet
Jelgavas Amatu vidusskolas fizikas skolotājai Mārītei Lazdai
pasniegta Iedvesmas
balva.
Ekselences balvai kopumā
bija izvirzīti 170 dabaszinātņu
un matemātikas pedagogi,
kurus konkursam pieteica skolēni, viņu vecāki un skolu vadība, savukārt konkursa finālam
izraudzīti pieci visaugstāk
novērtētie katra priekšmeta
skolotāji – kopumā 20 pedagogi –, kuriem bija jāvada 20
minūšu gara mācību stunda
nepazīstamiem skolēniem,
jāanalizē dažādas mācību situācijas un citu Ekselences
balvas pretendentu sniegums.
L.Krieviņa mācību stundu
vadīja Rīgas Teikas vidusskolas 8. klases skolēniem, 20 minūšu laikā izskaidrojot, kas ir
augošas, dilstošas, periodiskas,
bezgalīgas un galīgas virknes,
un stundas noslēgumā skolēni
izveidoja savu virkni. «Vadīt
stundu svešā skolā un klasē,
protams, ir izaicinājums, taču
man jau bija pieredze, jo to
darīju arī pagājušajā gadā,
pretendējot uz Ekselences
balvu, un tā šogad bija mana
priekšrocība,» stāsta L.Krieviņa, kura Jelgavas Valsts
ģimnāzijā strādā jau piekto
mācību gadu. Jāpiebilst, ka
viņa pērn bija starp pieciem
konkursa finālistiem un saņēma Iedvesmas balvu.
Matemātikas skolotāja atzīst, ka šī konkursa lielākais
ieguvums ir gūtais aplieci-

Foto: Ivars Veiliņš
nājums, ka kolēģos ir spēks.
«Man ir kolosāli, radoši kolēģi,
kuri vienmēr atbalstījuši un
palīdzējuši, un arī šajā konkursā pārliecinājos, ka Latvijā
ir daudz izcilu matemātikas
skolotāju, no kuriem var mācīties, smelties pieredzi. Man ļoti
patika, ka varējām piedalīties
citu kolēģu stundās, vērojot
viņu darbu un reizē gūstot
jaunas idejas savām stundām.
Piemēram, kolēģis no Mār
upes vidusskolas teoriju par
virknēm izskaidroja ar reāliem
piemēriem no dzīves, un tas
bija aizraujoši. Es redzēju, ka
var strādāt citādāk, un dažas
no šīm idejām es noteikti varu
aizgūt savam darbam,» atzīst
L.Krieviņa.
Viņa pārliecināta, ka mūsdienu skolotājam ir jābūt atvērtam. «Top jaunas mācību
metodes, tiek ieviesta jauna
mācību pieeja, un mums ir jāspēj to visu pieņemt un iekļaut
savā ikdienas darbā,» saka
L.Krieviņa. Viņas moto: katri
griesti ir jauna grīda. «To var
interpretēt dažādi, un viena
no manām interpretācijām ir
tāda: griesti ir mans mērķis,
un, tiklīdz es līdz tam tieku,
tas pārvēršas par grīdu, tāpēc
es izvirzu nākamo mērķi. Šajā
procesā nedrīkst apstāties.
Tiesa, lai māja būtu stabila,
nepieciešami kvalitatīvi instrumenti jeb tās lietas, ko mēs

mācāmies skolā. Tieši tāpēc
nekad nevaram teikt, ka «to
man dzīvē nevajadzēs, es nemācīšos», jo mēs neviens nezinām, kurā mirklī konkrētās
zināšanas būs nepieciešamas.
Ir jāstrādā ar pilnu atdevi
visos mācību priekšmetos,»
pārliecināta Ekselences balvas
ieguvēja.
Jāpiebilst, ka L.Krieviņas
matemātikas stundu Teikas
vidusskolā vēroja arī izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska, svinīgajā apbalvošanas ceremonijā atzīstot, ka
L.Krieviņa spējusi ieinteresēt
skolēnus tā, lai viņiem gribētos
būt šajā stundā un strādāt.
«Skolotāja radīja gaisotni, kas
liek līdzdarboties. Varēja pārliecināties, ka tur kompetencēs
balstītā izglītības pieeja nav
tikai nupat startējusi, bet jau
lieliski strādā ikdienas darbā.
Ja kādam vēl ir šaubas par šo
pieeju, lai apmeklē Jelgavas
Valsts ģimnāzijas matemātikas
stundas un gūst idejas savam
darbam!» tā I.Šuplinska.
Četri Ekselences balvas
saņēmēji – labākie skolotāji
katrā mācību priekšmetā – līdz
ar mākslinieka veidotu stikla
balvu saņēma 1400 eiro naudas prēmiju, bet pārējiem finālistiem pasniegta Iedvesmas
balva – Izglītības un zinātnes
ministrijas Atzinības raksts,
naudas un veicināšanas balva.

Iedvesmas balvu saņēma arī
Jelgavas Amatu vidusskolas
fizikas skolotāja M.Lazda, kas
uz šo skolu pārnākusi strādāt
no bijušās Vakara (maiņu) vidusskolas. Amatu vidusskolas
direktore Edīte Bišere atzīst,
ka M.Lazda ir profesionāls
pedagogs, kas savu darbu
veic ļoti atbildīgi. «Viņas profesionalitāte un varēšana ir
pārsteidzoša. Viņa ir ne tikai
lieliska fizikas skolotāja, bet
arī brīnišķīga klases audzinātāja, kura ne vienu vien
skolēnu, kurš nolēmis mācības
pamest, spējusi pārliecināt
tomēr atgriezties skolas solā,»
tā E.Bišere.
Ekselences balvas pasākums
ir īpašs ar dabaszinātņu un
matemātikas jomas, kas ir
prioritāte Latvijas ilgtspējīgai
attīstībai, pedagogu darba
popularizēšanu un prestiža
veidošanu, ar iespēju sekmēt
veiksmīgākās inovatīvās pieredzes pārnesi uz citām skolām.
Īpaši aktuāli tas ir šobrīd,
ieviešot jauno mācību saturu
un pieeju Latvijas izglītības
sistēmā.
Pasākumu «Ekselences balva» organizē Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības
inovāciju centrs sadarbībā ar
Latvijas Universitātes fondu,
Valsts izglītības satura centru un Izglītības un zinātnes
ministriju.

Jaunieši var saņemt pašvaldības
atbalstu savu ideju realizēšanai
 Emīls Rotgalvis

Jau piekto gadu pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu «Jaunieši var!», kurā piedalīties aicinātas Jelgavas pilsētas neformālās jauniešu
iniciatīvu grupas (vismaz divi jaunieši vecumā no 13
līdz 25 gadiem), lai iegūtu finansiālu atbalstu līdz
350 eiro sava projekta realizācijai. Kopējais projektā
paredzētais finansējums – 3500 eiro. Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 9. aprīlis, savukārt to
īstenošana paredzēta no 1. maija līdz 30. oktobrim.
Konkursa mērķis ir finansiāli
atbalstīt jauniešu iniciatīvas,
kas veicina Jelgavas jauniešu
iekļaušanos pilsētas attīstības
procesos, sekmē jauniešu brīvā
laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes un pašattīstības
procesus. Projektu konkursā
tiks atbalstītas neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi,
jauniešu saliedētības veicināšanas un līdzdalības pasākumi
un jauniešu iesaiste brīvprātī-

gajā darbā. Tāpat atbalstu var
saņemt tādu fizisko aktivitāšu
veicināšanas pasākumi, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu
iepriekšēju sagatavotību attiecīgajā sporta veidā, piemēram,
atklātie treniņi un amatierturnīri, kā arī atbalstīta tiks nepieciešamā sporta aprīkojuma iegāde.
Finansējumu var saņemt arī
radošās pašizpausmes veicināšanai, tajā skaitā radošo darbnīcu,
improvizācijas teātra nodarbību

vai izstāžu rīkošanai.
Projekta pieteikums jāiesniedz
Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Skolotāju ielā 8 līdz 9. aprīļa
pulksten 14.30. Vienlaikus projekta pieteikuma kopija jānosūta
pa e-pastu linda.vovere@dome.
jelgava.lv. Pieteikuma un tāmes
veidlapa un konkursa nolikums
pieejams vietnē www.jelgava.lv,
sadaļā «Institūcijas», «Sabiedrības integrācijas pārvalde».

Pagājušajā gadā viens no
konkursu «Jaunieši var!»
atbalstītajiem projektiem
bija Jelgavas skolēnu vokāli
instrumentālo grupu festivāla rīkošana, ko īstenoja 4.
vidusskolas audzēkņi.

Paziņojums par izsoles «Zemesgabala Katoļu ielā 7B,
Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa
nomas tiesību izsoli.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 3. aprīļa plkst.13.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, 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. Kontakttālrunis 63005568.
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Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā Oļģerta Kovaļevska (dzimis 1954. gada 3. februārī,
deklarētā dzīvesvieta – Pulkveža
Oskara Kalpaka iela 9 – 45, Jelgava) radiniekus. Lūdzam personas,
kurām kaut kas zināms par Oļģerta
Kovaļevska radiniekiem, pieteikties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550,
63048941 vai 26129763.

