Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 175 aktīvajiem jelgavniekiem, kas
piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas karogu publicēti 26. marta numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 6 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 165 dalībnieki.
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PAŠVALDĪBAS ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM
UN IEDZĪVOTĀJIEM ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJĀ
PĀRCELTI
NĪN nomaksas
termiņi

Krīzes skartie uzņēmēji
ATBRĪVOTI NO PAŠVALDĪBAS
MANTAS NOMAS MAKSAS

Privātās pirmsskolas izglītības
iestādes un aukles SAŅEM PAŠVALDĪBAS
FINANSĒJUMU PILNĀ APMĒRĀ
neatkarīgi no bērnu skaita iestādē
Krīzes skartās ģimenes ar bērniem
SAŅEM ATBALSTU ĒDINĀŠANAI –
pārtikas paku 12 eiro apmērā
katru nedēļu katrs izglītojamais
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas domes sēdē pagājušajā nedēļā deputāti
pieņēma vairākus lēmumus, kas paredz atbalstu
gan pilsētas iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, kuri
ārkārtas situācijas dēļ nonākuši grūtībās.
Ar domes lēmumiem noteikts, ka krīzes skartie uzņēmēji šobrīd atbrīvoti no pašvaldības kustamās un nekustamās

mantas nomas maksas vai arī
tiem noteikta minimālā nomas
maksa; privātās pirmsskolas
izglītības iestādes un aukles

Persona, kura krīzes situācijā
nespēj nodrošināt pamatvajadzības,
SAŅEM PABALSTU 80 EIRO APMĒRĀ
saņem pašvaldības finansējumu
pilnā apmērā neatkarīgi no bērnu skaita iestādē; krīzes skartās
ģimenes ar bērniem saņem
atbalstu ēdināšanai; persona,
kura krīzes situācijā nespēj
nodrošināt pamatvajadzības,
saņem pabalstu 80 eiro; pārcelti
NĪN nomaksas termiņi.
«Pašvaldība, izprotot, kādās
grūtībās līdz ar valstī izsludinā-

to ārkārtas stāvokli ir nonākuši
krīzes skartie uzņēmumi un arī
daļa iedzīvotāju, ir izstrādājusi
pirmos atbalsta instrumentus,
kas jelgavniekiem nekavējoties ļauj saņemt pašvaldības
palīdzību, lai spētu izdzīvot
šajā krīzes situācijā,» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Plašāk lasiet 3. lpp.

Uzņēmums «Berling» ražo sejas maskas policistiem,
mediķiem un sociālajiem darbiniekiem
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Berling» atsaukusies Jelgavas
pašvaldības aicinājumam ārkārtējā situācijā starp ikdienas darbiem rast
iespēju papildināt
individuālo aizsardzības līdzekļu krājumus, nodrošinot
sejas aizsargmaskas
Jelgavas pašvaldības
policistiem, mediķiem un sociālajiem
darbiniekiem. Pirmās
420 sejas maskas jau
nodotas Jelgavas
Pašvaldības policijas
rīcībā.
Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs Gints Reinsons stāsta, ka
šūšanas uzņēmums uzrunāts,
jo šobrīd visā valstī ir problēmas ar individuālo aizsarglīdzekļu piegādi. Lai veidotu
uzkrājumus, ir jādomā citi
risinājumi, un šis ir viens no

tiem. «SIA «Berling» šuvējas
kopā ar Jelgavas pilsētas slimnīcas speciālistiem izveidoja
prototipu, pēc kura tiek šūtas
maskas, un jau pagājušajā
nedēļā pirmās tika piegādātas
Pašvaldības policijai. Šūšanas
process turpinās, un maskas
saņems arī medicīnas un sociālie darbinieki, kuriem saslimšanas risks ir ļoti augsts,»
skaidro G.Reinsons.
«Saprotot to, cik nopietna
šobrīd ir situācija valstī, cik
svarīgi ir rūpēties par drošību
un cik nozīmīgas ir šīs aizsargmaskas, mēs nevarējām
atteikt. Tiesa, mums pašiem
šobrīd ir ļoti daudz pasūtījumu, ražošana nav apstājusies,
un esam ieinteresēti nepievilt
nevienu savu klientu, cenšoties pasūtījumus izpildīt noteiktajā laikā. Nevaram zināt,
kādas sekas Covid-19 atstās uz
mūsu nozari, tāpēc strādājam,
kamēr varam. Līdz ar to pilnībā visu ražošanu nevaram
pārorientēt uz masku šūšanu,
taču ārkārtas apstākļos uzņēmāmies izgatavot pirmās 800

Foto: Ivars Veiliņš

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Jānis Liepiņš,
Tatjana Volincka, Velta Freivalde, Raivis Ruskulis, Ivars Plīsis, Laura Daina
Upeniece, Gunārs Liepiņš, Emīls Cipruss, Kristīne Krastiņa, Ināra Zīle, Ieva
Dambīte-Polīte, Ilma Hermansone, Laimonis Šmits, Daiga Pūce-Brante,
Aira Bērziņa, Māra Zonenberga, Anna Vija Balode.
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpēto balvu var saņemt
trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005567 vai 63005574.

