Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 27. martā no pulksten 8 līdz 12,
zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Aktīvi interesējieties Palīdziet iekārtot
par bērna attālināto
mācību vietu
mācīšanos

Ja izpildītais darbs netiek iesūtīts laikā,
e-žurnālā parādīsies ieraksts
«nv» (nav vērtējuma) un skolotājs
sazināsies ar vecākiem
Ja uzdevums
nav saprotams,
jāsazinās ar
skolotāju

Konsultācijas
mācību priekšmetos
ar skolotāju
notiek pa tālruni
vai E-klases vidē

 Kristīne Langenfelde

No pirmdienas visas Jelgavas skolas mācību
procesu nodrošina attālināti. Katra izglītības
iestāde ir izstrādājusi attālināta mācību procesa
organizēšanas kārtību, un tā pieejama katras
skolas mājaslapā. Taču ikvienas izglītības iestādes operatīvais saziņas veids ar skolēniem un
vecākiem tāpat kā līdz šim ir E-klase, kur skolēni
saņem darba uzdevumus un vecāki var sekot līdzi
mācību procesam. Jelgavas Izglītības pārvaldē
uzsver, ka attālinātā mācību procesā būtiskākā ir
ģimenes līdzdarbība un vecāku atbalsts, visvairāk
tieši sākumskolas posma skolēniem, lai palīdzētu
saviem bērniem apgūt mācību vielu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija
Aleksandrova informē, ka
pagājušajā nedēļā, kamēr
bērniem bija brīvlaiks, skolu
vadības komandas un pedagogi strādāja, lai atbilstoši
izglītības un mācību priekšmetu programmām izstrādātu
mācību apguves plānu katrai
klasei. «Valsts izglītības satura centrs ir izdevis Vadlīnijas
vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēm attālinātu
mācību īstenošanai, kurās
ir ieteikumi skolotājiem, kā
plānot attālinātu mācību procesu, kādus interneta rīkus
un resursus var izmantot
un kā nodrošināt atgriezenisko saiti no skolēniem par
mācību vielas apguvi. Tāpat
Jelgavas izglītības iestādes
apzināja, kāda saziņas forma
ir labākais risinājums katram
skolēnam. Lai nodrošinātu interneta pieslēgumu, sadarbībā
ar LMT uzstādīti 27 rūteri
un SIM kartes mūsu pilsētas
skolēniem, tāpat skolas bērnu
vecākiem nepieciešamības
gadījumā savu iespēju robežās
izsniegušas lietošanā izglītības
iestādes portatīvos datorus,»

skaidro T.Aleksandrova.
Pirmdien, kad skolas sāka
nodrošināt mācības attālināti, bija vērojami traucējumi
E-klases darbībā, platformai
varēja pieslēgties tikai pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem,
taču, kā uzsver T.Aleksandrova, skolotāji operatīvi reaģēja
un izmantoja citus saziņas veidus ar skolēniem. «Brīžos, kad
E-klasei piekļuve ir apgrūtināta, pedagogi izmanto e-pastu,
īsziņas, telefona zvanus, lai
komunicētu ar skolēniem un
nodotu viņiem informāciju.
Tāpēc, pat neskatoties uz
zināmām neērtībām, visās
Jelgavas skolās mācības attālināti tiek nodrošinātas jau no
pirmdienas,» stāsta Izglītības
pārvaldes vadītājas vietniece.
Mācoties attālināti, tiek vērtēta atgriezeniskā saite – vai
skolēns vielu ir apguvis vai
nav. «Tāpat šobrīd, ņemot vērā
šajā mācību gadā apgūstamo
vielu, katrs priekšmeta skolotājs ir izvēlējies sākotnēji apgūt to mācību daļu, ko vieglāk
ir īstenot, mācoties attālināti,»
uzsver T.Aleksandrova.
Vislielākais atbalsts šajā
procesā nepieciešams 1.–4.

Izplānojiet
Katru dienu sekojiet
mācību dienu kopā bērna mācību darbam
Komunikācija ar skolotāju
notiek pa tālruni vai E-klasē

klašu audzēkņiem. «Jaunāko
klašu skolēniem ļoti nozīmīgs
ir vecāku atbalsts. Ģimenei
kopā jāiemācās plānot laiku,
noteikt dienas prioritātes, kā
arī skolēnam ir jāizjūt gandarījums par paveikto, saņemot
atgriezenisko saiti no skolotāja
un uzmanību no vecākiem.
Sākumskolas posmā skolas
visbiežāk audzēkņiem veido
darba uzdevumus nedēļai, kas
nozīmē, ka līdz pirmdienas
rītam vecākiem E-klasē jau
būs pieejami darba uzdevumi
visai nedēļai. Šajā vecumposmā bērniem vecāku atbalsts
ir nepieciešams, ne tikai lai
apgūtu mācību vielu, bet arī
lai nodrošinātu uzdevumu
saņemšanu e-vidē un pēc tam
izpildīto darbu nosūtītu atpakaļ skolotājam. Ģimenei,
kurai rodas problēmas ar šo
uzdevumu, skolotājs sniedz
individuālu atbalstu, katru
situāciju izskaidrojot un nepieciešamības gadījumā apmācot
vecākus,» stāsta Izglītības
pārvaldes vadītājas vietniece.
Savukārt pamatskolēniem
un vidusskolēniem, mācoties
attālināti, īpaša nozīme ir
pedagoga un skolēna, kā arī
skolēnu savstarpējai sadarbībai. «Skolēni var attālināti
mācīties kopā, sniegt padomu
klasesbiedriem, dalīties savās
zināšanās, neapjukt pie grūtībām, kuras radīsies, apgūstot
mācību saturu patstāvīgi,»
uzsver T.Aleksandrova, piebilstot, ka, uzsākot attālinātas mācības, skolotāji un
skolēni iesaistās pašvadītā
mācību procesā un tā ir iespēja attīstīt arī katra digitālās
prasmes.
Līdz ar jauno mācību procesu šajā nedēļā tiek organizēta

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

arī skolēnu un vecāku aptauja,
lai noskaidrotu viedokli par
attālinātā mācību procesa
nodrošināšanu. Informāciju
apkopos Izglītības pārvalde.
«Šī ir jauna pieredze, kurā mēs
mācāmies darot, tāpēc skolas
savā starpā dalās pieredzē, un
lūdzam arī vecāku un skolēnu
viedokli, lai visi kopā uzlabotu attālināto mācību darbu,»
skaidro T.Aleksandrova.
Izglītības pārvaldē informē,
ka skolēniem šajā laikā attālināti ir pieejamas gan individuālās konsultācijas, gan skolas
atbalsta personāla atbalsts.
«Tāpat īpaša loma ir klases audzinātājam, lai, mācoties attālināti, saglabātu un koptu klases
kolektīva vērtības. Jaunajos
apstākļos mācību darbā svarīga
ir sadarbība, līdzdarbība, uzticēšanās, emocionālā inteliģence
un arī vecāku līdzdarbība.
Aicinām vecākus sadarboties
ar pedagogiem, motivēt bērnus
plānot savu mācību darbu,»
aicina T.Aleksandrova, uzsverot, ka šī ir jauna pedagoģiskā
darba pieredze gan pedagogiem
un skolēniem, gan vecākiem
un izglītības jomas vadītājiem,
tāpēc rūpīgi tiek sekots līdzi
situācijai un kopīgi risināti visi
aktuālie jautājumi, lai attālinātais mācību process varētu
noritēt kvalitatīvi.
Informācija par to, kā
katra Jelgavas izglītības iestāde organizē
attālināto mācību darbu, ir pieejama katras
skolas mājaslapā, tāpat
tur publicēta iestādes
vadības, pedagogu un
speciālistu kontaktinformācija.