Meklē darbu
Podnieks meklē darbu. T.27114795.
Vīrietis (33) steidzami meklē darbu.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.22159957.
Vīrietis (60) meklē palīgstrādnieka darbu.
Ir savs auto.
Varu palīdzēt mazdārziņa darbos.
T.20525623.
Elektriķis.
Izskatīšu visus darba piedāvājumus.
T.22163952.

Līdzjūtības
Visdziļākā līdzjūtība
Svetlanai Morozovai,
tēvu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Izsakām līdzjūtību
Aksanai Kuvaldinai,
no mātes uz mūžu atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Kas smagāks vēl var būt,
pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
kas sirdij tuvs un dārgs.
Izsakām līdzjūtību
Dzintaram Skujam un tuviniekiem,
tēti pavadot mūžībā.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
(J.Silazars)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā
ar mūsu kolēģi Astru Vanagu,
no mātes atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
(M.Jansone)
Skumju brīdī esam kopā ar
Jeļenu Mamontovu,
no vīramātes atvadoties.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs
Ziediņus zilos
Vainagā vīšu,
Daudz mīļu vārdu
Tajā ierakstīšu...
(M.Šnē)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Tatjanai Beinarovičai,
no vīra uz mūžu atvadoties.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma…
(D.Avotiņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Valērijam Šustikovam,
māmiņu mūžībā pavadot.
Jelgavas Amatu vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA PEREPELKINA (1936. g.)
GAĻINA BRESSKA (1929. g.)
VLADIMIRS BAIKOVS (1957. g.).
Izvadīšana 19.03. plkst.10 Meža kapsētā.
TATJANA KARTELE (1956. g.).
Izvadīšana 19.03. plkst.12.45 Bērzu kapsētā.
ĻUBOVA ŠUSTIKOVA (1939. g.).
Izvadīšana 20.03. plkst.10 Zanderu kapsētā.
GERTRUDE VERONIKA ZUŠA (1930. g.).
Izvadīšana 20.03. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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Labākie šoferi: «Darbam ir
jāpatīk un jāsniedz gandarījums»
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

«Savu darbu es daru no sirds,
jo man tas patīk. Īpašas formulas, kā labi strādāt, nav,
taču svarīgi ir būt pieklājīgam, smaidīgam, tāpat maznozīmīgs nav ārējais izskats
– šoferim jābūt sakoptam,
jo mēs tomēr esam pilsētas
seja,» saka SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP) 2019.
gada labākais autobusa vadītājs pilsētas pārvadājumos
Andrejs Sviķis. JAP jau septīto
reizi pateicās saviem labākajiem šoferiem, izvērtējot gada
darba rādītājus.
A.Sviķis par labāko šoferi deviņu darba
gadu stāža laikā JAP atzīts jau ceturto
reizi. Uzņēmumā norāda: tas apliecina,
ka viņš patiešām ir labākais. A.Sviķis
stāsta, ka viņam ļoti patīk vadīt autobusu, braukt pa pilsētu un vērot, kā tā ik
dienu mainās. «Šobrīd mūsu darbs nav
viegls, jo pilsētā ir daudz ielu remontu,
taču tas nekas – pacietīsimies, jo zinām,
ka apstākļi uzlabosies un brauksim pa
līdzenākām ielām,» spriež JAP labākais
šoferis. A.Sviķis pieļauj, ka pasažieriem
viņam pasniegtā nozīmīte ir mazsvarīga,
taču tā ir būtiska viņam, jo ceļ pašapziņu,
apliecinot, ka uzticētos pienākumus veicis godprātīgi un ar lielu atbildību.
2. vietu pilsētas pārvadājumos šogad
ieguva Aleksandrs Ivanovs, kurš starp
laureātiem ir otro reizi, bet 3. vietā ir
vienīgā dāma starp šogad apbalvotajiem
šoferiem – Nataļja Rahova, kura par trešo
labāko tika atzīta arī 2018. gadā.
Pilsētas pārvadājumos labākie autobusa vadītāji apbalvojumu saņēmuši
jau vairākkārt, bet starp uzvarētājiem
reģionālajos maršrutos šis tituls diviem
šoferiem piešķirts pirmo reizi, turklāt
viņu darba stāžs JAP ir pavisam neliels.
1. vietas ieguvējs Dmitrijs Voronovs JAP
nostrādājis tikai divus gadus, bet 3. vietas

Jelgavas Autobusu parka labākie autobusa vadītāji 2019. gadā –
Nataļja Rahova (no kreisās), Aleksandrs Ivanovs, Andrejs Sviķis, Ēriks Podaviļņiks, Vadims Zarovskis un Dmitrijs Voronovs.
ieguvējam Ērikam Podaviļņikam šis ir
otrais darba gads šajā uzņēmumā.
«Manuprāt, autobusa vadītājam svarīgākais ir saglabāt mieru jebkurā situācijā un ceļu satiksmē izplānot vairākus
soļus uz priekšu. Tad viss izdosies un arī
pasažieri būs apmierināti,» pārliecināts
1. vietas ieguvējs reģionālajos pārvadājumos D.Voronovs. Uzvarētājs atzīst, ka
viņam patīk savs darbs. «Lai gan man ir
finansista diploms, autobusa vadīšana
šķiet daudz saistošāka. Tas nav darbs
birojā,» saka D.Voronovs, uzsverot, ka
lielākais gandarījums ikdienas darbā
ir katrs pateiktais paldies un kāds
labs vārds no pasažiera: «Pasažieris ir
galvenais, un viņa paldies apliecina, ka
ar manu darbu ir apmierināts.» Viņš
norāda, ka saņemtais apbalvojums liks
strādāt vēl labāk.
3. vietas ieguvējs reģionālajos pārvadājumos Ē.Podaviļņiks darbā JAP atgriezies pēc nepilnu 30 gadu pārtraukuma.

«Šajā uzņēmumā jau strādāju 1989.
gadā, pēc trim gadiem no darba aizgāju,
bet 2018. gada decembrī, atgriežoties no
Anglijas, atsāku strādāt JAP. Šobrīd rit
otrais darba gads, un esmu apmierināts,
jo man patīk komunicēt ar cilvēkiem,
šofera darba grafiks, tas, ka darbs ir, tā
teikt, pie mājām,» atzīst Ē.Podaviļņiks,
piebilstot, ka dažkārt ir aizvietojis kolēģus
pilsētas pārvadājumos, tomēr viņu vairāk
saista reģionālie maršruti. «Reģionā
cilvēki ir sirsnīgāki – kundzītes pienāk
parunāties, kāds pasažieris pacienā ar
konfektēm, jo darbadiena esot gara... Ir
patīkami dzirdēt katru paldies par kopā
pavadīto braucienu,» saka Ē.Podaviļņiks.
Savukārt ar 2. vietu reģionālajos pārvadājumos novērtēts Vadima Zarovska
darbs. Viņš labāko šoferu laureātu vidū
ir jau trešo reizi.
Autobusa vadītājus par godprātīgu
darbu sveica arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, norādot, ka

aizvadītais gads šoferiem nebija viegls,
jo pilsētā daudzviet noritēja un šobrīd vēl
turpinās vērienīgi ielu remontdarbi, kas
maina arī viņu ikdienu. «Jūsu svarīgākais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju
nokļūšanu tur, kur viņi vēlas, un jūs to
labi paveicat. Ikkatram savā darbavietā
ir jābūt atbildīgam, jāseko saviem pienākumiem un kvalitatīvai to izpildei.
Paldies par paveikto, un strādāsim, lai
sabiedriskā transporta pakalpojumus
pilsētā izmantotu arvien vairāk cilvēku!»
tā A.Rāviņš.
Labākie autobusa vadītāji saņēma
naudas balvu un īpašu nozīmīti, kā arī
grāmatas «100 stāsti par Latviju» un
«Latvijas 100 skaistākās vietas». Gada
labākie šoferi tiek vērtēti pēc tādiem
kritērijiem kā iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, autobusa ekspluatācijas
noteikumu godprātīga pildīšana, grafika
ievērošana, saņemto pasažieru pateicību
skaits un citiem.