Jelgavā darbu sāk Covid-19
analīžu pieņemšanas punkts
 Emīls Rotgalvis

No 31. marta Jelgavā, pie kultūras nama
«Rota» Garozas ielā
15, darbojas SIA «Centrālā laboratorija» Covid-19 analīžu mobilais
pieņemšanas punkts.
Analīzes var nodot
noteiktā laikā, tikai
iepriekš piesakoties
un ierodoties ar savu
transportu.
Plānots, ka punktā vienas
dienas laikā analīžu paraugus
varēs paņemt 30–40 pacientiem,
kā arī nodrošināt līdz piecām
mājas vizītēm. SIA «Centrālā laboratorija» valdes loceklis Edvīns
Kazušs informē, ka paraugu pagaidu pieņemšanas punktā valsts
apmaksātas bezmaksas analīzes
varēs nodot personas, kuras
pēdējo 14 dienu laikā atgriezušās no ārzemēm vai arī bijušas
kontaktā ar saslimušo. Savukārt
par maksu pakalpojums tiks
nodrošināts personām, kas vēlas
veikt analīzes, lai pārliecinātos
par savu veselību.
Personai ar koronavīrusa simptomiem ir jāzvana pa Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta īpašo tālruni 8303. Speciālists viņu iztaujās, izvērtējot
veselības stāvokli, un, ja tas būs
nepieciešams, reģistrēs valsts
apmaksātu analīžu nodošanai.
Informācija tālāk tiks paziņota
SIA «Centrālā laboratorija», pierakstot uz izmeklējumu. Tāpat
par iespējām reģistrēties valsts
apmaksātai analīžu nodošanai var interesēties, zvanot pa
diennakts informatīvo tālruni
Covid-19 jautājumiem 8345.
Savukārt, ja simptomu nav, taču
persona vēlas veikt analīzes,
jāzvana «Centrālajai laboratorijai» pa tālruni 20033722 vai
20030006, vienojoties, kad jāierodas mobilajā punktā. «Centrālajai
laboratorijai» jāzvana arī tām
personām, kam ir ģimenes ārsta
norīkojums, jo, sākot no 30. marta, arī ģimenes ārsti pacientus
ar elpceļu infekcijām var nosūtīt
uz valsts apmaksātiem Covid-19
testiem, nolemts Veselības ministrijā.

Covid-19 maksas pārbaudes
cena ir 80 eiro. Taču būtiski
uzsvērt, ka gadījumā, ja testa
rezultāts ir pozitīvs, persona samaksāto naudu saņems atpakaļ.
Dodoties gan uz maksas, gan bezmaksas pārbaudēm, līdzi jāņem
personu apliecinošs dokuments.
E.Kazušs akcentē, ka Jelgavas
punktā tiks pieņemti tikai tie
pacienti, kuri būs iepriekš pierakstījušies, tāpat jāatceras, ka
uz pieņemšanas punktu stingri
aizliegts ierasties kājām, ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu
– tas jādara tikai ar personīgo
auto: «Neatkarīgi no tā, ar cik
smagiem simptomiem persona
ierodas punktā, lai nodotu analīzes, mēs ievērojam maksimālu
piesardzību, ikvienu uztverot
kā potenciāli Covid-19 pozitīvu.
Paraugu pagaidu pieņemšanas
punkti ir izveidoti ar mērķi, lai
cilvēki neietu uz poliklīnikām,
neveidotu dzīvo rindu un nepakļautu riskam citus. Kārtības
ievērošanu kontrolēs arī pašvaldības policisti.» Ja personai nav
sava transporta vai ir kādi citi
iemesli, kuru dēļ tā nevar nokļūt
analīžu pieņemšanas punktā,
mediķi, lai paņemtu paraugus,
ieradīsies pie pacienta mājās.
Analīzes pieņems rindas kārtībā, pacientam pieņemšanas
punktā ierodoties ar personīgo
auto un paliekot tajā. Ar viņu
sazināsies pieņemšanas punkta
pārstāvis, kurš aizsargtērpā pienāks pie auto, reģistrēs pacientu
un paņems paraugus – uztriepes
no deguna un rīkles. Analīžu
paraugi reizi dienā tiks nosūtīti
uz Rīgu – vai nu uz Latvijas
Infektoloģijas centru, vai «Centrālo laboratoriju». Ja Covid-19
rezultāts būs negatīvs, persona
no «Centrālās laboratorijas»
speciālista informāciju saņems
divu dienu laikā, savukārt pozitīva rezultāta gadījumā joprojām
darbosies iepriekšējā kārtība,
kad cilvēkam to paziņo Slimību
profilakses un kontroles centra
darbinieks.
Analīžu pieņemšanas punkts
pie kultūras nama «Rota» Garozas ielā 15 darbojas katru darbdienu no pulksten 10 līdz 19, kā
arī sestdienās no pulksten 10 līdz
18. Svētdienās punkts būs slēgts.

SIA «Berling» paralēli ikdienas darbiem radusi iespēju
šūt sejas aizsargmaskas Jelgavas pašvaldības policistiem,
mediķiem un sociālajiem darbiniekiem. Aizvadītajā nedēļā
uzņēmuma valdes locekle Inese Rubene pirmās 420 sejas
maskas nodeva Jelgavas pašvaldības policistiem.
maskas no tā izejmateriāla,
kas bija mūsu noliktavā,» stāsta SIA «Berling» valdes locekle
Inese Rubene, papildinot, ka
uzņēmums, izmantojot savus
kontaktus, uzmeklējis šūšanas
darbnīcu Dobelē, kur piecas
šuvējas ārkārtas situācijā ir
palikušas bez darba un piekrita palīdzēt. «Jau pagājušajā