63048800

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Kur vērsties krīzes situācijā
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka
visu diennakti jebkurā
krīzes situācijā, arī saistībā ar valstī noteikto
ārkārtējo situāciju un
ierobežojumiem, iedzīvotāji var vērsties
Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas centrā (POIC), zvanot pa tālruni 8787.
Katrs gadījums tiks
izvērtēts, un meklēti
iespējamie risinājumi.
Jautājumus var uzdot
arī POIC kontos sociālajos tīklos «Twitter»
(@poic_jelgava) un
«Facebook» (@poicjelgava).
Tāpat pašvaldība informē,
ka iedzīvotāji, kuri nonākuši
krīzes situācijā, var saņemt
Eiropas Atbalsta fonda pārtikas
preču un higiēnas un saimniecības preču komplektus. Par
to saņemšanas kārtību darba
laikā lūgums zvanīt Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldei pa tālruni
63048914, 63007224.
Lai paplašinātu iespējas saņemt informāciju ārkārtējā
situācijā, pašvaldība jelgavniekus aicina reģistrēties agrīnai
apziņošanai vietnē www.karte.
jelgava.lv. Agrīnās apziņošanas
serviss nodrošina operatīvu
veidu, kā pilsētnieki var iegūt
aktuālo informāciju par civilās
aizsardzības notikumiem. Piesakoties jāizvēlas ērtākais apziņošanas veids – SMS vai e-pasts
–, kā arī divas adreses Jelgavas
pilsētā, par kurām cilvēks vēlas
tikt informēts.

Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš šajā ārkārtas
situācijā visus iedzīvotājus aicina
būt atbildīgiem pret sabiedrību
un sevi, ievērot valstī noteiktos
ierobežojumus un rūpīgi izvērtēt
nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas. «Visas pašvaldības
iestādes un kapitālsabiedrības
arī ārkārtas situācijā pēc iespējas
strādā, lai iedzīvotājiem nodrošinātu visus nepieciešamos pakalpojumus. Krīzes situācijā aicinu
zvanīt POIC pa tālruni 8787 –
katrs iedzīvotājs tiks uzklausīts,
un viņa jautājums tiks risināts,
rodot katrai situācijai individuālu risinājumu,» skaidro domes
priekšsēdētājs, vēlreiz uzsverot,
cik nozīmīgi šajā laikā ir veidot
savstarpēju sapratni, būt solidāriem un palīdzēt līdzcilvēkiem,
kuri ir nonākuši grūtībās. «Aicinu ikvienu, kuram ir informācija
par cilvēkiem, kam šajā brīdī ir
nepieciešama palīdzība, informēt
par to pašvaldību, zvanot pa
tālruni 8787,» uzsver A.Rāviņš.
Pašvaldība ikvienu
lūdz atbildīgi ievērot
visus ierobežojumus
un pašizolācijas noteikumus, lai pasargātu
sabiedrību no tālākas
Covid-19 vīrusa izplatības, atgādinot, ka par
ārkārtējās situācijas
obligāto nosacījumu neievērošanu var piemērot
administratīvo atbildību vai kriminālatbildību. Ikviens iedzīvotājs
aicināts būt pilsoniski
aktīvs un, zvanot pa
tālruni 110, ziņot par
gadījumiem, kad tiek
pārkāpti ierobežojošie
noteikumi.

Svētbirzē noliek ziedus
genocīda upuru piemiņai

Foto: Ivars Veiliņš
Godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu, trešdien,
25. martā, Jelgavas pilsētas domes vadība nolika ziedus pie
piemiņas akmens Svētbirzē. Šogad aprit 71 gads kopš 1949.
gada deportācijām, kad 25. martā notika visplašākā Latvijas
iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS
reģioniem. Prom no mājām šajā dienā tika izsūtīti vairāk
nekā 42 tūkstoši iedzīvotāju, tostarp ģimenes ar bērniem
Foto: Ivars Veiliņš
un gados veci cilvēki.
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Drošības pasākumi
Samazināts autobusu
pilsētas medicīnas iestādēs un vilcienu reisu skaits
 Ritma Gaidamoviča

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ierobežojumi noteikti
arī Jelgavas medicīnas aprūpes iestādēs
– Jelgavas pilsētas
slimnīcā, Jelgavas poliklīnikā, SIA «Medicīnas sabiedrība «Optima 1»» un Zemgales
Veselības centrā.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» virsārste Solveiga Ābola
skaidro, ka šobrīd ir slēgts
slimnīcas dienas stacionārs un
netiek nodrošināti ambulatorie
pakalpojumi. «Izņēmums ir
grūtnieču aprūpe, ambulatorās
konsultācijas un procedūras
pacientiem, lai pabeigtu stacionārā uzsākto ārstēšanu,
piemēram, ģipša noņemšana,
šuvju diegu izņemšana, tāpat
laboratoriskie un diagnostiskie
izmeklējumi tiek veikti onkoloģiskajiem pacientiem,» kārtību
skaidro S.Ābola, papildinot,
ka pārtraukti arī stomatologa
pakalpojumi, kas no 6. aprīļa
tiks sniegti tikai akūtās situācijās. Tāpat šobrīd nenotiek
lekcijas topošajiem vecākiem.
S.Ābola uzsver, ka slimnīcā
kategoriski aizliegts apmeklēt
pacientus nodaļās: «Tuvinieki
pacientiem sarūpēto var nodot slimnīcas garderobē, un
darbinieki paciņu nogādās nodaļā.» Slimnīcas garderobē pie
galvenās ieejas sūtījumus var
atstāt darbdienās no pulksten
8 līdz 18.30, brīvdienās – līdz
pulksten 17.30.
SIA «Jelgavas poliklīnika»

valdes locekle Kintija Barloti
stāsta, ka pie ieejas durvīm
poliklīnikā katram klientam
tiek mērīta ķermeņa temperatūra un ir jāaizpilda anketa,
apliecinot, ka pacients pēdējo
14 dienu laikā nav bijis ārpus
Latvijas un nav bijis saskarē
ar Covid-19 inficēto. «Pacienti ar paaugstinātu ķermeņa
temperatūru vai augšējo elp
ceļu slimību simptomiem lūgti
nenākt uz poliklīniku, bet
sazināties ar ģimenes ārstu
telefoniski un vienoties par
tālāku ārstēšanu. Ģimenes ārstu apmeklējums šobrīd notiek
tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Pacienti, kuriem jāpagarina
medikamentu receptes, aicināti zvanīt uz ģimenes ārsta
praksi,» tā K.Barloti, papildinot, ka arī obligātās veselības
pārbaudes tiek veiktas vienīgi
pēc pieraksta.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» vadītāja Ingrīda
Budrēvica norāda, ka poliklīnikā tiek sniegta tikai akūtā
palīdzība. «Pie ieejas durvīm
katru pacientu sagaida mediķis, kurš izmēra apmeklētājam
temperatūru, lūdz parakstīties
un apliecināt, ka viņš nav
bijis kontaktā ar Covid-19
slimnieku un pēdējo 14 dienu
laikā nav bijis ārzemēs. Visiem
iestādē ienākušajiem obligāti
jādezinficē rokas un virsdrēbes
jāatstāj garderobē,» skaidro
I.Budrēvica, uzsverot, ka šobrīd pacienti tiek pieņemti
tikai pēc pieraksta. Ģimenes
ārsti konsultē galvenokārt
attālināti – telefoniski sniedz
rekomendācijas, izraksta elektroniskās receptes, darbnespē-

jas lapas, bet uz poliklīniku
pacienti nāk tikai akūtos gadījumos, ja to noteicis ārsts.
Savukārt speciālistu – otolaringologa, ķirurga, oftalmologa – konsultācijas notiek pēc
pieraksta, izvērtējot katra
apmeklējuma nepieciešamību.
«Katrs pieraksts tiek izvērtēts,
un darbu esam organizējuši tā,
lai starp vizītēm būtu lielāks
starplaiks,» stāsta I.Budrēvica.
Arī stomatologs apkalpo tikai
neatliekamos gadījumos pēc
iepriekšēja pieraksta, bet rehabilitācijas pakalpojumi šobrīd
netiek sniegti. Rentgena kabinets, procedūru, vakcinācijas
kabinets, analīžu nodošana un
ultrasonogrāfijas izmeklējumi
pieejami, pieņemot pacientus
tikai ar nosūtījumu, turklāt
iepriekš obligāti jāpiesakās.
Akūtas nepieciešamības gadījumā par vizīti pie speciālistiem iestāde aicina sazināties
ar reģistratūru pa tālruni
63020392, 63022412. Pacientu
uz konsultāciju drīkst pavadīt
tikai viena persona.
Zemgales Veselības centrā
informē, ka šobrīd iestāde strādā ierastajā režīmā, turpinot
pieņemt pacientus pēc iepriekšēja pieraksta. Apmeklētāji gan
aicināti ievērot distanci, un
obligāti katram ir jāaizpilda
anketa, apliecinot, ka viņš
nav bijis saskarē ar Covid-19
inficētu personu un ārzemēs.
Aktuālajai informācijai var sekot līdzi iestāžu mājaslapās: www.
jpslimnica.lv (Jelgavas pilsētas
slimnīca), www.jp.lv (Jelgavas
poliklīnika), www.optima1.lv
(«Optima 1»), www.zvc.lv (Zemgales Veselības centrs).