Policija pastiprināti pārbauda auto drošības jostu lietojumu
 Emīls Rotgalvis

12. martā visas dienas garumā Zemgales reģionā ceļu
policisti pastiprinātu uzmanību pievērsa tam, vai transportlīdzekļa vadītājs un pasažieri lieto drošības jostas.
Jelgavā šajā dienā fiksēti 33
gadījumi, kad transportlīdzeklī kāds nebija piesprādzējies. Pirmreizējiem pārkāpējiem izteikts brīdinājums,
taču, fiksējot atkārtotu šāda
veida pārkāpumu, vadītājiem
noteikts arī naudas sods.
Reids notika no pulksten 8 līdz 20,
pastiprināti sekojot līdzi tam, vai visas
transportlīdzeklī esošās personas ir piesprādzējušās. Valsts policijas jaunākais
inspektors Askolds Bogdans stāsta, ka
lietainais laiks gan nebija pateicīgs pārkāpēju identificēšanai, jo šādos laikapstākļos, transportlīdzeklim esot kustībā,
ir grūti ieraudzīt, kas notiek salonā.
Vienkāršāk ir pamanīt tos pārkāpējus,
kas pārvietojas ar komerctransportu,
un reidā fiksēti arī šādi autovadītāji.
Piemēram, kāds kravas mikroautobusa
šoferis, kurš nebija piesprādzējies, savu
vainu nenoliedza, sakot, ka tikko uzsācis
kustību un nav paguvis piesprādzēties.
Viņam tas bija pirmais šāda veida pārkāpums, tāpēc izteikts brīdinājums.
Brīdinājumu saņēma arī kāda vieglā
automobiļa vadītāja, kuras mašīnas
aizmugurējā sēdeklī esošais pasažieris
neizmantoja drošības jostu. Arī viņai tas
esot pirmais šāds pārkāpums – ikdienā
sieviete sekojot līdzi, lai mašīnā visi būtu
piesprādzējušies, taču šoreiz neesot pa-

manījusi, ka aiz viņas sēdošais pasažieris
neizmanto drošības jostu.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu
23. punktu pasažieriem, kuru sēdvieta
aprīkota ar drošības jostu, braukšanas
laikā jābūt piesprādzētiem. Transportlīdzekļa vadītāja atbildība ir lielāka,
jo noteikumu 25.4. punkts paredz, ka
transportlīdzekļa vadītājam, vadot
transportlīdzekli, kura konstrukcijā
paredzētas drošības jostas, ir pienākums
ne tikai būt piesprādzētam, bet arī nevest
pasažierus, kuri nav piesprādzējušies.
Noteikumi paredz arī to, ka, vedot
bērnu, kura augums nepārsniedz 150
centimetrus, viņam jāatrodas vecumam
un svaram atbilstošā bērnu sēdeklītī un
jābūt piesprādzētam ar drošības jostu
vai bērnam jāsēž uz viņa vecumam un
svaram atbilstoša paliktņa un jābūt
piesprādzētam ar drošības jostu.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodekss par nepiesprādzēšanos ar
drošības jostu, kā arī tāda pasažiera
vešanu, kurš nav piesprādzējies, paredz
brīdinājuma izteikšanu vai naudas
sodu transportlīdzekļa vadītājam 30–70
eiro apmērā. Savukārt par pasažieriem
noteikto pienākumu pārkāpšanu, tātad
arī par nepiesprādzēšanos ar drošības
jostu, pasažierim paredzēts brīdinājums
vai naudas sods 15 eiro apmērā. Tāpat
vadītājam par nepiesprādzēšanos piešķir
vienu soda punktu, kas tiks reģistrēts arī
tad, ja brauciena laikā nebūs piesprādzējies tikai pasažieris.
Kopumā reida laikā sastādīti 33 protokoli, informē Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes vecākā speciāliste
Dace Kalniņa. Savukārt, kopā skaitot
Zemgales reģiona policijas iecirkņu
veiktā reida rezultātus, šajā dienā visā

reģionā sastādīti 58 protokoli šoferiem
vai pasažieriem, kas nav bijuši piesprādzējušies, vai šoferiem, kas nav ievērojuši
bērnu pārvadāšanas drošības prasības.
Aizvadītajā gadā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknī
sastādīti 1566 administratīvā pārkāpuma protokoli par nepiesprādzēšanos ar
drošības jostu un 40 protokoli par bērnu
pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu nelietošanu, bet visā Zemgales reģionā

– 3902 protokoli par drošības jostu un
88 par bērnu nedrošu pārvadāšanu.
Savukārt 2020. gadā Jelgavas iecirkņa
darbinieki sastādījuši 267 protokolus par
nepiesprādzēšanos un deviņus par bērnu
pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu nelietošanu, bet Zemgales reģionā
kopumā šogad sastādīti 515 protokoli par
nepiesprādzēšanos un 14 protokoli par
paredzēto bērnu pārvadāšanas līdzekļu
nelietošanu.

Ozolnieku novada pašvaldības SAC «Zemgale» (reģ.Nr.50900002551)
piedāvā darbu

MEDICĪNAS MĀSAI(-AM) un MĀSU PALĪGAM(-DZEI).
Atalgojums: medmāsa – no 850 EUR/mēn. par slodzi (pirms nodokļu nomaksas);
māsu palīgs – 650 EUR/mēn. par slodzi (pirms nodokļu nomaksas).
Dzīves aprakstu (CV) ar norādi «Medicīnas māsa» vai «Māsu palīgs» iesniegt
SAC «Zemgale» sekretārei Skolas ielā 9, Ozolniekos, vai sūtīt
pa e-pastu zemgale@ozolnieki.lv. Uzziņas pa tālruni 63050449, 63022863.
Darbavietas adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
SIA «Skonto Concrete Cladding» (reģ.Nr.40203099258)
saistībā ar paplašināšanos aicina darbā

RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES) un
DARBINIEKUS(-CES) DAŽĀDĀS AMATA POZĪCIJĀS
(kopā 30 jaunas darba vietas).

Prasības:
• motivācija strādāt un vēlme mācīties;
• spēja precīzi izpildīt uzdotos darba
uzdevumus;
• augsta atbildības izjūta, centīgums.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu – sākot no
5 EUR/st. (bruto);
• pilnas slodzes darba laiku;
• nepieciešamo apmācību darbavietā;

• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju mācīties, attīstīties un paaugstināt savu kvalifikāciju;
• visu darba veikšanai nepieciešamo
inventāru.
Galvenie pienākumi:
• veikt betona plātņu izgatavošanu,
pēcapstrādi un pakošanu.

Adrese: Langervaldes iela 2, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
(6 km no Jelgavas centra).
Ja atbilstat prasībām, lūgums sūtīt savas darba pieredzes aprakstu
pa e-pastu personnel@skontocc.com vai zvanīt pa tālruni 26637211.
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Pusgada laikā patversmē
nogādāti 113 kaķi un 51 suns
Foto: Ivars Veiliņš

No pērnā jūlija līdz šā gada janvārim SIA «Zemgales EKO» dzīvnieku ķērāji LLU Mazo dzīvnieku patversmē nogādājuši 113 kaķus un 51
suni, bet tikai seši kaķi un 22 suņi nodoti atpakaļ īpašniekam. Šobrīd patversmē uzturas 31 kaķis un 21 suns – viņi gaida jaunu saimnieku.
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Ja saimnieku neizdodas
atrast uzreiz, dzīvnieks
nonāk patversmē

Saimniekiem jāapzinās: ja
dzīvnieks pēc notveršanas tiks
nogādāts LLU Mazo dzīvnieku
patversmē, viņam būs jāmaksā
ne tikai par noķeršanas pakalpojumu – 28,68 eiro stundā –, bet
saskaņā ar patversmes cenrādi
arī par dzīvnieka izmitināšanu
un aprūpi. «Ja dzīvnieks ir apzīmēts ar mikroshēmu, reģistrēts
LDC un vakcinēts, tad summa
ir salīdzinoši neliela – tikai par
dzīvnieka apskati un laiku, ko
viņš pie mums uzturējies. Ja dzīvniekam minētās manipulācijas
nav veiktas, saimnieka izmaksas
būs lielākas, jo tādā gadījumā viss
jāizdara pie mums,» stāsta A.Visocka, gan norādot, ka gadījumu,
kad sunim nav veikta neviena no
manipulācijām, nav daudz.
Suņu un kaķu īstie saimnieki tiek gaidīti 14 dienas, pēc šī
termiņa dzīvnieki tiek attārpoti,
sapotēti, veikti ieraksti pasē vai
vakcinācijas apliecībā, sterilizēti

Jāzvērtē, vai raksturi saderīgi

Suņu ķērājs Leonīds Antēns
pēc pieredzes stāsta, ka visbiežāk
suņi no privātmājas aizlaižas pa
vaļā atstātiem vārtiem vai caurumu žogā, bet dažu šķirņu suņiem
patīk rakt un pašiem atrast ceļu
otrpus sētai. Savukārt suņi, kuri
mīt dzīvoklī, visbiežāk, ejot pastaigā ar bērniem, izraujas no rokas
ar visu pavadu. «Ļoti svarīgi ir
izvēlēties saimnieka raksturam
atbilstošu suņu šķirni. Nedrīkst
paļauties tikai uz to, ka suns
patīk,» saka L.Antēns, uzsverot,
ka tāpat ļoti svarīgi saimniekiem
vismaz reizi nedēļā apsekot savu
sētu, pārliecinoties, vai nav radies
kāds caurums, pa kuru dzīvnieks
varētu izkļūt.
Ja viens dzīvnieks gada laikā dzīvnieku ķērāju redzeslokā
nonāk divas reizes, informācija
tiek nodota Jelgavas Pašvaldības
policijai, kas ar tā īpašnieku veic
pārrunas par pilsētas saistošo
noteikumu neievērošanu un var
piemērot sodu.