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

nedēļā šuvējas bija pie mums
uzņēmumā, parādījām, kā
top maskas, kādam ir jābūt
galaproduktam un kam jāpievērš uzmanība. Viņām arī tika
nogādāts mums rezervētais
izejmateriālu pasūtījums, un
šuvējas strādā,» stāsta I.Rubene, atzīstot, ka darbs nav
grūts, taču prasa laiku.
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15 gadu jubileju Jelgavā «AKG»
svinēs ar divu jaunu rūpnīcu atklāšanu
 Kristīne Langenfelde

Foto: Ivars Veiliņš

Pirms 15 gadiem ar plānu iekarot Krievijas tirgu un izmantot mūsu
valstī lētāku darbaspēku Jelgavā tika atklāta SIA «AKG Thermotech
nik Lettland» rūpnīca. Kā atzīst uzņēmuma direktors Gerhards
Ricmans, neviens no šiem plāniem nav īstenojies – uzņēmums Krievijas tirgum produkciju vairs nepiegādā, arī darbaspēka izmaksas
Latvijā gadu no gada pieaug. «Mūsu sākotnējie mērķi neīstenojās,
taču, iespējams, no tā mūsu uzņēmums ir tikai ieguvis, jo šobrīd
«AKG Thermotechnik Lettland» ir Vācijas uzņēmumu grupas «AKG»
paraugrūpnīca, kas strādā ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Mēs
jau sen vairs nemeklējam lētāko darbaspēku – uzņēmuma lielākā
vērtība ir katrs tās darbinieks, un tieši šī atšķirīgā uzņēmuma filozofija mums ļauj ne tikai stabili noturēties tirgū, bet arī izvērst
pat visai uzņēmumu grupai neraksturīgus un vērienīgus attīstības
plānus,» saka G.Ricmans.
2005. gadā Jelgavā, Aviācijas ielā, kur dzējām izmantot noliktavas vajadzībām,»
līdz tam pletās vecie notekūdeņu attī- stāsta uzņēmuma finanšu direktors
rīšanas nosēdlauki, darbu sāka Vācijas Kaspars Mazapšs.
Tomēr, pēdējo gadu laikā investējot
uzņēmumu grupas «AKG» meitasuzņēmuma SIA «AKG Thermotechnik Lett- 30 miljonus eiro, rudenī Jelgavā tiks
land» jaunuzceltā rūpnīca, kurā šobrīd atklātas divas rūpnīcas. «Vienai rūpnīcai
ražo radiatorus un dzesējošās sistēmas būs pilnīgi jauns segments – ražosim
produktu, ko līdz šim
tādiem pazīstamiem
tehnikas zīmoliem kā
Uzņēmums prognozē, visa uzņēmumu grusavām dzesēšanas
«Caterpillar», «CNH»,
ka pēc jauno rūpnī- pa
iekārtām iepirka no
«Volvo CE», «Hamm»,
cu atklāšanas tam būs citiem piegādātājiem.
«Komatsu», «Daimler»,
«Jungheirich», «Atlas
nepieciešami ap 100 Tā būs alumīnija profilu ražotne. Lai saražotu
Copco», «Kaeser Komjaunu darbinieku.
mūsu galaproduktu,
pressoren» un daulīdz šim esam iepirkuši ieguldām savu laiku un resursus, mums
dziem citiem. Darbu
uzņēmums sāka ar 50 darbiniekiem, ap 400 dažāda veida un formas alumīnija ir svarīgs. Mūsu darbs ir ļoti specifisks,
taču jau pēc gada solīja nodrošināt 150 profilus, taču, atklājot rūpnīcu Jelgavā, šo katrs darbinieks izaug mūsu uzņēmumā,
darba vietas, bet vēlāk strādājošo skaitu komponenti pilnībā visām «AKG» grupas mēs katram nodrošinām pilnu apmācību
pat dubultot. Tāpat tika solīts dubultot rūpnīcām Eiropā varēsim nodrošināt ciklu, tieši tāpēc esam ieinteresēti tikai
ilgtermiņa sadarbībai. Ar viesstrādnieku
sākotnēji paredzētos ražošanas apjomus paši,» stāsta K.Mazapšs.
tas nav iespējams – te viņš ir, un te viņa
– 50 000 radiatoru gadā. «Šie plāni ir pilnībā īstenoti – uzņēmumā šobrīd strādā Viesstrādniekiem – kategorisks nē! jau vairs nav. Viesstrādnieks ir orientēts
Uzņēmums prognozē, ka pēc jauno uz īslaicīgu sadarbību.»
295 darbinieki, un gadā saražojam vairāk
Ilgtermiņa sadarbību apstiprina arī
nekā 100 000 dzesēšanas iekārtu. Pēc sa- rūpnīcu atklāšanas tam būs nepieciešami
ražotā produkcijas apjoma esam «AKG» ap 100 jaunu darbinieku. «Alumīnija skaitļi – vismaz 10 procenti no uzņēgrupas līderi Eiropā, taču rūpnīcas gada profilu ražotne būs gandrīz pilnībā au- muma darbiniekiem te strādā kopš
apgrozījums, kas ir 33 miljoni eiro, šobrīd tomatizēta, izmantojot jaunākās tehno- ražotnes atvēršanas, kad tajā bija 50
mums vēl neļauj ieņemt līdera pozīcijas, loģijas, un tās darbības nodrošināšanai darbinieku. «Un rādītājs būtu vēl lielāks,
jo pagaidām viena ražotne Eiropā un ra- nevajadzēs daudz cilvēku, taču jaunajā ja ņemtu vērā, ka šo 15 gadu laikā daļa
žotnes ASV to pārspēj,» atzīst G.Ricmans. cehā, lai tas strādātu ar pilnu jaudu, būs darbinieku ir sasnieguši pensijas vecumu
Tiesa, jau pēc gada vai diviem arī ap- nepieciešami ap 90 jaunu darbinieku,» un devušies pelnītā atpūtā. Darbinieku
rotācija mums ir salīdzinoši neliela, un
grozījuma ziņā uzņēmums paredz kļūt skaidro K.Mazapšs.
Laikā, kad lielākā daļa darba devē- mēs noteikti neesam to metālapstrādes
par līderi «AKG» grupas rūpnīcu vidū