 Ritma Gaidamoviča

Līdz ar valstī noteikto ārkārtas situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai un pasažieru
plūsmas samazināšanos noteiktas izmaiņas
sabiedriskā transporta kustībā. SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP) līdz 14. aprīlim slēgusi
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutus Nr.6,
9, 14 un 18, bet 16. maršrutā slēgti dienas reisi, autobusam kursējot tikai no rīta un vakarā.
Slēgti arī 24 JAP mikroautobusu reisi uz Rīgu un
atpakaļ. Tāpat AS «Pasažieru vilciens» līdz 14.
aprīlim slēgusi četrus vilciena reisus maršrutā
Jelgava–Rīga–Jelgava.
JAP informē, ka slēgtajiem pilsētas sabiedriskā transporta
maršruta reisiem paralēli kursē citi pilsētas autobusi, kas
ļauj pasažieriem nokļūt izvēlētajā vietā.
JAP Pārvadājumu nodaļas vadītājs Gatis Dūmiņš skaidro,
ka līdz 14. aprīlim netiks izpildīti arī 24 starppilsētu reisi ar
mikroautobusu uz Rīgu un atpakaļ, kas ir trešā daļa no JAP
reisiem šajā maršrutā.
• NEKURSĒ MIKROAUTOBUSI
Virzienā no Jelgavas uz Rīgu
nekursē mikroautobuss katru
dienu pulksten 5.50, 8.20, 9,
12.50, 13.15, 14.15, 15.40, 16.30,
17.55, 18.45, 21.25 un mikroautobuss, kas darbdienās no Jelgavas
autoostas izbrauc pulksten 11.
Virzienā no Rīgas uz Jelgavu nekursē reisi, kas katru dienu no galvaspilsētas izbrauc pulksten 7.10, 9.55,
10.25, 14.05, 15.10, 16.15, 16.50, 17.40, 19, 19.50, 22.30,
un reiss, kas darbdienās no Rīgas uz Jelgavu izbrauc
pulksten 12.35.
«Papildus tam pasažierus aicinām autobusos norēķināties ar
bezskaidras naudas līdzekļiem, izmantojot e-karti, Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, Jelgavas pilsētas skolēna apliecību vai jebkuras bankas izsniegtu «VISA» vai «MasterCard» norēķinu karti,
bet starppilsētu maršruta pasažierus lūdzam biļetes iegādāties
internetā,» tā G.Dūmiņš, norādot, ka JAP seko līdzi notikumiem
valstī un, iespējams, tuvākajā laikā sabiedriskā transporta jomā
var būt noteiktas papildu izmaiņas. Aktuālo informāciju pasažieri
aicināti noskaidrot uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv.

Savukārt VSIA «Autotransporta direkcija» iedzīvotājus,
kuri uz iecerēto galamērķi
plāno doties ar reģionālo
maršrutu autobusu, pirms
tam aicina pārbaudīt aktuālo
kustības sarakstu mājaslapā
www.atd.lv vai www.1188.lv.
Jāņem arī vērā, ka līdz 14.
aprīlim atcelti četri vilcienu
reisi maršrutā Rīga–Jelgava
un atpakaļ.
• NEKURSĒ VILCIENI:
Nr.6707, kas no Rīgas
izbrauc pulksten 6.45, bet
Jelgavā pienāk pulksten
7.22;
Nr.6725, kas no Rīgas izbrauc pulksten 15.17, bet
Jelgavā pienāk pulksten
16.01;
Nr.6714, kas no Jelgavas
izbrauc pulksten 7.59, bet
Rīgā pienāk pulksten 8.38;
Nr.6732, kas no Jelgavas
izbrauc pulksten 16.30
un Rīgā pienāk pulksten
17.14.

«Rūpējoties par sabiedrības drošību un veselību,
arī mēs ikvienu pasažieri
lūdzam rūpīgi izvērtēt
nepieciešamību izmantot
sabiedrisko transportu,»
tā AS «Pasažieru vilciens».

Jelgavas tirgotāji nodrošina piegādes uz mājām
Pašvaldība apzina uzņēmējus, veikalus, ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējus, kas nepieciešamības gadījumā gatavi iesaistīties pārtikas
piegādē. Pakalpojuma sniedzējus, kas sadarbībā ar pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgajiem būtu gatavi iesaistīties,
pašvaldība aicina pieteikties pa tālruni 63005567, 63005556.

Uzņēmumi, kas gatavi produktus piegādāt mājās

RESTORĀNI UN KAFEJNĪCAS
•Bistro «Silva» (tālrunis 28030101)
•Bistrobārs «Parks» (tālrunis 63024188)
•«KrekluKrogs» (tālrunis 26633433)
•Pusdienu restorāns «OTTO» (tālrunis 26472427)
•Restorāns «Pilsētas elpa» (tālrunis 26633703, 29320268)
•Restorāns «Chocolate & Pepper» (tālrunis 63010220)
•Kafejnīca «Rabarbers Cafe» (tālrunis 25777724)
•Restorāns «Shiki Sushi» (tālrunis 22337743)
•Jelgavas pils virtuve «Niko» (tālrunis 26891862)
•Bārs kultūras centrs «Melno cepurīšu balerija» (tālrunis 27787776)
•SIA «Mītava» (tālrunis 26582001)
PICĒRIJAS UN KONDITOREJAS
•Picērija «Picburg» (tālrunis 22330030)
•Picērija «Čili pica» (tālrunis 63045555)
•Picērija «Picu darbnīca» (tālrunis 20003993)
•Picērija «Drops Pizza» (tālrunis 22030636)
•Picērija «Rosso Pub Pizza» (tālrunis 63011777)
•Picērija kafejnīca Akadēmijas ielā (tālrunis 20319837)
•«KRO» kebabnīca (tālrunis 28884300)
•Konditoreja «La Fika» (tālrunis 25180404)
•Konditorejas studija «Tarte» (tālrunis 20136090)
•SIA «Fastiņš» (tālrunis 29745606)
VEIKALI UN CITI PIEGĀDĀTĀJI
•Veikals «Ber un sver» (tālrunis 29130074)
•Veikals «Daba» (tālrunis 27812424)
•Veikals «Jelgavas gaļas nams» (tālrunis 29639439)
•SIA «Jelgavas augļi» (tālrunis 26497526)
•Banketu serviss «Promenāde» (tālrunis 26410916)
•Piegādātājs «Vabole-Vabole» (tālrunis 23303333)
•Veikals «Baltais» (tālrunis 25416963)
•Zoopreču veikals «Ķepu nams» (tālrunis 28235505, 26920714)
•Veikals «Top» (tālrunis 25757733)
•Veikals «Zaļā zeme» (tālrunis 23771999)
Aktuālā informācija – mājaslapā www.jelgava.lv