Nav vienas metodes, kā dzīvnieks
tiek notverts, un to apliecina arī
plašais dzīvnieku ķērāja rīku klāsts.
Siets domāts kaķu ķeršanai, cilpa un pārējie rīki – suņu. Ķērājs
Leonīds Antēns atzīst, ka bieži glābiņš ir vienkāršs desas gabals,
bet cīņā ar kaķiem neatsverami ir biezie brezenta cimdi, lai gan arī
caur tiem reiz dabūjis trūkties no saniknota kaķa, kas sakodis gan
cimdu, gan pirkstu. Dzīvnieku ķērājs norāda, ka strādā ļoti humāni
un suņus pat izvairās likt kravas nodalījumā, jo tad dzīvnieks vēl
vairāk satrakojas. Tiesa, kaķi gan tiek ievietoti būrī.

Kur nonāk mājas dzīvnieks, kad to notver dzīvnieku ķērājs?
Dzīvnieku ķērājs pārbauda, vai uz
dzīvnieka kaklasiksnas ir norādīts
saimnieka tālruņa numurs, lai varētu ar
viņu sazināties.

LLU Mazo dzīvnieku patversme informāciju par katru dzīvnieku kopā ar
fotogrāfiju ievieto patversmes feisbuka lapā
un vietnē www.dzivniekupolicija.lv.

Sunim ar speciālu ierīci pārbauda,
vai tam ir mikroshēma, nolasa tās
numuru un pārbauda to Lauksaimniecības
datu centra datubāzē.

Īpašnieks dzīvnieku no patversmes
var atgūt, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu un dzīvnieka pasi (vakcinācijas
apliecību) un sedzot SIA «Zemgales EKO»
izmaksas par ķeršanas pakalpojumu un LLU
Mazo dzīvnieku patversmei par izmitināšanu
un aprūpi.

Ja numurs ir reģistrēts un saimnieks
norādījis kontakttālruni, dzīvnieku
ķērājs sazinās ar saimnieku, lai vienotos
par dzīvnieka atdošanu un pakalpojuma
apmaksas kārtību.
Ja ar saimnieku neizdodas sazināties
vai čipa numurs nav reģistrēts Lauksaimniecības datu centra datubāzē, dzīvnieks
nonāk LLU Mazo dzīvnieku patversmē.
Ja kaķim nav kakla siksnas, dzīvnieku
ķērājs kaķi nogādā LLU Mazo dzīvnieku patversmē.

Dzīvniekus var izņemt darba dienās no
pulksten 10 līdz 16. Dzīvnieku izdod
patversmes personāls pēc saskaņošanas ar
patversmes veterinārārstu un administrāciju.
Brīvdienās un svētku dienās var izņemt tikai
tādus dzīvniekus, kas ir vakcinēti, identificēti (ievadīta identifikācijas mikroshēma)
un reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā.
LLU Mazo dzīvnieku patversmes
diennakts tālrunis – 25466077.

SIA «ZEMGALES EKO»
DZĪVNIEKU ĶĒRĀJU NOTVERTIE DZĪVNIEKI JELGAVĀ
Jūlijs
Izsaukumu
skaits

69

Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris

66

58

42

54

19

36

Uz patversmi nogādāti
Suņi

SIA «Zemgales EKO» skaidro, tversme uzrunā caur sociālajiem
ka visbiežāk tiek saņemta infor- tīkliem vai uzņemot klātienē.
mācija par klaiņojošiem kaķiem. «Agrāk vai vēlāk dzīvnieki tomēr
Diemžēl Latvijas likumdošana sagaida savu jauno īpašnieku.
neparedz, ka arī kaķiem jābūt Ilgākais laiks, cik viens suns pie
identifikācijas mikroshēmai jeb mums pavadīja, ir trīs gadi,»
mikročipam, līdz ar to noklīduša stāsta veterinārārste.
Šobrīd pa
kaķa saimnieku
Kā rīkoties, ja Jelgavā
tversmē uzturas
atrast ir tikpat
21 suns un 31
kā neiespējami.
pazudis vai atrasts
kaķis.
«Ja tas ir mājas
mājdzīvnieks?
kaķis, kurš tiek
laists laukā, tam • Zvani pa Jelgavas pašvaldības Ja pazudis vai
pamanīts –
ap kaklu ir jāoperatīvās informācijas centra ziņo 8787!
uzliek siksniņa
A.Jankovskis
vai lentīte, kas klientu atbalsta tālruni 8787
apliecina: kaķim • Izstāsti situāciju, norādi pēc skaidro, ka dzīvnieku ķeršana
ir saimnieks. Paiespējas konkrētu adresi, apraksti pilsētā tiek novisam izcili, ja
siksniņai ir pie- dzīvnieka izskatu un atstāj savus drošināta visu
vienota norāde kontaktus, lai nepieciešamības gadī- diennakti. Uz
ar kaķa saim- jumā dzīvnieku ķērājs var sazināties maiņām strādā
divi ķērāji, kuri
nieka tālruņa
numuru, lai nepieciešamības pēc izsaukuma saņemšanas reaģē
gadījumā sazinātos. Ja saimnieki vidēji 20 minūšu laikā. «Galvenais
rīkotos tik atbildīgi, saruktu arī informācijas kanāls ir POIC bezizsaukumu skaits, jo atradējs maksas tālrunis 8787, pa kuru
pats varētu sazināties ar kaķa iedzīvotāji ziņo par klaiņojošiem
īpašnieku,» saka A.Jankovskis. mājas dzīvniekiem, meža dzīvnieA.Visocka norāda, ka kaķu čipoša- kiem pilsētā, kā arī par beigtiem
na Latvijā pagaidām ir brīvprātīga zvēriem,» norāda A.Jankovskis.
rīcība, ko daži kaķu īpašnieki arī POIC informē «Zemgales EKO»,
dara, bet būtu vēlams, lai tādu un dzīvnieku ķērājs izbrauc uz
īpašnieku būtu vairāk. Obligāta notikuma vietu. «Ļoti būtiski, lai
mikroshēmas ievade ir kaķiem, cilvēks, kurš ziņo par klaiņojošu
kas ar savu īpašnieku dodas uz dzīvnieku, sīki raksturo, kāds tas
ārzemēm. «Līdz šim nevienam no izskatās, nosauc konkrētu vietu,
patversmē nogādātajiem kaķiem kur redzēts, uz kuru pusi devies.
mikročipa nav bijis. Ja saimnie- Dzīvnieks uz vietas nestāv – jo
ku atrast neizdodas, kaķis kļūst precīzāka sniegtā informācija būs,
par patversmes klientu, kuram jo ātrāk izdosies atrast. Bet vēl
meklējam jaunu saimnieku,» labāk, ja ziņotājs POIC atstāj
stāsta A.Visocka, piebilstot, ka kontaktinformāciju, lai nepiesavās mājās atgriežas tikai 3–5 ciešamības gadījumā dzīvnieku
ķērājs var sazināties un precizēt
pazudušie kaķi gadā.
detaļas,» tā A.Jankovskis.

Dzīvnieku ķērājs Leonīds Antēns katram noķertajam sunim ar
speciālu ierīci pārbauda, vai tam ir mikroshēma, kurai atbilstoši
noteikumiem jābūt ievadītai skausta kreisajā pusē. Ķērājs gan
norāda, ka suns jāpārbauda ļoti rūpīgi, jo ir bijis, ka čips atrasts
vēdera rajonā. Pēc čipa numura informācija par suni un saimnieku tiek meklēta Lauksaimniecības datu centra datubāzē.
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Sunim jābūt ne tikai čipotam,