Eiropā. «Jau šoruden, svinot ražotnes 15 ju sūkstās par darbaspēka trūkumu, uzņēmumu lokā, kur darbinieki labākas
gadu jubileju Jelgavā, mēs atklāsim divas «AKG Thermotechnik Lettland» tam dzīves meklējumos klejo no viena uzņēpamatojumu neredz un pat neapsver muma uz citu. Protams, ik pa laikam
jaunas rūpnīcas,» tā G.Ricmans.
iespēju darbaspēku ievest. «Esam kate- mums pievienojas kāds jauns darbinieks,
Investējot 30 miljonus, rudenī
kurš atnācis no citas
goriski pret viesstrād«Pat neapsveram iespē- pilsētas ražotnes, kur,
atklās divas jaunas rūpnīcas
niekiem. Jelgavā ir 60
Gadu gaitā attīstot ražošanu, uzņē- 000 iedzīvotāju, un es
ju piesaistīt viesstrād- iespējams, viņam nav
mums jau aplēsa nepieciešamību papla- neticu, ka mēs savā
vedusies sadarbība ar
n i e k u s . J e l g a v ā i r darba vadītāju,» stāsta
šināt rūpnīcu. Tika plānots būvēt jaunu pilsētā nevaram atrast
ražotnes cehu, taču situācija pavērsās vēl 100 cilvēkus, kuru
60 000 iedzīvotāju, un K.Mazapšs.
citādāk. «2016. gadā, novērtējot mūsu dzīves mērķi un filozofiTāpat uzņēmums ik
es neticu, ka mēs savā vasaru
darba rezultātus, «AKG» īpašnieks pie- ja būtu vienota ar mūsu
iesaistās skolēpilsētā nevaram atrast nu nodarbinātības paņēma visai uzņēmumu grupai nerakstu- uzņēmuma redzējumu,
rīgu lēmumu – iegādāties blakus esošās kas saskatītu sevi kā
vēl 100 cilvēkus, kuri sākumā, un šobrīd tajā
«AMO plant» rūpnīcas jau uzbūvētās daļu no uzņēmuma,
dažas stundas nedēļā
vēlētos strādāt uzņē- pat visu gadu strādā
ēkas. Kāpēc tas ir neraksturīgs lēmums? kura galvenais mērmumā, kas kā galveno viens skolnieks. Arī stuTāpēc, ka ierasti «AKG» savas rūpnīcas ķis ir abpusēji izdevīga
izvieto un ražotnes paplašina tur, kur ir ilgtermiņa sadarbība,»
mērķi ir izvirzījis abpu- dentiem tiek dota iespēmūsu produkcijas klienti, – Vācijā, ASV, spriež G.Ricmans.
ja, ja vien tas netraucē
sēji izdevīgu ilgtermiņa mācībām, konkrētas
Brazīlijā, Ķīnā, Turcijā, Indijā, šobrīd
K.Mazapšs atklāj,
rūpnīca tiek būvēta arī Meksikā. Taču ka šobrīd Jelgavas uzstundas nedēļā strādāt
sadarbību.»
Latvijā tobrīd mums nebija neviena ņēmumā strādā trīs
uzņēmumā. «Arī tā mēs
klienta – mūsu produkcija 100 procentu cilvēki ar Vācijas pasi – viens no viņiem audzinām mūsu topošos darbiniekus,»
apmērā tika eksportēta. Nebija īstenojies Latvijā dzīvo jau 20 gadu, bet G.Ricmans piebilst K.Mazapšs.
arī īpašnieku plāns Jelgavā saražoto eks- ar kundzi par savām mājām Jelgavu
portēt uz Krieviju. Līdz ar to šī lēmuma sauc jau 15 gadu. «Vēl pie mums strādā Augļudārzs aiz rūpnīcas un
vienīgais arguments bija augstie darba viens Indijas pilsonis, taču arī viņš šeit veselības veicināšanas speciālists
rezultāti, ko jau gadiem ar savu darbu nav ieradies kā viesstrādnieks – viņš uz pilnu slodzi
Kā saka rūpnīcas direktors, pieņemot
notur mūsu rūpnīcas darbinieki, saražoto uzņēmumam pievienojās pēc Tehniskās
galvenokārt eksportējot uz Eiropu,» stās- universitātes absolvēšanas,» skaidro darbā jaunu cilvēku, ar katru tiek rīkotas
vismaz trīs pārrunas. Turklāt primāri
ta G.Ricmans. To apliecina arī fakts, ka K.Mazapšs.
Jelgavas ražotne ieguvusi pasaulē lielākā
Uzņēmuma direktors papildina: «Pro- nevis lai uzņēmuma vadība vērtētu viņa
celtniecības tehnikas ražotāja «Catapillar tams, ikviena uzņēmuma mērķis ir pelnīt spējas, bet gan lai potenciālais darbinieks
Inc.» Platīna izcilības apliecinājumu, ko naudu, taču, kā jau teicu, mūsu filozofija varētu labāk izprast uzņēmumu un gūtu
līdz šim Eiropā saņēmis vēl tikai viens ļoti pamatīgi atšķiras no daudzu citu pilnīgu pārliecību, ka tas saskan ar viņa
piegādātājs.
uzņēmumu filozofijas, un tas ir nevis dzīves mērķiem. «Protams, mums ir svaTaču, arī nopērkot bijušo «AMO plant» «AKG» grupas redzējums, bet gan mūsu rīgi, ko cilvēks ir darījis līdz šim un kādas
ražotni, vēl nebija plāna Jelgavā izveidot pašu gadu gaitā izveidojies modelis Jel- ir viņa prasmes, taču daudz būtiskāk
divas jaunas rūpnīcas. «Bija skaidrs, gavas uzņēmumā. Mēs aiz skaitļiem un par jau apgūto mums ir izprast cilvēka
ka jaunās telpas apgūsim pakāpeniski. «Excel» tabulām redzam cilvēku, savu skatījumu uz dzīvi un viņa nākotnes
Zinājām, ka daļā ražotnes izveidosim darbinieku, mēs neizejam uz ātru peļņu, mērķus. Tieši tāpēc, ja atrodam kopīgu
jaunu rūpnīcu, kas būs identiska tai, kas mūsu mērķis ir stabils darbs ilgtermiņā. valodu, darbā pieņemsim cilvēku, kuram
jau Jelgavā darbojas. Pārējās telpas pare- Tieši tāpēc katrs darbinieks, kurā mēs nav vajadzīgo prasmju, jo mēs zinām, ka