 Kristīne Langenfelde

Jau vairāk nekā 30 kafejnīcu, pārtikas veikalu un citu tirgotāju
Jelgavā ir atsaukušies
pašvaldības aicinājumam piedāvāt iespēju
produktus piegādāt iedzīvotājiem uz mājām.
Kā atzīst tirgotāji, pieprasījums ir pat necerēti liels, un tie, kuri līdz
šim šādu pakalpojumu
nav nodrošinājuši, šobrīd dienā saņem ap 20
piegādes pasūtījumu.
«Ideja radās mums pašiem,
jo pirmās dienas pēc ārkārtas
situācijas izsludināšanas bija
pavisam trakas – klientu skaits
saruka dramatiski. Turklāt brālis nupat atbrauca no ASV un
šobrīd atrodas pašizolācijā, un
mēs, ģimene, viņam piegādājam
pārtikas produktus. Tieši tāpēc
radās doma – iespējams, šādā
veidā varam palīdzēt vēl kādam.
Izrādās, ka tiešām varam! Jau
pagājušajā nedēļā mums bija vairāki pasūtījumi, apkalpojot cilvēkus, kuri atrodas pašizolācijā. Ar
katru individuāli izrunājām, kā
ērtāk un bez kontakta produktus
nogādāt. Piemēram, mums bija
pasūtījums, kuru veica sieviete no
Somijas – viņa vēlējās, lai mēs aizvedam produktus viņas vecākiem
Jelgavā, kuri šajā situācijā nevēlas
staigāt apkārt. Par tādu niansi
pat nebijām aizdomājušies – šādā
veidā bērni pat no citām valstīm
savus vecākus var apgādāt ar produktiem! Iespējams, šāds pakalpo-

jums būtu nepieciešams ne tikai
krīzes situācijā,» spriež veikala
«Baltais» vadītāja Eva Brante.
Nelielais ģimenes uzņēmums
Lietuvas šosejā piedāvā uz mājām
aizvest gan pārtikas produktus no
veikala, gan arī gatavo produkciju
no pašu kafejnīcas, gan gaļas
izstrādājumus no pašu kautuves.
«Piegāde pilsētas robežās maksā
3 eiro, bet klienti vēlas, lai šādu
pakalpojumu nodrošinām arī
ārpus Jelgavas. Iespēju robežās to
darām, piemēram, pagājušajā nedēļā gaļas produkciju vedām pat
uz Kalnciemu,» atzīst E.Brante.
Visgrūtāk šobrīd klājas ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem
izglītības iestādēs, kuras šobrīd
mācību procesu nodrošina attālināti. Šī iemesla dēļ arī SIA
«M.A.N.» izšķīrusies par labu piegāžu nodrošināšanai. Uzņēmums
slēdzis trīs savas kafejnīcas – Jelgavas pilī, LLU Meža fakultātē
un Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātē –, bet trīs
nelielas kafejnīcas, kurās klientu
skaits sarucis uz pusi, darbu vēl
turpina. «Mūsu specifika ir tā,
ka strādājam rīta cēlienā. Šobrīd
pasūtījumus pieņemam līdz pulksten 13, bet piegādi nodrošinām
līdz pulksten 15 – tas saistīts ar
kafejnīcu darba laiku. Pieļauju,
ka vakara cēlienā pasūtījumu
varētu būt vairāk. Pagājušajā
nedēļā, kad sākām nodrošināt
piegādes, vidēji dienā mums bija
ap 10 pasūtījumu. Tas nav daudz,
bet pagaidām vismaz ļauj nodrošināt uzņēmuma darbu. Esam
apņēmības pilni izķepuroties un
uzņēmumu neslēgt. Pakalpojumu
esam ieviesuši uz krīzes laiku un

ēdienu piegādājam bez maksas,»
stāsta uzņēmuma direktore Viktorija Useļonoka.
Arī bistro «Silva» ārkārtas situācijā ir sācis nodrošināt piegādes
uz mājām. «Tas mums pašiem ir
kaut kas jauns. Mācāmies pielāgoties krīzes situācijai – šobrīd
mums praktiski nav neviena
banketa pasūtījuma, bet līdz šim
astoņu cilvēku komanda strādāja
tikai šajā virzienā. Līdz ar to jādomā, kā darbu pārorientēt, lai cilvēki nepaliktu bez darba. Šobrīd,
par laimi, nevienu darbinieku vēl
neatlaižam, cenšamies noturēties.
Viesmīļi tagad nodrošina piegādes uz mājām un darbavietām,
un vidēji dienā mums ir ap 30
piegādes pasūtījumu – gan uz
nelielām darbavietām, kur cilvēki
nevēlas pusdienas ēst ārpus ofisa,
gan uz mājām, kur māmiņas ir
spiestas laiku pavadīt mājās ar
bērniem. Norēķinus piedāvājam
kā skaidrā, tā bezskaidrā naudā.
Pirmajās dienās nebija viegli, jo
mums bija tikai viens bezskaidras
naudas norēķinu terminālis, taču
ātri nokārtojām otru, un nu jau ir
vieglāk,» stāsta bistro «Silva» vadītāja Sandra Blūmane, piebilstot:
ja pasūtījums ir virs 5 eiro, par
piegādi nav jāmaksā.
Pamatīgi savu darbu pārorientējusi arī vairumtirdzniecības
bāze «Jelgavas augļi», kur līdz
šim pasūtījumus pieņēma tikai no
vairumtirgotājiem, bet uz krīzes
laiku šāda iespēja tiek nodrošināta arī privātpersonām. «Sazinājāmies ar Valsts ieņēmumu
dienestu, kas deva atļauju darbam
arī ar privātpersonām, un ļoti ātri
nokārtojām nepieciešamās for-

malitātes. Pusi no mūsu vairumtirdzniecības bāzes apgrozījuma
veidoja tieši viesnīcu, restorānu
un izglītības iestāžu pasūtījumi,
kas tagad sarukuši par procentiem
90. Šobrīd stabilas piegādes ir tikai
veikaliem, tāpēc meklējām veidus,
kā darbu pārorientēt,» stāsta
«Jelgavas augļu» līdzīpašnieks
Igors Sidorišins. «Jelgavas augļi»
piedāvā privātpersonām piegādāt
ne tikai augļus un dārzeņus, bet
arī bakaleju un citus pirmās nepieciešamības pārtikas produktus.
«Šonedēļ ceram palaist arī savu
mājaslapu www.jelgavasaugli.lv,
kur būs publicēts mūsu piedāvājums privātpersonām,» stāsta
I.Sidorišins. Patlaban minimālā
pasūtījuma apjoms, ko uzņēmums
gatavs piegādāt privātpersonām
uz norādīto adresi, ir par 30 eiro.
Jelgavas uzņēmumi iedzīvotājiem uz mājām gatavi piegādāt
ne tikai pārtikas produktus.
Piemēram, zoopreču veikals
«Ķepu nams» ārkārtas situācijā
līdz klienta durvīm var nogādāt
pat vienu maisu ar kaķu smiltīm.
«Iespējams, kādam šobrīd tas
var būt īpaši aktuāli. It sevišķi
veciem cilvēkiem, kuri epidēmijas laikā nevēlas staigāt pa
veikaliem. Arī pēc pasūtījumiem
to jūtam – pieprasījums ir audzis
par 30–40 procentiem. Vidēji
dienā ir ap 10 piegāžu,» stāsta
«Ķepu nama» vadītāja Karīna
Balode, piebilstot, ka arī līdz šim
uzņēmums ir nodrošinājis piegādi uz mājām, ja preču kopējā cena
pārsniedz 20 eiro, taču krīzes
situācijā piegādes tiek nodrošinātas arī mazākā apjomā. Piegādes
cena ir 1,50 eiro.

Trūcīgām un maznodrošinātām
personām statuss automātiski
tiek pagarināts līdz 31. maijam
 Kristīne Langenfelde

21. martā izsludinātie grozījumi Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
nosaka, ka izziņas par
trūcīgas vai maznodrošinātas personas
(ģimenes) statusu derīguma termiņš tiek
pagarināts uz valstī
izsludinātās ārkārtējās
situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi
pēc ārkārtējās situācijas
beigām, tātad – līdz 31.
maijam.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
(JSLP) informē, ka personai, kurai
līdz 31. martam ir derīga pārvaldes izsniegtā izziņa par trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu, uz JSLP nav
jānāk un izziņa nav jāatjauno – tā

tiek pagarināta automātiski un ir
derīga līdz 31. maijam.
Savukārt jaunajiem klientiem,
kas pretendē uz trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes)
statusu sociālās palīdzības saņemšanai, jāaizpilda deklarācijas
iesnieguma veidlapa, kas pieejama
mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā
«Iestādes», «Sociālo lietu pārvalde», «Dokumenti», «Veidlapas».
Aizpildīta veidlapa jāiesniedz JSLP.
To var izdarīt pa pastu, iemetot
kastītē pie JSLP Informācijas kabineta vai elektroniski, izmantojot
portālu Latvija.lv.
JSLP atgādina, ka pieņemšana
pie sociālajiem darbiniekiem un
citiem speciālistiem šobrīd notiek
tikai attālināti – pa tālruni vai
e-pastu. Speciālistu kontaktinformācija pieejama mājaslapā www.
jelgava.lv, sadaļā «Iestādes», «Sociālo lietu pārvalde», «Kontakti».
Tālrunis informācijai – 63048914,
63007224.