No pagājušā gada jūlija Jelgavā bet arī reģistrētam
Ministru kabineta noteikumi
klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas paredz, ka sunim, kurš vecāks
funkcija uzticēta pašvaldības par sešiem mēnešiem, ir jābūt
kapitālsabiedrībai SIA «Zemga- čipotam un reģistrētam LDC,
les EKO», kas septiņos mēnešos lai nepieciešamības gadījumā
saņēmusi 344 izsaukumus par dzīvnieku varētu identificēt un
klaiņojošiem, ievainotiem un sazināties ar saimnieku. Gan
mirušiem dzīvniekiem pilsētā. A.Jankovskis, gan arī Jelgavas
Dzīvnieku ķērāji patversmē no- dzīvnieku patversmē norāda,
gādājuši ne tikai kaķus un su- ka būtiskākā problēma ir tā, ka
ņus, bet arī no mājām aizbēgušu sunim ievietotā mikroshēma nav
reģistrēta LDC
trusi, savainotas
Ar kādām izmaksām
datubāzē. «Līdz
kaijas, caunu un
jārēķinās noklīduša dzīvnieka ar to nav iespējenotu. «Zemsaimniekam?
jams dzīvnieg a l e s E KO »
kompetencē ir
Maksa par dzīvnieka noķeršanas pakal- ku identificēt.
Tas ir viens no
arī savākt mirupojumu – 28,68 eiro stundā
šos dzīvniekus
Uzņemšana, izmeklēšana patversmē biežākajiem iemesliem, kāpēc
pilsētā, nogā– 24,80 eiro
Izmitināšana patversmē – 8,59 eiro dienā dzīvnieki, īpaši
dājot tos utilizācijai, turklāt Ja nav veikta vakcinācija un identifikācija suņi, nonāk pa
par mirušiem
Identifikācijas mikroshēmas ievadīšana tversmē. Nereti
suņu īpašnieki
savvaļas dzīvsunim – 19,02 eiro
Dzīvnieka reģistrēšana Lauksaimniecī- ir nesaprašaniekiem tiek zibas datu centra datubāzē – 9,81 eiro
nā, kāpēc pēc
ņots Valsts meža
Eiropas pases izrakstīšana – 5,35 eiro suņa atrašanas
dienestam, kas
Vakcinācija pret trakumsērgu – 19,95 eiro ar viņu nesazifiksē gadījumu
Kompleksā vakcinācija (trakumsērga + nājās, jo dzīvun tikai tad ļauj
citas infekcijas slimības) – 31,62 eiro
niekam taču ir
dzīvnieku utilizēt. «Cilvēki mums ziņo arī par mikročips, taču svarīga ir ne tikai
stirnām un lapsām Jelgavā, taču mikročipa ievietošana, bet arī tā
jāsaprot, ka pilsētu ieskauj meži reģistrācija LDC datubāzē. Tāpēc
un tas ir tikai likumsakarīgi, ka dzīvnieku īpašniekiem jāpārliecisavvaļas dzīvnieki ienāk pilsētā nās, kā tiks veikta mikroshēmas
meklēt barību. Taču viņus at- numura reģistrēšana – to veiks vebilstoši likumam izķert nedrīkst,» terinārārsts vai pats saimnieks,»
stāsta SIA «Zemgales EKO» val- skaidro LLU Mazo dzīvnieku
des loceklis Aleksejs Jankovskis. patversmes veterinārārste Alīna
Visocka. Sods par suņa nereģisMinimālās izmaksas –
trēšanu fiziskai personai ir 7–210
28,68 eiro
eiro, bet juridiskai – 15–350 eiro.
Garri stāsts ir ar laimīgām Ja pārkāpums konstatēts atkārbeigām un salīdzinoši mazām toti, sods fiziskām personām ir
izmaksām, jo sunim bija iden- līdz 350 eiro, bet juridiskām – līdz
tifikācijas mikroshēma, kas 700 eiro.

Siksniņa ap kaklu norāda, ka vai kastrēti, un viņiem tiek meklēti jauni saimnieki, kurus pa
kaķim ir saimnieks
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Citi
dzīvnieki

Patversmē atdoti īpašniekiem
Suņi

Gaiši brūnais septiņus
mēnešus vecais kokerspaniels Garri ik rītu
tiek izlaists privātmājas
sētā izskrieties. Kādā
februāra rītā pulksten
7.40 Garri izmantoja
saimnieku neuzmanību un pa vaļā atstāto
vārtu spraugu izskrēja
uz ielas. Ticis aptuveni
300 metrus tālu no
mājām, viņš bezbailīgi
iekāpa svešā automašīnā. Tās vadītāja par rīta
pārsteigumu informēja
Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas centru (POIC), kas
tālāk ziņoja dzīvnieku
ķērājam, un jau pēc 15
minūtēm Garri pārtvēra dzīvnieku ķērājs, lai
meklētu suņa saimnieku, – šis ir tikai viens no
gadījumiem, kā Jelgavā
atrod noklīdušus dzīvniekus.

reģistrēta Lauksaimniecības
datu centra (LDC) datubāzē.
Tajā ierakstītas ziņas par suņa
īpašnieka dzīvesvietu, tālruņa
numurs, suņa šķirne, vecums,
dzimums, vārds, kā arī aprakstīts ārējais izskats un norādīts,
kad suns pēdējo reizi vakcinēts
pret trakumsērgu. Tas ļāva ātri
uzmeklēt saimnieci Annu. Viņa
atzīst, ka suņa aizmukšanai ir
pavisam vienkāršs iemesls –
saimnieku neuzmanība, atstājot
vaļā vārtus, turklāt Garri ikdienā
bieži tiek vests ar auto, tāpēc tajā
droši iekāpis. Suņa saimniecei
par Garri noklīšanu bija jāšķiras
no 28,68 eiro, samaksājot tikai
par noķeršanas pakalpojumu.
Tas ietver dzīvnieku ķērāju
izsaukuma pieņemšanu, ierašanos uz izsaukuma vietu, klaiņojošā dzīvnieka atrašanu un
notveršanu, transportēšanu līdz
saimniekam vai uz dzīvnieku
patversmi, aizpildot visus nepieciešamos dokumentus, inventāra
dezinfekciju, kā arī reģistrācijas
žurnāla aizpildīšanu.
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Iepazīst pasaules
čempionāta norises vietu

ASV pilsētā Hjūstonā,
kur šogad notiks pasaules čempionāts BMX,
aizvadītas UCI C1 kategorijas sacensības «Lone
Star Nationals». Jelgavas
sportiste Paula Zavinska
G-14 grupā izcīnīja 3. vietu. «Paula
nostartēja visnotaļ labi, ņemot vērā,
ka ir tikai pats sezonas sākums. Šoreiz
mums svarīgākais bija piešaut šo trasi
sacensību režīmā, lai labāk sagatavotos
pasaules čempionātam, kas tur plānots
maijā,» stāsta Jelgavas BMX treneris
Uldis Balbeks. Vienīgais Latvijas pārstāvis
elites grupā jelgavnieks Kristens Krīgers
ieguva 24. vietu.
Foto: no P.Zavinskas personīgā arhīva

Izcīna divas bronzas medaļas

Jelgavas kluba «Shinri»
sportists Kims Petrovs
izcīnīja divas bronzas
medaļas Lietuvas pilsētā
Panevēžā aizvadītajā 26.
Baltijas valstu šotokan karatē čempionātā. Kopumā čempionātā startēja
vairāk nekā 400 karatistu
no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Ukrainas un Polijas. K.Petrovs 18–20
gadu vecuma grupā tika pie bronzas
medaļas kata sešu sportistu konkurencē
un kumite svara kategorijā līdz 75 kilogramiem septiņu sportistu konkurencē.
Savukārt Veronika Pobjaržina 10–11 gadu
veco meiteņu grupā izcīnīja 5. vietu kata
disciplīnā 17 meiteņu konkurencē.
Foto: no kluba «Shinri» arhīva
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SPORTS
3x3 basketbolisti iegūst
2. vietu

Abas Latvijas vadošās 3x3
basketbola
komandas
aizvadījušas Eiropas Vienotās līgas 4.
posmu, kas 11. un 12. martā norisinājās Krievijas pilsētā Sanktpēterburgā.
Komanda «Ventspils Ghetto», kuras
sastāvā spēlē BK «Jelgava» basketbolists
Armands Seņkāns, izcīnīja 2. vietu, savukārt Latvijas komanda «Riga Ghetto»
ar jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā
šajā posmā ieguva 5. vietu. Šobrīd
organizatori lemj par to, vai saistībā ar
koronavīrusa izplatības riskiem pasaulē
pēdējais posms tiks pārcelts vai atcelts.
Foto: no A.Seņkāna personīgā arhīva

Pilsētas sporta notikumu
februāra video

Publicēts
Jelgavas
pilsētas
sporta
notikumu
apskats
par notikumiem februārī. 2020. gada
februāra sporta notikumu apskatā skatītāji tiek iepazīstināti ar džudo, sporta
dejām un alpīnismu. Tāpat tajā iekļauta
intervija ar 3x3 basketbolistu Edgaru
Krūmiņu, kurš kopā ar komandu gatavojas olimpisko spēļu kvalifikācijas
turnīram. Sporta notikumu apskats
pieejams Jelgavas pilsētas mājaslapā
www.jelgava.lv, sadaļā «Institūcijas»,
«Sporta servisa centrs», kā arī Sporta
servisa centra sociālo tīklu kontos.

Lielās komandas –
gaidīšanas režīmā

Līdz ar ārkārtas situāciju valstī uz
nezināmu laiku atliktas lielo komandu sacensības. «Optibet» Virslīgas
čempionāta futbola sezonas sākums
ir atlikts, un FK «Jelgava» pirmā
spēle 15. martā nenotika. Latvijas
Basketbola savienība noslēgusi
marta sākumā startējušo «Douglas»
Latvijas Sieviešu basketbola līgas
turnīru, kurā piedalās «Jelgava/BJSS»
komanda, bet 19. martā savienība
lems par «Ramirent» LBL2 turnīra,
kurā startē BK «Jelgava/LLU», tālāko
likteni – noslēgt to ar regulāro čempionātu vai pārcelt play-off spēles.
Arī Latvijas Volejbola federācija paziņojusi, ka visi volejbola pasākumi
līdz 14. aprīlim ir atcelti.