«Protams, ikviena uzņēmuma mērķis ir pelnīt naudu, taču mūsu
filozofija ļoti pamatīgi atšķiras no
daudzu citu uzņēmumu filozofijas,
un tas ir nevis «AKG» grupas redzējums, bet gan mūsu pašu gadu gaitā
izveidojies modelis Jelgavas uzņēmumā. Mēs aiz skaitļiem un «Excel»
tabulām redzam cilvēku,» uzsver
SIA «AKG Thermotechnik Lettland»
direktors Gerhards Ricmans (pa labi)
un uzņēmuma finanšu direktors
Kaspars Mazapšs.
tās viņš pie mums apgūs, jo katrs darbi- Mēs esam jelgavnieki, tāpēc
nieks uzņēmumā iziet pilnu apmācību gribam dot savai pilsētai
ciklu. Nevienā skolā un arī nevienā citā
«Ja neskaita laiku, ko līdz 19 gadu
uzņēmumā nemāca strādāt pēc tādiem vecumam pavadīju vienā Vācijas pilsētā,
standartiem, kādi ir pie mums,» skaidro Jelgava ir pilsēta, kur no sava apzinīgā
G.Ricmans.
mūža esmu dzīvojis visilgāk, tieši tāpēc
Potenciālajam darbiniekam ir tikai es jūtos kā pilntiesīgs jelgavnieks. Te
viens tabu – «AKG Thermotechnik Lett- ir manas mājas, te ir mans darbs, te
land» darbā nepieņems
ir mana dzīve. Un, ja
smēķētāju, jo viens no
«Viena no jaunajām vien man kā uzņēmēuzņēmuma vadmotījam ir iespēja piedalīrūpnīcām būs alumīni- ties pilsētas dzīvē, es to
viem ir veselīgs dzīvesveids. «Izņēmums
ja profilu ražotne. Tajā vienmēr cenšos darīt.
varētu būt solījums
gribas dod savai
ražosim produktu, ko Man
smēķēšanu atmest, ko
pilsētai! Šī iemesla dēļ
līdz šim visa uzņēmumu mēs savulaik gājām pie
pēc tam pārbaudīsim,»
piebilst G.Ricmans.
grupa savām dzesēša- pašvaldības un jautāTo, ka uzņēmumā
kā mēs pilsētai
nas iekārtām iepirka no jām,
strādājošo veselība nav
varam palīdzēt, un tā
tikai sauklis, apliecina
citiem piegādātājiem. atradām vairākus, mavirkne aktivitāšu, ko
Ar Jelgavā saražoto pil- nuprāt, nozīmīgus protas saviem darbiniejektus, kurus sākotnēji
nībā nodrošināsim visas pilsētā izdevās ieviest
kiem nodrošina. Piemēram, tiek finansēta
«AKG» rūpnīcas Eiropā.» ar mūsu atbalstu,»
iespēja apmeklēt peldstāsta G.Ricmans.
baseinu, fitnesa zāli, divas reizes nedēļā
Vispirms tas bija projekts «Miniphauzņēmuma telpās ir iespēja piedalīties nomenta» ar 52 aizraujošiem eksperivingrošanas nodarbībā, ir arī veselības mentiem, skolēnus iespējami agrā veapdrošināšana. Turklāt uzņēmumā uz cumā iepazīstinot ar tehnikas norisēm,
pilnu slodzi strādā veselības veicināšanas lai attīstītu viņu pētnieciskās prasmes
speciālists, kas pēc izglītības ir kardiologs un interesi par dabaszinātnēm. Tāpat
un kura galvenais uzdevums ir mudināt uzņēmums atbalstīja «FasTracKids»
darbiniekus pievērsties veselīgam dzī- pirmsskolas izglītības programmas
vesveidam.
ieviešanu pilsētā, kas inovatīvā un uz
Lai darbinieki domātu arī par veselīgu tehnoloģijām balstītā veidā ļauj attīstīt
uzturu, uzņēmums dekoratīvo koku stā- līderisma un dzīves prasmes bērniem.
dījumus aiz rūpnīcas nomainījis pret aug- «Šīs abas metodes Latvijā bija jaunas,
ļudārzu. «Praktiski un veselīgi! Sākumā taču Vācijā labi pazīstamas. Mēs devām
sastādījām ābeles, bet nu jau tur aug arī stimulu, un šobrīd tas pilsētā turpinās
bumbieres, plūmes, ogulāji. Tiklīdz dārzs jau ar simtprocentīgu pašvaldības atbaldos augļus, tos varēs baudīt ikviens mūsu stu. Tas nozīmē, ka mūsu devums bija
darbinieks,» stāsta K.Mazapšs.
tā vērts,» saka G.Ricmans.
2017. gadā Zemgales Olimpiskajā
Vēl uzņēmums pilsētā ir atbalstījis
centrā «AKG Thermotechnik Lettland» bērnu un jauniešu regbija klubu, boksa
atklāja «MedX training» trenažieru zāli, klubu, savulaik arī futbola klubu. Vairākas izveidota pēc vācu sistēmas un orien- kus gadus uzņēmums atbalsta Spīdolas
tēta uz veselības uzlabošanu. Treniņi kat- Valsts ģimnāzijas skolēnus vācu valodas
ram interesentam notiek pēc individuāli apguvē.
izstrādātas fizioterapeita programmas,
«Mēs esam uz palikšanu Jelgavā – to
ļaujot nostiprināt un attīstīt muskulatū- sakām ne tikai ar vārdiem, bet arī ar
ru. Pavisam trenažieru zālē ir 14 dažāda darbiem. Mēs augam un attīstāmies
veida iekārtas, kas paredzētas spēku at- kopā ar savu pilsētu. Es labi atceros
tīstošiem treniņiem – kāju, roku, vēdera laiku, kad nu jau vairāk nekā pirms 15
un muguras muskuļiem, tajā skaitā arī gadiem pirmo reizi ierados Jelgavā. Tā
dziļās muskulatūras nostiprināšanai. bija ļoti industriāla pilsēta – pelēki in«Zāli apmeklē arī mūsu darbinieki, taču dustriāla. Šobrīd Jelgavas seja ir stipri
jau sākotnēji mēs to radījām ar domu, ka mainījusies. Jā, tā joprojām ir spēcīga
tā būs pieejama ikvienam pilsētas iedzī- industriāla pilsēta, bet noteikti ne
votājam. Tieši tāpēc meklējām sadarbību pelēka. Es vienmēr īpaši izceļu Pasta
ar Zemgales Olimpisko centru, lai zāle salu un krastmalu, kas tagad Jelgavai
atrastos vietā, kas ir pieejama ikvienam,» piešķir pavisam citus vaibstus,» tā
skaidro G.Ricmans.
G.Ricmans.
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Krīzes skartie uzņēmēji ATBRĪVOTI NO
PAŠVALDĪBAS MANTAS NOMAS MAKSAS
Lai uzņēmējiem atvieglotu
Covid-19 radīto ekonomisko grūtību pārvarēšanu un
sniegtu atbalstu, ar Jelgavas domes lēmumu noteikts, ka ārkārtas situācijas laikā krīzes skartajiem
uzņēmējiem nav jāmaksā
pašvaldības mantas nomas
maksa, bet atsevišķos gadījumos ir noteikta minimālā nomas maksa.
«Šobrīd ir ļoti būtiski sniegt
atbalstu uzņēmumiem, kuriem
jācīnās par izdzīvošanu. Pašvaldība nevēlas pieļaut, ka ārkārtas
stāvoklis piespiež uzņēmējus
izšķirties par savas darbības likvidēšanu, jo atjaunot uzņēmējdarbību ir grūtāk, nekā censties
to noturēt,» uzsver pašvaldības
izpilddirektore Irēna Škutāne.
Domes lēmums paredz, ka krīzes laikā komersantiem, fiziskām
personām, kas veic saimniecisko
darbību un ir reģistrētas Valsts
ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, kā arī
biedrībām un nodibinājumiem,
kuri nomā pašvaldībai piederošo
mantu (kustamo mantu un nekustamo īpašumu), nav jāmaksā
noteiktā nomas maksa, un tiem
nepiemēro kavējuma procentus
un līgumsodu samaksas kavējuma
gadījumā.
Savukārt tām juridiskajām
personām, kurām pašvaldības
mantas nomas līgums ir noslēgts
ar SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde», uz krīzes laiku
piemēro minimālo nomas maksu
un nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus.
Juridiskajām personām, uz
kurām atvieglojumi attiecas,
ar iesniegumu jāvēršas pie tās
pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, ar kuru noslēgts nomas
līgums.
Kā uzsver I.Škutāne, pilsētā ir
dažādu nozaru uzņēmumi, kas
savai darbībai telpas, zemi un kustamo mantu nomā no pašvaldības.
«Taču viskritiskākā situācija ir
izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri līdz
ar attālināto mācību ieviešanu
skolās ir spiesti uz laiku pilnībā
pārtraukt darbu. Viņiem atbalsts
ir nepieciešams visvairāk,» tā
pašvaldības izpilddirektore.
Skolu ēdinātāji atzīst, ka pašvaldības atbalsts šajā situācijā ir ļoti
nozīmīgs – uzņēmumi nedarbojas,