ZRKAC piedāvā izglītojošus
video un tiešsaistes nodarbības
 Ritma Gaidamoviča

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) ārkārtas situācijā pakalpojumus piedāvā
attālināti un tiešsaistē. Šonedēļ iestādes mājaslapā
publicēti video ar eksperimentiem bērniem, kurus
bērni kopā ar vecākiem var veikt mājās, apgūstot
dabaszinātņu tēmas, tāpat iestāde veido videolekcijas
par to, kā bērnu iesaistīt praktiskās nodarbēs, atbalstīt
viņa lasītprasmi un rakstītprasmi. ZRKAC arī piedāvā
tiešsaistē individuāli vai nelielā grupā apgūt valodas,
bet 2. aprīlī uzņēmēji aicināti piedalīties tiešsaistes
kursos «Aktualitātes dokumentu pārvaldībā».
ZRKAC direktore Sarmīte
Vīksna skaidro, ka iestādes darbs
ir pārorientēts, lai sniegtu maksimālu atbalstu pedagogiem, kuri
mācību stundas organizē attālināti, un vecākiem, tāpat tiek domāts
par attālinātu mācīšanos senioriem un citiem pieaugušajiem.
Šonedēļ mājaslapā www.zrkac.
lv publicēti video ar eksperimentiem, kas pirmsskolas un sākumskolas bērniem palīdz apgūt
dabaszinātnes. «Mūsu speciālisti
veido videosērijas dabaszinību
apguvei, rādot dažādus eksperimentus, kurus vecāki kopā ar
bērniem var veikt mājās. Video
ir izskaidrots, kāda dabaszinību
tēma tiek apgūta un kāds ir eksperimenta mērķis,» stāsta ZRKAC
direktore. Eksperimentu video ir
pieejami bez maksas, un to klāsts
pakāpeniski tiks papildināts.
Tāpat šonedēļ ZRKAC mājaslapā tiks publicētas bezmaksas
izglītojošas video minisērijas,
kurās Latvijas Montesori asociācijas priekšsēdētāja Zane Baltgaile
stāsta par palikšanu mājās, kā
iekārtot bērnam piemērotu un
drošu vidi, kā iesaistīt bērnu
praktiskās nodarbēs, attīstīt lasītprasmi un rakstītprasmi, izveidot
savas ģimenes un mājas likumus.
Arī šīs nodarbības ikviens varēs
noskatīties bez maksas.
Bezmaksas nodarbības video
formātā ir ieplānotas arī senioriem, un tās vadīs psiholoģe Daina
Reinfelde. «Tās būs iedvesmojošas
videonodarbības par to, kā labāk
pārvarēt šo ārkārtas situāciju,
kā sevi pasargāt, kā noskaņoties
emocionāli,» skaidro S.Vīksna.
Atbalstot pedagogus, ir sagatavota informācija par dažādiem
tiešsaistes rīkiem, kas ir plaši
pieejami, efektīvi un populāri
lietotāju vidū, kā arī izveidots
konspekts no starptautiska
vebināra, kas sniedz padomus
skolotājiem, kā veiksmīgāk īstenot mācības attālināti. Ar

materiāliem var iepazīties mājaslapā www.metodiskiedargumi.
lv. Tāpat ZRKAC uzsācis tiešsaistes seminārus pedagogiem,
kuros mācību priekšmetu jomu
vadītāji un skolotāji dalās savā
praktiskajā pieredzē. «Darbs
norit ātrās reaģēšanas kārtībā,
tādēļ būsim pateicīgi ikvienam,
kurš atsauksies sadarbībai. Aicinām pedagogus sekot līdzi
informācijai gan mājaslapā www.
metodiskiedargumi.lv, gan www.
zrkac.lv,» tā direktore.
Tiešsaistes formātā šobrīd
ZRKAC piedāvā arī atsevišķus
iestādes rīkotos maksas kursus.
Piemēram, iedzīvotāji angļu, vācu
un latviešu valodu var apgūt tiešsaistes nodarbībās gan individuāli, gan grupās pa 2–4 cilvēkiem.
«Nodarbības tiek organizētas
tiešsaistē, vienlaicīgi piedaloties
pasniedzējam un audzēknim vai
nelielai audzēkņu grupai. Tā ir
iespēja īsā laikā – piecās nodarbībās – apgūt kādu konkrētu
tēmu izvēlētajā valodā,» skaidro
S.Vīksna, norādot, ka tie ir maksas kursi. Par valodu apguvi tiešsaistē var sazināties ar ZRKAC
Tālākizglītības nodaļas galveno
speciālisti Inesi Rumjancevu pa
tālruni 29179563.
Arī Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa piedāvās tiešsaistes
kursus. Pirmie no tiem notiks
jau 2. aprīlī pulksten 15 par
tēmu «Aktualitātes dokumentu
pārvaldībā», jo šis ir brīdis, kad
vairāk laika var veltīt dokumentu
sakārtošanai. Savukārt 7. aprīlī
interesenti aicināti apgūt dažādas radošās domāšanas metodes
kursos «Games storming. Atbalsta instrumenti radošam prātam». Tie ir maksas kursi, un par
tiem var interesēties pa tālruni
28342419 pie ZRKAC Uzņēmējdarbības nodaļas vadītājas Līgas
Miķelsones, kas sniedz arī attālinātas konsultācijas par citiem
uzņēmējdarbības jautājumiem.
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Rotaļu laukumos jāievēro
distance un dezinfekcija

Foto: Ivars Veiliņš
 Līga Klismeta

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju,
lai ierobežotu Covid-19 izplatību, pašvaldība
aicina pilsētas bērnu rotaļu laukumu un aktīvās
atpūtas laukumu apmeklētājus ievērot divu
metru distanci no citiem cilvēkiem un iespēju
robežās lietot personīgos dezinfekcijas līdzekļus.
Tāpat lūgums laukumos nepulcēties un saprātīgā
attālumā uzgaidīt, kamēr cits izmanto laukuma
aprīkojumu.
Pašvaldība informē, ka bērnu
rotaļu laukumi un aktīvās atpūtas laukumi šobrīd pilsētā netiek
slēgti, bet apmeklētājiem pašiem
jāizvērtē, cik droša ir to izmantošana. Lai pasargātu sevi un bērnus, ieteicams ievērot distanci
un lietot personīgos dezinfekcijas
līdzekļus. Ņemot vērā ārkārtējo
situāciju, vecākiem jāizvērtē
nepieciešamība un riski, bērniem
apmeklējot publisko rotaļu laukumu, savukārt pieaugušajiem
un jauniešiem – izmantojot
aktīvās atpūtas laukumu un āra
trenažierus.
Tāpat kā apmeklējot citas
publiskās vietas, bērnu rotaļu
laukumā un aktīvās atpūtas

PILSĒTAS BĒRNU
ROTAĻU LAUKUMI
• Kooperatīva ielā 8
• Satiksmes ielā 33
• Satiksmes ielā 59
• Asteru ielā 16
• Puķu ielā 1
• Ozolskvērā
• Vaļņu ielas skvērā
• Raiņa parkā
• Lielajā ielā 15a
• Lielajā ielā 10
• Katoļu ielā 7
• Pasta salā
• Pasta salā pie slidotavas
• Zvaigžņu ielā pie Zvaigžņu dīķa
• Loka maģistrālē 5
• Loka maģistrālē 7
• Garozas ielā 34

laukumā jāievēro divu metru
distance no citiem un saprātīgā
attālumā jāuzgaida, kamēr cits
cilvēks izmanto laukuma aprīkojumu.
Apmeklējot laukumu, sevi un
bērni pēc iespējas jānodrošina
PILSĒTAS AKTĪVĀS
ar dezinfekcijas līdzekļiem un
ATPŪTAS LAUKUMI
pirms rotaļu iekārtas vai trenažiera izmantošanas tas jāapstrā- • 4. līnijā pie Miezītes bibliotēkas
• Skolotāju ielā 8 pie Sabiedrības
dā ar šo līdzekli.
Jelgavā kopumā ir 17 rotaļu integrācijas pārvaldes
• Ozolskvērā
laukumi un seši āra trenažieru • Raiņa parkā
laukumi, ko apsaimnieko paš- • Pasta salā
valdības iestāde «Pilsētsaim- • Krasta iela Nr. 9 Lielupes promenādē
niecība».
Šonedēļ «Pilsētsaimniecība» vietojusi brīdinājuma zīmes
pie visiem bērnu rotaļu un ak- ar aicinājumu ievērot drošības
tīvās atpūtas laukumiem iz- pasākumus.