Hokejisti sezonu noslēdz ar
5. vietu regulārajā čempionātā
 Ritma Gaidamoviča

Hokeja kluba «Zemgale/
LLU» komandai 2019./2020.
gada «Optibet» hokeja
līgas sezona ir noslēgusies
ar 5. vietu regulārajā čempionātā. Diemžēl izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ
Latvijas Hokeja federācija
atcēla izslēgšanas turnīru
jeb play-off, kurā notiek
cīņa par čempionu titulu,
un līga noslēdzās līdz ar
regulāro čempionātu. Jelgavas komandas hokejisti
šobrīd devušies atpūtā, tajā
skaitā septiņi leģionāri aizvadītajā svētdienā aizbrauca uz savu mītnes zemi, bet
vasarā sāksies gatavošanās
jaunajai sezonai.
«Diemžēl sezonas cerīgākais posms
izpaliek. Nenoliedzami, spēlētājiem
ir vilšanās, jo visus savus spēkus
koncentrējām tieši uz play-off, kas
ir galvenais nogrieznis hokejā, pēc
kā nosaka čempionus, un, jāatzīst,
izslēgšanas spēles var daudz ko mainīt. Uzskatām, ka tieši šobrīd mūsu
komandai bija vislabākā komplektācija, puiši regulārā čempionāta laikā
bija ļoti labi saspēlējušies un visi labā
fiziskā formā, taču pie tā šoreiz likts
punkts,» atzīst HK «Zemgale/LLU»
direktors Aivars Zeltiņš.
Jelgavas hokejisti regulāro čempionātu «Optibet» hokeja līgā noslēdza 5.
vietā no astoņām Latvijas čempionātā
startējušajām komandām. Pēdējo
regulārā čempionāta spēli jelgavnieki
aizvadīja 10. martā, sezonu noslēdzot
ar rekordu. Proti, «Zemgale/LLU»,
izbraukumā tiekoties ar HK «Prizma/
IHS», vinnēja pretiniekus ar rezultātu
12:4 (4:2, 2:1, 6:1). Šis ir lielākais iesisto vārtu skaits šosezon čempionātā.
Kluba direktors A.Zeltiņš atzīst, ka

HK «Zemgale/LLU» komanda pēdējo regulārā čempionāta spēli noslēdza, sasniedzot rezultativitātes rekordu
– ar 12:4 uzvarot HK «Prizma/IHS». Šajā spēlē ar vārtu guvumu divas reizes atzīmējās Jelgavas komandas un
arī šīs līgas rezultatīvākais spēlētājs Gatis Sprukts (pa kreisi), kurš kopumā 35 regulārā čempionāta spēlēs
guvis 52 punktus – iesitis 19 vārtus un izdarījis 33 rezultatīvas piespēles.
komanda, protams, cerēja uz augstāku
vietu regulārajā čempionātā.
«Šī sezona kopumā mūsējiem bija
kā pa viļņiem, un tikai pēc Jaunā
gada komanda bija tā pa īstam saspēlējusies, ko pierāda arī četras
uzvaras piecās spēlēs janvārī. Puiši
sāka spēlēt pārliecinošāk, un tas ļāva
domāt par labu rezultātu izslēgšanas spēļu turnīrā,» vērtē komandas
galvenais treneris Valērijs Kuļibaba.
Viņš norāda, ka «Optibet» hokeja līgas
līmenis ar katru gadu aug un šogad
labāko piecnieks, kurā ir arī «Zemgale/
LLU», spēlējis diezgan līdzīgi. «Katra

regulārajā čempionātā aizvadītā spēle
bija ļoti sīva cīņa. Nevienam uzvara
nenāca viegli, arī ne spēlējot pret turnīra rezultātu tabulā zemāk esošām
komandām,» tā treneris.
V.Kuļibaba akcentē, ka kopumā komandas puiši šosezon strādājuši ar lielu atdevi un viņš ar komandas darbu
ir apmierināts. «Hokejs ir komandas
spēle, un mums bija izveidojies ļoti
labs kolektīvs, kurā sapratāmies no
pusvārda. Protams, varējām regulārajā čempionātā cīnīties par augstāku
vietu, taču atšķirībā no pagājušās sezonas visus spēkus mēs koncentrējām

uz play-off. Pagājušajā sezonā izlikām
sevi regulārajā čempionātā un to
noslēdzām trešajā vietā, taču sezonas
noslēgumā sapratām, ka, izvēloties
tādu taktiku, hokejistiem pietrūkst
spēka izslēgšanas spēlēm. Šogad
taktiku mainījām, bet vīruss tomēr ir
stiprāks par hokeju,» atzīst treneris.
Jāpiebilst, ka par to, kurš šogad iegūs
čempiona titulu, Latvijas Hokeja federācijas valde vēl lems tuvākajā laikā.
Pēc nopelnīto punktu skaita pirmajā
trijniekā, noslēdzoties regulārajam
čempionātam, ir HK «Kurbads», HK
«Olimp» un HK «Mogo».

Taču Jelgavas komandai ir ar ko
lepoties, jo tieši HK «Zemgale/LLU»
spēlētājs Gatis Sprukts ir šīs sezonas
«Optibet» hokeja līgas rezultatīvākais
hokejists kopvērtējumā. Viņš regulārajā čempionātā šosezon 35 spēlēs
kopumā sakrājis 52 punktus – guva 19
vārtus un atdeva 33 piespēles. «Esmu
ļoti apmierināts ar Spruktu – viņš
strādāja profesionāli un ar lielu pašatdevi, kas attaisnojās,» tā treneris.
A.Zeltiņš skaidro, ka šobrīd sezona
ir noslēgusies, tāpēc visi hokejisti ir
devušies atvaļinājumā, lai vasaras
vidū atsāktu gatavošanos jaunajai
sezonai. Svētdien uz savu mītnes zemi
devās arī septiņi komandas leģionāri.
Jāpiebilst, ka «Zemgale/LLU» sastāvā bija arī spēlētāji no Krievijas un
Čehijas. V.Kuļibaba atzīst, ka pēdējā
komandas sapulcē pateicies visiem
hokejistiem un norādījis, ka jūlijā
viņus visus gaidīs atpakaļ, lai jaunajā
sezonā parādītu, uz ko spējīgi. «Ļoti
ceru, ka komandas kodolu izdosies
saglabāt un es varēšu turpināt trenēt
šo komandu arī nākamajā sezonā. Bet
dzīve ir dzīve – jāapzinās, ka katrs
spēlētājs meklēs izdevīgāko piedāvājumu,» norāda treneris.
Gan treneris, gan HK «Zemgale/
LLU» atzinīgi vērtē to, ka vairāk nekā
15 spēlētāju, kuri šogad startēja Virslīgas komandās, savas pirmās spēles
iemaņas ir guvuši tieši Jelgavā, tostarp
Jelgavas Ledus sporta skolā.
Jāpiebilst, ka līdz ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu valstī Latvijas
Hokeja federācija apturēja arī Latvijas bērnu un jaunatnes čempionātu
un Jaunatnes attīstības hokeja līgas
2019./2020. gada sezonas sacensības.
A.Zeltiņš stāsta, ka tas tiešā mērā
skar arī Jelgavas Ledus sporta skolu,
jo šajos čempionātos spēlē astoņas
Ledus sporta skolas bērnu un jauniešu
komandas. «Gaidām tālāko lēmumu.
Iespējams, spēles tiks aizvadītas jūnijā,» tā A.Zeltiņš.

Peldētājiem Baltijas čempionātā – 11 medaļas
 Ritma Gaidamoviča

Rīgā, Ķīpsalas 50 metru peldbaseinā, 7. un 8. martā notika
Baltijas valstu čempionāts
peldēšanā, kas pulcēja 261
peldētāju no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas. Latvijas izlases
sastāvā startēja arī desmit
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) audzēkņi,
izcīnot 11 medaļas – sešas
individuālajos peldējumos un
piecas stafešu peldējumos.
Jelgavas Sporta servisa centrs informē,
ka Latvijas izlases sastāvā kopumā bija
iekļauti 98 sportisti, tajā skaitā desmit
JSPS audzēkņi. Jāatgādina, ka izlases
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sastāvs tika noteikts, pamatojoties uz
Latvijas atklātā čempionāta rezultātiem.
«Pēc Latvijas atklātā čempionāta rezultātiem izlases sastāvā tika iekļauti deviņi
mūsu skolas peldētāji – gan jauniešu, gan
junioru, gan open grupā. Tomēr pēdējā
brīdī uz izlasi tika izsaukta vēl viena
mūsu peldētāja,» stāsta JSPS direktores
vietnieks Māris Lindenbaums. Valsts
izlasē startēja Elīza Lagzdiņa, Nikola
Elpe, Matīss Kaktiņš, Germans Golcvarts, Laura Šinkus, Pauls Audzēvičs,
Jevgeņijs Boicovs, Artis Jurgens, Roberts
Gūtmanis un Anete Meja Kalniete.
Open grupā jeb pieaugušo konkurencē, kurā startēja dalībnieki bez vecuma
ierobežojuma, Latvijas izlases komanda
kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu, piekāpjoties igauņiem, bet apsteidzot lietuviešus.