ienākumu nav un nav arī līdzekļu,
no kā segt izdevumus.
«Pašvaldības atbalsts, kas ļauj
ietaupīt uz telpu un inventāra īri,
ir ļoti būtisks atspaids. Abās skolās
kopā mums tie ir vairāk nekā 1100
eiro mēnesī, un tā ir liela nauda,
kuru mums nebūtu, no kā samaksāt,» vērtē SIA «Fama», kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumu
pamatskolā «Valdeka»-attīstības
centrā un Paula Bendrupa pamatskolā, īpašniece Dina Upeniece.
Uzņēmēji uzsver, ka šobrīd
svarīgākais viņiem ir domāt par
saviem darbiniekiem, kuri spiesti
mājās gaidīt, kad varēs atgriezties
darbā. Lielākā daļa uzņēmumu
jau kārto nepieciešamo dokumentāciju VID, lai skolu ēdnīcu
darbinieki varētu saņemt valsts
dīkstāves pabalstu 75 procentu
apmērā no algas. To dara arī
SIA «Fama». «Mēs ļoti ceram, ka
izdosies izturēt pārbaudes sietu,
lai saņemtu šo atbalstu. Ja ne, būs
traki,» tā D.Upeniece.
«Darbs ir apstājies, ienākumu
nav, cilvēkus atlaist negribam, bet
līdzekļu, no kā maksāt algu, mums
nav, tāpēc arī mums ir svarīgi iegūt
valsts atbalstu, lai darbiniekiem
būtu vismaz kaut kādi ienākumi,»
stāsta SIA «Saltums Kandavā»,
kas nodrošina ēdināšanu divās
pilsētas skolās – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas
4. vidusskolā –, pārstāve Rudīte
Neiberga, novērtējot pašvaldības
palīdzību, kas ļaus samazināt uzņēmuma izdevumus. Viņa atzīst,
ka dīkstāves pabalsta pieprasīšana
nav nemaz tik viegls process: «Ir
diezgan sarežģīti izpildīt katru
Ministru kabineta prasību, bet darīsim visu, lai darbinieki saņemtu
šo pabalstu.»
Jelgavas 6. vidusskolas un
Jelgavas Centra pamatskolas
ēdinātāja SIA «Žaks-2» pārstāve
Vita Tračuma norāda, ka arī viņu
darbs šobrīd ir pilnībā apstājies
un katrs ietaupītais eiro ir no
svara. «Uzņēmumam jau šobrīd
ir lieli zaudējumi. Postā aizgāja
daudz produktu, kas bija paredzēti
pusdienām 13. martā, kad Latvijā
tika izsludināta ārkārtējā situācija
un skolas slēdza. Tāpat jau bijām
izveidojuši krājumus, lai pirmajā
dienā pēc skolēnu brīvlaika mums
būtu produkti, no kā pagatavot
maltīti,» stāsta V.Tračuma, uzsverot, ka arī SIA «Žaks-2» šobrīd
visus spēkus koncentrē uz to, lai
darbinieki varētu saņemt dīkstāves pabalstu.
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Krīzes skartās ģimenes ar bērniem
SAŅEM ATBALSTU ĒDINĀŠANAI
No šīs nedēļas tie Jelgavas
pilsētas izglītības iestāžu
audzēkņi, kuru ģimenes
finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, un
no nākamās nedēļas arī
bērni no ģimenēm, kurām
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas
statuss, var saņemt atbalstu ēdināšanai – pārtikas
paku 12 eiro apmērā katru
nedēļu katrs izglītojamais.
Kā informē Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Tija Aleksandrova, lai saņemtu atbalstu
bērni no tām ģimenēm, kuras
skārusi Covid-19 izraisītā krīze,
vecākiem ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas pieejama
mājaslapā www.jelgava.lv un
izglītības iestāžu mājaslapās.
Iesniegums jāadresē izglītības
iestādes vadītājam, norādot bērna
deklarētās dzīvesvietas adresi
un klasi/grupu. «Pēc saņemtā
iesnieguma izglītības iestāde
sazinās ar vecāku par atbalsta
sniegšanu izglītojamajam, izvērtē