Bāriņtiesa ārkārtas situācijā īpašu
uzmanību aicina pievērst bērnu aprūpei
 Kristīne Langenfelde

nepieciešamo atbalstu.
ļaujama arī pagaidu aizbildnības
Vecākiem, kuri neilgu laika nodibināšana (iespēju robežās to
Saistībā ar Latvijā un
periodu ir spiesti atstāt bērnu saskaņojot ar bērna vecākiem)
ārvalstīs noteikto ārcitas personas aprūpē, ir iespēja vai bērna ievietošana audžuģikārtas situāciju Coizdot pilnvaru bērna pārstāvībai menē,» uzsver Jelgavas pilsētas
vid-19 izplatības maattālināti, izmantojot Latvijas Bāriņtiesas priekšsēdētāja Irisa
zināšanai un attiecīgi
notāru pakalpojumus neatkarīgi Guntra Turčinska.
noteiktajiem izceļono tā, kurā valstī vecāks šobrīd
Par minētajiem gadījumiem
šanas un ieceļošanas
atrodas. To var izdarīt mājaslapā Bāriņtiesa informāciju lūdz
ierobežojumiem, Jelwww.latvijasnotars.lv.
sniegt attālināti – pa e-pastu bagavas pilsētas Bāriņ«Bāriņtiesa, konstatējot, ka rintiesa@barintiesa.jelgava.lv,
tiesa īpašu uzmanību
bērns ārkārtējās situācijas rezul- pa tālruni 63081700, 63081701,
aicina pievērst bērnu
tātā palicis bez vecāku gādības, 63084415, pa pastu uz adresi
drošībai un aprūpei.
veiks nepieciešamās darbības, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,
lai nodrošinātu bērna drošību, Jelgava, LV-3001, vai personiski
Bāriņtiesa iedzīvotājus aicina aprūpi un likumisku pārstāvī- ievietojot sūtījumu pastkastē,
informēt par bērniem, kuri bu. Ārkārtas situācijā, ja nav kas atrodas ēkas 1. stāvā pie
valstī noteikto iebraukšanas ie- iespējami citi risinājumi, ir pie- 118. kabineta.
robežojumu dēļ pašlaik atrodas
tuvinieku aprūpē bez likumiskas
Jelgavas pilsētas pašvaldības paziņojums
pārstāvības, lai pārliecinātos,
vai personas, kuras uzņēmušās
2020. gada 18. martā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi
šāda bērna aprūpi, ir gatavas
lēmumu Nr.2-26.3/1597 «Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes gabalam
Vecajā ceļā 27B, Jelgavā».
un spējīgas veikt arī turpmāku
Detālplānojuma ierosinātājs ir zemes gabala Vecajā ceļā 27B, Jelgavā, īpašnieks.
bērna aprūpi, kā arī noskaidroPar detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
tu, kad iespējama bērna vecāku
vadītāja Gunita Osīte.
atgriešanās.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot teritorijas infrastruktūras sakārtošanu, paredzot
Vienlaikus Bāriņtiesa lūdz
individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta infrastruktūras perspektīvās
iedzīvotājus ziņot par nepieizvietošanas iespējas un detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai
ciešamo palīdzību bērniem,
projektētai zemes vienībai.
kuru vecākiem jāatrodas paInformāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
šizolācijā, un aizgādnībā eso11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām 63005493, 63005475,
šām personām, kuru aizgādņi
e-pasts Dace.Sture@dome.jelgava.lv, Sandra.Ozola@dome.jelgava.lv, kā arī informācija pieejama
neatrodas Latvijā, lai pārliecipašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.
nātos, ka persona ar ierobežotu
geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».
rīcībspēju ir nodrošināta ar

Īsi
Slēgtas pilsētas
kapsētu sēru zāles, un
mainīts pieņemšanas
laiks apbedīšanas
pakalpojumu
pieprasīšanai
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lai ierobežotu
vīrusa Covid-19 izplatību, no 24.
marta slēgtas sēru zāles Jelgavas
pilsētas kapsētu kapličās. Par
sēru ceremonijas norisi Baložu
kapsētā, Zanderu kapsētā, Bērzu
kapsētā un Meža kapsētā iedzīvotāji aicināti vienoties ar izvēlēto apbedīšanas pakalpojumu
sniedzēju, informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība».
Tāpat šajā laikā mainīts pieņemšanas laiks apbedīšanas pakalpojumu pieprasīšanai – pirmdienās,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 15 līdz 17 un
piektdienās no pulksten 12.30 līdz
14. Pārējā laikā iestāde apbedīšanas pakalpojumu pieprasītājiem
slēgta. Papildu informāciju var
iegūt pa tālruni 29238810 un
63023845.
Pieņemšana un konsultācijas pie
pārējiem pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» speciālistiem: pirmdienās no pulksten 15
līdz 19, tikai piesakoties iepriekš
pa tālruni 63084470.
 SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka
saistībā ar dzeramā ūdens apgādes
sistēmas profilaktisko dezinfekciju
Jelgavā 30., 31. martā un 1. aprīlī
ūdenim iespējams neliels hlora aromāts. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs
pieļaujamās normas. Bērniem pirms
lietošanas uzturā ūdeni ieteicams
uzvārīt. «Jelgavas ūdens» atvainojas
par sagādātajām neērtībām.
 Naktī no sestdienas uz svētdienu, 29. martu, pulksten 3 notiks
pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa
radītājus pagriežot vienu stundu
uz priekšu. Pāreja uz vasaras laiku ir
pulksteņu pārregulēšana, lai vakaros
dienasgaisma būtu ilgāk, bet rītos –
mazāk. Pāreja uz vasaras laiku notiek
pavasarī, pagriežot pulksteņa rādītājus par stundu uz priekšu. Vasaras
laiks beidzas rudenī, kad pulksteņa
rādītāji tiek pagriezti stundu atpakaļ.
Latvijā kārtību, kādā notiek pāreja
uz vasaras laiku un atpakaļ, nosaka
Ministru kabineta 2010. gada 26.
oktobra noteikumi «Par pāreju uz
vasaras laiku». Tie paredz, ka marta
pēdējā svētdienā pulksten 3 pulksteņa
rādītājus pagriež par vienu stundu uz
priekšu, bet oktobra pēdējā svētdienā
pulksten 4 – par vienu stundu atpakaļ,
informē Ekonomikas ministrija. Pāreja
no vasaras laika šogad notiks naktī uz
25. oktobri.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar
mūsu kolēģi Inesi Kuprēviču,
vīru mūžībā pavadot.
«Optima 1» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ĀDOLFS KAPICKIS (1934. g.)
GRETA POIKA-PAIĶE (1936. g.)
LUDMILA BĻAŠKINA (1939. g.)
NIKOLAJS RAČIKS (1955. g.).
Izvadīšana 26.03. plkst.13 Meža kapsētā.
AINĀRS VECUMS-VECO (1961. g.).
Izvadīšana 27.03. plkst.14.30
Baložu kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Pilsēta pievienosies
akcijai «Zemes stunda»
 Rita Ličāgina-Timofejeva

Šogad jau 13. reizi visā pasaulē notiks akcija «Zemes
stunda». 28. martā no pulksten 20.30 līdz 21.30 ikviens
iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība vai organizācija aicināts izslēgt apgaismojumu
uz vienu stundu, lai parādītu
savu apņemšanos dzīvot
videi draudzīgāk. Simboliski
akcentējot enerģijas taupīšanas nepieciešamību, Pasaules
Dabas fonda rīkotajā akcijā
iesaistās arī mūsu pilsēta,
vairākiem objektiem Jelgavā
uz stundu izslēdzot apgaismojumu.
Jelgavā šosestdien uz vienu stundu
apgaismojums tiks izslēgts Svētās Annas
baznīcai, Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālei, Svētā Simeona
un Svētās Annas pareizticīgo katedrālei,