No JSPS audzēkņiem bronzas medaļu
200 metros brasā izcīnīja E.Lagzdiņa,
bet punktus izlasei deva arī J.Boicovs un
M.Kaktiņš. «Jevgeņijs Boicovs uzrādīja
augstvērtīgāko rezultātu no JSPS audzēkņiem. Viņš 100 metros brīvajā stilā
finišēja pēc 52,70 sekundēm, kas viņam
deva 705 FINA punktus. Jāuzsver, ka šī
ir pirmā reize šogad, kad kāds no jelgavniekiem pārsniedzis 700 FINA punktu
atzīmi. Prestižajā 100 metru brīvā stila
distancē Jevgeņijs bija vienīgais Latvijas
pārstāvis un finālā izcīnīja 7. vietu,»
stāsta M.Lindenbaums. Jāpiebilst, ka
Jevgeņijs ieguva sudraba medaļu 4x100
metru kombinētajā stafetē un bronzas
medaļu 4x100 metru brīvā stila stafetē.
Latvijas meiteņu junioru izlase (2003.–
2004. dzimšanas gads) ar JSPS pel-

dētājām E.Lagzdiņu,
L.Šinku un A.M.Kalnieti sastāvā kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu.
Elīza ieguva zeltu 200
metros brasā un bronzu 100 metros brasā,
savukārt Laurai bronza
50 metros brīvajā stilā
un zelts 4x100 metru
brīvā stila stafetē.
Latvijas puišu junioru izlase (2002.–
2003. dzimšanas gads) ar JSPS peldētājiem G.Golcvartu un P.Audzēviču sastāvā
kopvērtējumā ieguva 3. vietu.
Jauniešu grupā Latvijas meiteņu izlase
(2005. gadā dzimušas un jaunākas peldētājas) kopvērtējumā palika trešā. Jelgavu
izlasē pārstāvēja N.Elpe.

Arī Latvijas puišu izlase (2004. gadā
dzimuši un jaunāki sportisti) ierindojās
3. vietā. Izlasē startēja R.Gūtmanis,
M.Kaktiņš, A.Jurgens. Matīss izcīnīja
divas sudraba medaļas individuālajos
peldējumos – 100 un 200 metros brasā –,
kā arī bronzu 4x100 metru kombinētajā
stafetē. Savukārt 4x100 metru brīvā stila
stafetē bronza Robertam.
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Privāto pastkastīšu īpašnieki
aicināti piedalīties radošā akcijā