situāciju un informē vecākus par
iespēju saņemt atbalstu,» skaidro
T.Aleksandrova.
Savukārt izglītojamie no tām
ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, pārtikas pakas
saņem bez iesnieguma aizpildīšanas.
Pārtikas pakas 12 eiro vērtībā
katram skolēnam komplektē vairumtirdzniecības bāze «Jelgavas
augļi», paredzot, ka katru nedēļu
to saturs mainīsies, pilnveidojot
arī produktu klāstu, iepakojumu
un piegādes procesu. Pārtikas pakās būs tādi produkti kā, piemēram, piens, maize, krējums, eļļa,
milti, auzu pārslas, burkāni, āboli.
Pārtikas pakas tiks piegādātas
izglītības iestādēs, kas organizēs
to izsniegšanu saviem izglītojamajiem vienu reizi nedēļā:
skolās tas notiks otrdienās, bet
pirmsskolas izglītības iestādēs
– trešdienās. «Pārtikas paku
izsniegšanu, ievērojot visus drošības pasākumus, organizē katra
izglītības iestāde. Pēc iespējas
pārtikas pakas tiek dalītas pie
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iestādes ieejas, nosakot katrai
klašu grupai konkrētu laiku, lai
izslēgtu cilvēku drūzmēšanos,»
uzsver T.Aleksandrova.
Pirmās pārtikas pakas iestādes
saņēmušas jau šonedēļ – skolās
kopumā izdalītas 339 pakas, bet
pirmsskolas izglītības iestādēs –
126 pakas.
«Turpmāk katru piektdienu
izglītības iestāde aktualizēs pārtikas paku skaitu, ņemot vērā no
jauna uzrakstītos vecāku iesniegumus un ģimenēm piešķirto

trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statusu. Informācija
tiks nodota uzņēmumam «Jelgavas augļi», kas nākamajā nedēļā nodrošinās nepieciešamo
pārtikas paku piegādi iestādēm,»
skaidro T.Aleksandrova.
Ņemot vērā, ka ārkārtējās
situācijas laikā notikumi mainās
strauji un tiek pieņemti arī jauni
Ministru kabineta noteikumi,
iespējams, ka no nākamās nedēļas tiks papildināta atbalsta
saņemšanas kārtība.