Svētā Jāņa baznīcai, Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcai,
Svētās Trīsvienības baznīcas tornim,
Jelgavas pilij, Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejam, Ādolfa
Alunāna memoriālajam muzejam, kā
arī Krasta ielas promenādē, Pasta salā
un uz Mītavas tilta. Tāpat visā pilsētā
par 50 procentiem tiks samazināta
LED gaismekļu gaismas plūsma. Akcijā
iesaistīsies arī biokoģenerācijas stacija
«Fortum» un AS «Latvijas dzelzceļš»,
izslēdzot dekoratīvo apgaismojumu
Jelgavas dzelzceļa tiltam.
Zemes stunda ir aicinājums mainīt
rīcību un uzsākt iniciatīvas, lai sekmētu
enerģijas un resursu taupīšanu. Tas ir
simbolisks pasākums, kura laikā miljoniem cilvēku visā pasaulē vienojas, izslēdzot apgaismojumu uz vienu stundu, lai
pieprasītu izlēmīgu rīcību enerģijas un
resursu taupīšanai. Šajā laikā arī ikviens
jelgavnieks ir aicināts izslēgt apgaismojumu savā dzīvesvietā, lai veidotu videi
draudzīgāku pilsētnieku dzīvi ikdienā.

26 gadu Jelgavas alternatīvās
mūzikas vēsture apkopota albumā
 Emīls Rotgalvis

Alternatīvās mūzikas bāra
«Melno cepurīšu balerija» paspārnē klajā nākusi Jelgavas
alternatīvās mūzikas izlase,
kas ietver dažādu žanru grupu skaņdarbus laika posmā
no 1991. līdz 2017. gadam,
informē izlases veidotājs
Gints Mauševics.
Dubultajā kompaktdisku izlasē ietverti 46 darbi. Dziesmas pirmajā diskā
demonstrē Jelgavas mūzikas «tumšo
pusi», jo disks veltīts tādiem mūzikas
žanriem kā metāls, industriālā mūzika,
pankroks un citiem. Savukārt otrajā
diskā iekļautās dziesmas pārstāv alternatīvo roku, hiphopu, grandžu, indīroku
un new wave.
«Izlasē iekļautās dziesmas kontrastē
gan dažādu stilu klāstā un skaņas kvalitātes plašajā spektrā, gan ar to emocionālo nokrāsu. Daļa skaņdarbu rakstīti

ierakstu studijās, ko tikai nosacīti var
par tādām dēvēt, jo tie tapuši galvenokārt pašu spēkiem. Izlasē ir arī vairāki
dzīvās uzstāšanās un koncertu ieraksti,
un tieši šāds skanējums ir autentisks
lielākajai daļai deviņdesmito gadu koncertu, kas nenoliedzami uzbur tā laika
emocionālo gaisotni un atmosfēru. Tāpat
ir konstatējami muzikālie meklējumi un
eksperimenti, ar ko šī izlase ir bagāta un
kas arī attaisno tās nosaukumu,» par
albumu stāsta izdevēji.
Izlase īpaša ar to, ka apkopo daudzu
vairs nepastāvošu grupu mūziku, no kurām daļa minētas populārajā jelgavnieka
Jāņa Joņeva romānā «Jelgava 94». Izlasē
dzirdami arī vairāki nozīmīgi skaņdarbi,
piemēram, grupas «Husqvarn» dziesma
«The Time Has Come», kas nav iekļauta
nevienā grupas albumā un tika izpildīta
festivālā «Baltijas smagais maršs» 1991.
gadā.
Izlasi var iegādāties Jelgavā, alternatīvās mūzikas bārā «Melno cepurīšu
balerija» un veikalā «Daba».

PĀRCELTIE KULTŪRAS PASĀKUMI JELGAVAS KULTŪRAS NAMĀ
 Cirka izrāde «Ar transformeru» – pārcelts uz 3. novembra pulksten 18.
 Koncertuzvedums «Kaupēn, mans mīļais» – pārcelts uz 30. augusta pulksten 14
un 18.
 Izrāde bērniem «Māja zem varavīksnes» – pārcelts uz 21. septembra pulksten 17.30.
 Izrāde bērniem «Princis un Briesmone» – pārcelts uz 16. septembra pulksten 14.
 «Žanna» – pārcelts uz 16. septembra pulksten 19.
 «Greizais spogulis» – pārcelts uz 9. septembra pulksten 19.
 Ā. Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde «Kazanovas mētelis» – pārceltais datums tiks
precizēts.
 Dailes teātra viesizrāde «Nepanesami ilgi apskāvieni» – pārceltais datums tiks
precizēts.
 «The Sound Poets» koncerts «Klusāk» – pārcelts uz 11. oktobra pulksten 15.
 «Republikas tūre 2020» – pārcelts uz 12. septembra pulksten 20 (brīvdabas
koncertzālē «Mītava»).
 Baibas Sipenieces-Gavares monoizrāde «Vienreiz jau var» – pārceltais datums tiks
precizēts.
 «Melo M» un Dināras Rudānes koncerts «Pieci elementi» – pārceltais datums tiks
precizēts.
IEGĀDĀTĀS BIĻETES UZ PĀRCELTAJIEM PASĀKUMIEM BŪS DERĪGAS

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

ATCELTIE PASĀKUMI KULTŪRAS NAMĀ
 18. marts – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Ielūgums pilī».
 29. marts – koncerts, veltījums Norai Bumbierei, «Zvaigznes kvēl».
 19. aprīlis – Artūrs Skrastiņš un Latvijas Radio bigbends koncertprogrammā
«Improvizācija un dzeja Ulda Stabulnieka mūzikā».
 26. aprīlis – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Sniega karaliene».
 4. maijs – svētku koncerts «Pa brīvības ceļiem» (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).
 8. maijs – R.Čerkovska stāvizrāde «Tinder Surprise jeb Manas bijušās» (k/n «Rota»).
 9. un 10. maijs – Latvijas Stādu dienas Jelgavā.
Nauda par iegādātajām biļetēm atbilstoši Patērētāju tiesību likumam tiks atmaksāta.
Biļetes uz atceltajiem pasākumiem tiek pieņemtas kases darba laikā.
Kases
darba
laiks

• 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.

Ceturtdiena, 2020. gada 26. marts

Jubilejas gadā iznāks
grāmata «Mēs esam Jelgava»
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