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 19. marts

Atmiņu stāsts par
torņa atdzimšanu

ar īpašnieka piekrišanu pastkastīte
jānofotografē un līdz 10. septembrim
Gaidot rudenī plānoto mūjānosūta pa e-pastu pastkastites@bilzikas un mākslas festivālu
des.lv, vēstulē norādot darba autora vai
«Bildes», kas šogad svinēs
autoru kolektīva vārdu, uzvārdu, pilnu
35 gadu jubileju, tā organipastkastītes atrašanās vietas adresi
zatori rīko akciju «Apglezno
(mājas nosaukums vai iela un mājas
Vācot ziedojumus torņa
un nobildē arī tu savu panumurs, pilsēta/ciems/pagasts, novads,
renovācijai, tika rīkotas vaistkastīti». Tās laikā privāto
pasta indekss), darba nosaukumu un
rākas akcijas, kurās piedalīpastkastīšu īpašnieki kopā
īsu stāstu par realizēto ideju.
jās arī mūziķi.
ar bērniem un citiem ģiParalēli radošais konkurss tiek rīFoto: no P.Rēveļa
menes locekļiem aicināti
kots arī skolēniem un klašu grupām,
personīgā arhīva
radoši izdaiļot savu privāto
aicinot interesentus pieteikties skolēnu
piemājas pastkastīti, padakonkursā «Ja man būtu pastkastīte…».
rot to krāsainu un īpašu, lai
Piesakot dalību pa e-pastu bildes@
atjaunotā un personalizētā
bildes.lv, dalībnieki saņems sagatavopastkastīte kļūtu par mājas
tos informatīvos materiālus par pasta
vizītkarti un oriģinālu vides
un vēstuļu sūtīšanas vēsturi, kā arī
objektu.
uzskates materiālu ar festivāla «Bildes» mākslinieku radītajiem darbiem
Kā informē organizatori, akcijas mēr- iedvesmai. Skolēni individuāli vai
ķis ir radoši sakārtot un atjaunot Lat- grupās aicināti iepazīties ar pasta un
vijas piemājas saimniecībās esošās no- vēstuļu vēsturi un izveidot savu radoši
vecojušās privātās pastkastītes, kā arī noformētās pastkastītes maketu no
izveidot jaunas,
dažādām kastēm
tādējādi veicinot
un iepakojumiem.
pārdomātu maGatavā darba foto,
teriālu otrreizēju
norādot tā autora
izmantošanu un
vai autoru vārdu un
iedzīvotāju radouzvārdu, klasi, darJelgavas Latšuma izpausmes.
ba nosaukumu un  Emīls Rotgalvis
viešu biedrības
Akcijā var piedaskolas nosaukumu,
Ar Jelgavas pilsētas bibliobiedri – veterilīties gan indivilīdz 10. septembrim
tēkas atbalstu elektroniskā
nārs Modris Zieduāli dalībnieki,
jānosūta pa e-pastu
izdevumā apkopotas jelgavmelis (no kreigan kolektīvi, ar
pastkastites@bilnieka
agrākā
Jelgavas
Latviesās), žurnālists
pašu izvēlētiem
des.lv.
šu biedrības vadītāja Pauļa
Guntis Krūmiņš,
materiāliem un
Aktīvākās izglītīRēveļa atmiņas par Jelgavas
režisore Vija
jebkādā tehnikā
bas iestādes, kā arī
Svētās Trīsvienības baznīcas
Zelmene, Paulis
mākslinieciski
individuālie un kotorņa atjaunošanu. Atmiņu
Rēvelis, Biruta
noformējot pie
lektīvie pastkastīšu
stāsts «Mans kāpums» atklāj
Kalberga un
mājas jau esošu
konkursa dalībnieki
torņa senāko un ne tik seno
Biruta Stabulnienovecojušu privāto pastkastīti vai iz- tiks sveikti un saņems «Bilžu biroja»
pagātni, iekļaujot stāstījumu
ce – torņa akcijā
gatavojot jaunu no dabai draudzīgiem sagādātās balvas. Konkursa nolikums
par atmodas laiku, Latvijas
pie ēkas ieejas.
materiāliem. Pastkastītes noformējums pieejams vietnē www.bildes.lv, sadaļā
un Jelgavas atdzimšanu un
var būt gan paliekošs, gan pieskaņots «Bildes 2020», «Nolikums». Turpat sato, kā 20 gadus lolota ideja
izbūve, baznīcas draudzes atjaunošana, 16. novembrī pēc vairāk nekā 60 gadu
konkrētam notikumam, piemēram, daļā «Iedvesmai» publicētas fotogrāfijas
kulminējusies šī Jelgavas paņemot vērā to, ka līdz 1993. gadam ēka klusēšanas tornis tika atklāts. P.Rēvelis
īpašnieks savu pastkastīti var izrotāt no aizvadītajā vasarā rīkotās mākslas
norāmas
simbola
atklāšanā
atradās Latvijas Evaņģēliski luteriskās atzīst, ka šajā dienā sajuties īpaši – gluži
par godu Lieldienām, Jāņiem, Pilsētas nometnes, kurā savas pastkastītes jau
2010.
gada
16.
novembrī.
baznīcas konsistorijas īpašumā.
kā Dziesmu svētkos vai Baltijas ceļā –, jo
svētkiem, dzimšanas dienai vai kādam apdarināja vairāki sabiedrībā zināmi
Torņa rekonstrukcijas projekts piln- ar šīs ēkas pabeigšanu piepildījies atmocitam notikumam.
cilvēki, tostarp mūziķi Varis Vētra un
P.Rēvelis atklāj, ka torņa atdzimšanas vērtīgi tika uzsākts līdz ar ēkas pāriešanu das laika sapnis par trīs Jelgavas simbolu
Lai piedalītos akcijā, izrotātās past Lauris Valters un kamaniņu braucējs
pirmsākumi meklējami vēl atmodas Jelgavas pilsētas īpašumā. Šajā laikā, atdzimšanu, atminoties arī atjaunotā
kastītes autoram vai tā pārstāvim Mārtiņš Rubenis.
laikā, kad darbu uzsāka Latvijas Tautas P.Rēvelim darbojoties Jelgavas pilsētas pieminekļa «Lāčplēsis un Melnais brufrontes Jelgavas nodaļa, kuras viens no domē, rasti pirmie līdzekļi projekta uz- ņinieks» atklāšanu 1992. gadā un 2003.
galvenajiem mērķiem bija pieminekļu sākšanai, laika gaitā rīkojot arī dažādas gadā atklāto pieminekli Jānim Čakstem.
atjaunošana pilsētā un novados, kā arī akcijas papildu ziedojumu piesaistei. Tieši
Šogad apritēs 10 gadi, kopš Jelgavas
Latvijas vēstures aktualizēšana. Starp torņa atjaunošanai veltītie pasākumi Sv.Trīsvienības baznīcas tornis ir no
pirmajiem lielajiem nodaļas panākumiem P.Rēvelim palikuši atmiņā visspilgtāk: jauna atklāts, un P.Rēvelī joprojām valda
 Emīls Rotgalvis
ņemot tapsējumu vairākos slāņos, atklāts bija tēlnieka Kārļa Jansona pieminekļa «Vislabāk noteikti atceros tās reālākās lepnums un pozitīvas sajūtas par to, ka
oriģinālais dīvāna audums. Tas bija labi «Lāčplēsis un Melnais bruņinieks» frag- lietas – akcijas un daudzos kāpienus, ir atdzimis viens no pilsētas simboliem.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēssaglabājies pietiekami lielā izmērā, tāpēc menta, dēvēta arī par «Lāčplēša sirdi», kurus rīkojām interesentiem. Toreiz Līdz ar to šis bijis īstais laiks publicēt
tures un mākslas muzejā
pieaicinājām tekstiliju restauratori Indru atrašana 1988. gadā un tā novietošana tornim vēl bija vecās kāpnes, kuras ce- gadu gaitā krātās atmiņas par šīs ēkas
eksponēts restaurētais 19.
Saulesleju, un nu redzams rezultāts,» pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures rējām atjaunot. Tika rīkoti arī koncerti atjaunošanas procesu. «Visu to darbību
gadsimta dīvāns, kas savulaik
par vēsturisko mēbeli stāsta M.Kaupere. un mākslas muzeja, kur tas stāv vēl ar nosaukumu «Mēs – tornim».» Savās ap torni sāku fiksēt jau tajā laikā. Kā
atmiņās P.Rēvelis apraksta arī viskuplāk toreiz domāju, pamatā sev pašam, jo
piederējis Ģ.Eliasam. Mēbele
Restaurācijas gaitā atjaunoti atzveltnes joprojām.
Ideja par vēstures vērtību atdzimšanu apmeklēto akciju, uz kuru ieradās ap svarīgi padarīto uzrakstīt un tādā veidā
īpaša ar to, ka restaurācijas
dekoratīvie koka elementi, no kuriem
procesā zem vairākiem slāviens oriģinālā vairs nebija saglabājies, turpināja dzīvot arī 1990. gadā atjau- 700 interesentu. Drosmīgākos no tiem pielikt tam punktu. Varu atcerēties, kāds
ņiem atklāts oriģinālais audukā arī dīvāna sēžamā daļa, kas gadu notajā Jelgavas Latviešu biedrībā, par 2–5 cilvēku grupiņās nācās pavadīt līdz tajā laikā biju, ko domāju, un saglabāt šīs
ma tapsējums labā stāvoklī,
gaitā bija izsēdēta. Oriģinālais mēbeles vienu no tās galvenajiem uzdevumiem augšai, tādējādi vienā dienā P.Rēvelis atmiņas gan sev, gan saviem bērniem.
Ja šīs atmiņas kā padarītā darba liecība
un tas atjaunots.
audums atrasts ceturtajā apšuvuma kār- izvirzot Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī uzkāpa pat 27 reizes.
Sākoties jaunai tūkstošgadei, torņa noder arī kādam citam, par to prieks,»
tā zem dažādos periodos pāri pārvilktiem torņa rekonstrukciju. «Mana paaudze
bija ideālisti. Sapņu bija pilna galva, un atjaunošanai izdevās rast finansējumu no bilst P.Rēvelis.
Kā stāsta muzeja direktores vietniece tapsējumiem.
Atmiņu stāstu «Mans kāpums» par
darbā ar sabiedrību Marija Kaupere, šī
Dīvāns savulaik piederējis mākslinie- domājām, ka visu varēs atrisināt ātri,» ES līdzekļiem. 2004. gadā torni pārsedza
laika un stila mēbeļu oriģinālie auduma kam Ģ.Eliasam, un viņš to, visticamāk, par cerību pilnajiem darbības pirmsā- ar stikla piramidālo jumtu, kas arī šobrīd Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa
apšuvumi mūsdienās ir reti sastopami, iegādājies antikvariātā. Dīvāns radīts tā kumiem stāsta P.Rēvelis, piebilstot, ka rotā tā virsotni. Šādi, bez pagarinātās atjaunošanu elektroniskā formātā var
īpaši šādā apjomā. Restaurētais dīvāns sauktajā bīdermeijera stilā, kas aizsācies šajā laikā tika apsvērtas dažādas idejas, smailes, tornis oriģināli izskatījies no iepazīt Jelgavas pilsētas bibliotēkas māizvietots Ģ.Eliasa pastāvīgajā ekspozīcijā 19. gadsimta sākumā un bijis ļoti popu- kas tā arī netika piepildītas, piemēram, 1688. līdz 1862. gadam. Tā augstums jaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv, sadaļā
Mazajā zālē muzeja 2. stāvā.
lārs vācbaltu pilsoniskajās aprindās un torņa vēsturiskās paaugstinātās smailes šobrīd sasniedz 50,17 metrus. 2010. gada «Piedāvājam», «Jaunumi».
«Dīvānu restaurēšanai nodevām 2018. vēlāk arī starp latviešu turīgākajiem pilgadā, un pēc kāda laika ar mums sazinā- sētniekiem. Mēbelēs tika izcelts koksnes
jās restaurators Uģis Baļļa, sakot, ka, no- dabīgais skaistums, un mēbeļu meistari PĀRCELTIE KULTŪRAS PASĀKUMI JELGAVAS KULTŪRAS NAMĀ
ATCELTIE PASĀKUMI
Latvijā, galvenokārt ietekmējoties no
KULTŪRAS NAMĀ
krievu paraugiem, lietoja gan sarkan Cirka izrāde «Ar transformeru» – pārcelts uz 3. novembra pulksten 18.
koku, gan bērzu. Arī restaurētā dīvāna
 Koncertuzvedums «Kaupēn, mans mīļais» – pārcelts uz 30. augusta pulksten 14 un 18.
rāmis veidots no Karēlijas bērza. Tipiska
 Izrāde bērniem «Māja zem varavīksnes» – pārcelts uz 11. maija pulksten 17.30.
 18. martā – Ā.Alunāna Jelgabīdermeijera mēbeļu grupa sastāvēja
 Neona šovs «Atpakaļ nākotnē» – pārcelts uz 16. jūnija pulksten 18.
vas teātra izrāde «Ielūgums pilī».
no dīvāna un galda, ap kuru simetriski
 TDA «Ritums» 40 gadu jubilejas koncerts «Riti, riti «Ritumā»» – pārcelts uz 13. jūnija pulksten 17.
 29. martā – koncerts, veltīsalikti krēsli, un kompozīciju mēdza
 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Sniega karaliene» – pārcelts uz 26. aprīļa pulksten 16.
jums Norai Bumbierei, «Zvaigznes
papildināt postamenti abās dīvāna pusēs.
 Izrāde bērniem «Princis un Briesmone» – pārcelts uz 16. septembra pulksten 14.
kvēl».
Bīdermeijera stilā iekārtotas telpas lielā
 «Žanna» – pārcelts uz 16. septembra pulksten 19.
 19. aprīlī – Artūrs Skrastiņš un
daļā atjaunoto muižu un piļu Latvijā.
 «Greizais spogulis» – pārcelts uz 9. septembra pulksten 19.
Latvijas Radio bigbends koncert Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde «Kazanovas mētelis» – pārcelts uz 19. aprīļa pulksten 19.
programmā «Improvizācija un
«Jelgavas Vēstnesis» Metiens: 28 000 eks. Iznāk ceturtdienās
 Dailes teātra viesizrāde «Nepanesami ilgi apskāvieni» – pārceltais datums tiks precizēts.
dzeja Ulda Stabulnieka mūzikā».
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība,
 «The Sound Poets» koncerts «Klusāk» – pārcelts uz 11. oktobra pulksten 15.
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63048800,
 «Republikas tūre 2020» – pārcelts uz 12. septembra pulksten 20.
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Nauda par iegādātajām biļetēm at-

 Emīls Rotgalvis

Restaurēts Ģederta Eliasa
19. gadsimta dīvāns

Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde, tālrunis 63048801, e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.
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IEGĀDĀTĀS BIĻETES UZ PĀRCELTAJIEM PASĀKUMIEM BŪS DERĪGAS

! Naudas atgriešana par biļetēm uz pārceltajiem pasākumiem netiek veikta. Lēmums pieņemts, pamatojoties
uz Kultūras ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības biroja izstrādāto regulējumu par kārtību, kādā tiks
atlīdzināta par biļetēm uz ārkārtējā situācijā pārceltajiem pasākumiem iekasētā nauda.

bilstoši Patērētāju tiesību likumam
tiks atmaksāta. Biļetes uz atceltajiem
pasākumiem tiek atgrieztas kases
darba laikā.
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