piekrita fotografēties, un ikvienam, kurš katru varētu stāstīt nenogurstot. «Vai
iesaistījās fotostāstu varoņu meklēšanā. es kādreiz varēju iedomāties, ka man
«Cilvēki ir lielākā pilsētas vērFotogrāfe nenoliedz, ka saņēmusi būs iespēja Latvijas Nacionālo operu un
tība, un mums patiesi ir ar
arī pa kādam atteikumam, taču tajā baletu iepazīt arī no aizskatuves? Nē!
ko lepoties. Manuprāt, par
pašā laikā bijis arī tā, ka cilvēks pēc Bet man tas izdevās, jo diriģents jelgavjebkuru jelgavnieku var uzdažiem mēnešiem vai
nieks Aigars Meri
Grāmatā apkopotie
rakstīt stāstu, jo ikviens no
pat gada pārdomā.
mani turp aizveda,
mums Jelgavai ir sniedzis savu
«Viņi mani vēlāk paši
turklāt viņš sagrāva
fotostāsti ir iemūžidevumu. Esmu gandarīta, ka
uzmeklēja, jo sapratumanu priekšstatu
nāti trīs gadu laikā,
manu ieguldījumu, iemūžinot
ši, ka tā tiek veidota
par klasiskajiem
pilsētniekus fotogrāfijās, ir
pilsētas vēsture, un
un katras fotogrāfijas mūziķiem. Izrādās,
novērtējusi Jelgavas pašvaldīpar to esmu ārkārviņš spēlē futbolu,
tapšanai veltītas viba un šobrīd no fotostāstiem
tīgi priecīga,» stāsta
un tieši tāpēc tapa
top grāmata, kas būs dāvana
Dz.Žvagiņa, uzsverot,
dēji astoņas stundas. bilde ar futbolbumJelgavai 755. dzimšanas dieka viņa respektējusi
bu uz operas fona.
nā,» saka fotogrāfe jelgavniekatra cilvēka viedokli un ņēmusi vērā arī Jelgavnieks pilots Ēriks Blekte man
ce Dzintra Žvagiņa.
to, kur fotostāsta varonis vēlas fotografē- ļāva iekāpt pilota kabīnē, iepazīstināja
ties. Ar katru uzņemtās fotogrāfijas arī ar «airBaltic» floti. Lai gan man bija jāSagaidot valsts simtgadi, viņa aiz- saskaņojusi. «Negribēju, lai kādam būtu iztur nopietns drošības tests, es tur biju,
sāka projektu, fotostāstos iemūžinot nepatīkamas emocijas. Mana vienīgā redzēju, iemūžināju... Otro reizi diez vai
jelgavniekus. Novērtējot Dz.Žvagiņas vēlme – lai bildes nav iestudētas, lai tās kaut ko tādu piedzīvošu. Jelgavnieks
ieguldījumu, pašvaldība aicināja fotogrāfi ir dzīvas. Fotografēju mājās, darbā vai Vilnis Bušs, kurš ir uzkāpis Everestā
iesākto turpināt un fotostāstos iemūži- pilsētvidē – vidē, kurā cilvēks uzturas, un savā cienījamajā vecumā turpina
nāt 755 jelgavniekus – dažādu profesiju tāpēc centos būt kā novērotāja no malas, kāpt kalnos, iemācīja man priecāties
pārstāvjus, draugus, ģimenes, kolektīvus piemēram, režisori Lūciju Ņefedovu par dzīvi vēl vairāk,» aizrautīgi stāsta
–, lai to visu apkopotu grāmatā. Pašval- fotografēju izrādes «Maija un Paija» Dzintra, papildinot, ka, pateicoties šim
dība jubilejas gadā laidīs klajā grāmatu mēģinājumā. Protams, ne jau visas bildes projektam, pārvarējusi bailes no aug«Mēs esam Jelgava», kurā būs publicēti vienmēr izdevās. Bija reizes, kad ilgi dis- stuma. «Lai iemūžinātu Jelgavas Svētā
Dz.Žvagiņas radītie fotostāsti par mums kutējām, atklājot, ko katrs no mums tajā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo
– jelgavniekiem. Grāmata būs repre- redz, bija reizes, kad bildes tapa atkārtoti. katedrāles zvaniķi Jeļenu Leonardu
zentatīvs materiāls, un līdzās fotostās- Gadījās arī, ka aizbraucu uz tikšanos Ņikiforovu, man vajadzēja kāpt zvanu
tiem to papildinās arī
ar fotostāsta varoni, tornī, un tas bija izaicinājums, jo baiDz.Žvagiņas fotogbet abi saprotam, ka dos no augstuma. Taču es to paveicu!»
«Lielākā šī projekta
rāfijas ar pilsētas
nav īstā noska- gandarīta ir Dz.Žvagiņa, atklājot, ka ar
pievienotā vērtība ir tobrīd
skatiem dažādos
ņojuma. Mēs aprunā- lielu daļu no fotoprojekta dalībniekiem
sastaptie jelgavnieki, jāmies par dzīvi, un viņa joprojām uztur kontaktus.
gadalaikos. Fotogrāfijas ir Dz.Žvagiņas
fotografēt braucu citā
kuri man iemācīja
dāvinājums pilsēreizē,» stāsta Dz.Žva- Pēdējie stāsti
daudz jauna, mēs
tai. «Grāmata – tā ir
giņa, piebilstot, ka jau tapuši pagājušajā vasarā
Pagājušajā vasarā tapa pēdējie fomilzīga vērtība, tā ir
pirmajos mēnešos sakopā smējāmies,
vēstures glabātāja,»
pratusi, ka Jelgavā ir tostāsti, un tajos galvenokārt iemūžiraudājām, dziedājām, ļoti daudz interesan- nātas jelgavnieku ģimenes un koatzīst Dz.Žvagiņa.
runājām par dzīvi.»
Grāmatā apkotu cilvēku. «Ir foto, lektīvi, piemēram, «Vēja zirdziņš»,
potie fotostāsti ir
kurā iemūžinātas «Dimzēns», Celmu ģimene, arī daudzi
iemūžināti trīs gadu laikā, un katras fo- vienīgās trīnītes Jelgavā, draudzenes, Jelgavas mākslinieki. «Satikos arī ar
togrāfijas tapšanai veltītas vidēji astoņas vīri un sievas, mūzikas grupas, darba un pasaulē pazīstamo modeli Karlīnu
stundas. «Lielākā šī projekta pievienotā amatiermākslas kolektīvi. Bet galvenais – Cauni, kas mainīja manus priekšstavērtība ir sastaptie cilvēki, kuri man ie- tie esam mēs, jelgavnieki, kuri šeit dzīvo, tus par modelēm, – tik fantastisks,
mācīja daudz jauna, mēs kopā smējāmies, strādā, dejo, dzied un dara daudz ko citu vienkāršs, sirsnīgs un pretimnākošs
cilvēks! Kolosāla bija tikšanās ar
raudājām, dziedājām, runājām par dzīvi,» aizraujošu,» tā Dz.Žvagiņa.
Artjomu Stešanovu, kurš bija pirmais
tā Dz.Žvagiņa.
90 procenti cilvēku
LLU students no Jelgavas sadraudzī«Cik daudz kolosālu cilvēku
satikti pirmo reizi
bas pilsētas Magadanas, sākot mācīdzīvo, strādā, darbojas
Fotogrāfe stāsta, ka cilvēki pie viņas bas 2008. gadā. Viņš pabeidza studijas
un rada mūsu pilsētā!»
nonākuši dažādi – kādu bija noskatījusi un turpina dzīvot Jelgavā, ir izveidojis
Dzintra atzīst, ka šis projekts viņai viņa pati, kādu ieteica draugi, paziņas vai ģimeni un šobrīd ir tehnologs mūsu
ir devis piepildījumu, iemācījis daudz citi projekta dalībnieki. «Aptuveni 90 pro- šokolādes fabrikā,» stāsta Dz.Žvagiņa.
jauna, ļāvis saprast, cik kolosāli cilvēki centus cilvēku, kuri piedalījās fotoprojekdzīvo, strādā un rada mūsu pilsētā. «Šis tā, satiku pirmo reizi. Īpašs stāsts ir par Mēs cits citu pazīstam
Fotogrāfe pārliecinājusies: lai gan
projekts mani piespieda pārvarēt bailes vecāka gadagājuma jelgavniekiem, kuri
un iemācīties uzrunāt cilvēkus. Līdz mani vienmēr sagaidīja ar klātu galdu. Tā šķiet, ka Jelgava ir ļoti liela, mēs cits
tam man patika fotografēt tikai dabu, bija neaprakstāma sirsnība, un apbrīnoju citu pazīstam vai kaut kādā veidā
dzīvniekus, kuriem nebija jājautā atļauja, katru cilvēku, jo man uzticējās. Es to ļoti esam saistīti. «Piemēram, Jelgavas
vai to drīkst darīt. Dažreiz arī fotografēju augstu novērtēju,» stāsta fotogrāfe, kura Autobusu parka mēneša labākā šofere
draugus, bet šajā reizē izmetu sevi no katra iemūžinātā jelgavnieka dzīvesgāju- Iveta Zālmane skolas laikā pie mana
komforta zonas, gāju, uzrunāju cilvē- mu atspoguļojusi arī aprakstā. Vienam fotostāsta varoņa Ulda Rogas ir mācīkus, arī sabiedrībā ļoti pazīstamus, un fotostāstam Dz.Žvagiņa veltījusi vidēji jusies zīmēšanu,» piebilst Dz.Žvagiņa.
Viņa pieļauj, ka, iespējams, būs
tas emocionāli nebija viegli – ja nu man astoņas stundas.
skumji, jo kaut kas labs ir beidzies.
atsaka?! Taču nu varu apgalvot – mēs visi
«Taču man jau ir idejas, kā uz jelesam cilvēki, neskatoties uz savu amatu, Pārvar bailes no augstuma
Fotogrāfe atzīst, ka katra tikšanās gavniekiem paskatīties vēl citādāk,»
atpazīstamību,» atzīst Dzintra, sakot paldies ikvienam, kurš veltīja viņai laiku un bijusi kā jauns piedzīvojums un par nosaka Dz.Žvagiņa.