Privātie bērnudārzi un aukles SAŅEM
PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU PILNĀ APMĒRĀ
Lai sniegtu atbalstu valstī
izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā, Jelgavas pašvaldība turpinās
sniegt finansiālu atbalstu
līdzšinējā apmērā visām
pilsētas privātajām izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem
jeb auklēm neatkarīgi no
tā, cik bērnu šobrīd iestādi apmeklē. Privātajos
bērnudārzos uzsver, ka
šāds atbalsts ļauj saglabāt darbavietas visiem
darbiniekiem un izmaksāt
viņiem algu.

Privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm mēnesī par bērnu
no pusotra līdz četriem gadiem
pašvaldība maksā 220 eiro lielu
līdzfinansējumu, par piecus un
sešus gadus veciem bērniem –
200 eiro, bet bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēji par katru
bērnu saņem 150 eiro lielu pašvaldības finansējumu. Līdz šim
Persona krīzes situācijā varēs
pašvaldības finansējums privātaSAŅEMT PABALSTU 80 EIRO APMĒRĀ jām iestādēm tika maksāts proDomes sēdē grozīti pašvalinformāciju no valsts datubāzēm, porcionāli bērnu apmeklējumam,
dības saistošie noteikumi
un pieņems lēmumu. Ja personai
«Sociālās palīdzības papabalsts tiks piešķirts, to pārbalstu un sociālo garantiju
skaitīs tās iesniegumā norādītajā
piešķiršanas noteikumi».
kredītiestādes kontā.
Izmaiņas paredz, ka ģimeŠāds pabalsts krīzes situāSniedzot atbalstu Jelnei (personai), kura valsts
cijas laikā ir viens no atbalsta
gavas iedzīvotājiem un
ārkārtējās situācijas dēļ
veidiem Jelgavas pašvaldības
uzņēmumiem ārkārtēnespēj nodrošināt savas
iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošijās situācijas apstākļos,
pamatvajadzības, laikā,
nāt pamatvajadzības minētajā
likumā «Par nekustakamēr visā valstī ir izsluperiodā. Noteikumu realizēšanai
mā īpašuma nodokli»
dināta ārkārtējā situācija
līdzekļi tiek plānoti JSLP šā gada
noteiktais 2020. gada
sakarā ar Covid-19 izplabudžetā. Pašvaldība prognozē, ka
nekustamā īpašuma notību, un vienu kalendāra
papildus būs nepieciešami naudas
dokļa (NĪN) nomaksas
mēnesi pēc ārkārtējās silīdzekļi 36 000 eiro apmērā.
termiņš ar Jelgavas dotuācijas beigām piešķir
Jāuzsver, ka šādu atbalstu
mes lēmumu no 15. maipabalstu krīzes situācijā
paredz Ministru kabineta 2020.
ja ir pārcelts uz 1. jūliju
80 eiro katram ģimenes
gada 12. marta rīkojums «Par ārun no 15. augusta – uz 1.
loceklim mēnesī.
kārtējās situācijas izsludināšanu»
oktobri. Novembrī tas
un veiktie grozījumi Sociālo papaliek nemainīgs – 16.
Lai saņemtu noteikto pabal- kalpojumu un sociālās palīdzības
novembris.
stu, personai Jelgavas Sociālo likumā, nosakot, ka 50 procentus
lietu pārvaldē (JSLP) ir jāiesniedz no pabalsta apmēra sedz valsts,
31. martā noslēdzās pirmais
argumentēts iesniegums un, ja bet otru pusi – pašvaldība.
NĪN nomaksas termiņš. Jelgaiespējams, dokumenti, kas aplieGrozījumi saistošajos noteiku- vas pilsētas pašvaldības Financina krīzes situācijas faktu. JSLP mos šobrīd gaida Vides aizsar- šu nodaļas vadītājas vietnieks
pēc iesnieguma un apliecinošo dzības un reģionālās attīstības nodokļu jautājumos Ingars
dokumentu saņemšanas veiks ministrijas saskaņojumu. Tiklīdz Bušs stāsta, ka no gada sākuma
ģimenes (personas) sociālās situā- tas būs saņemts, jelgavnieki varēs līdz 30. martam NĪN iekasēts
cijas novērtēšanu, izmantojot arī pretendēt uz šo pabalstu.
1,63 miljonu eiro apmērā, un

bet ārkārtējās situācijas laikā
tas tiek saglabāts pilnā apmērā
neatkarīgi no apmeklējuma.
Privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs atzīst, ka pašvaldības atbalsts šobrīd ir ļoti
nozīmīgs, lai nebūtu jāatlaiž
darbinieki, un tas primāri tiek
novirzīts darbinieku atalgojumam, nodokļu nomaksai, bet
tas, kas paliek pāri, – komunālo
maksājumu segšanai. «Šis atbalsts mums ļauj saglabāt darbu
visiem 27 iestādes darbiniekiem,
un varam būt droši, ka būs nauda, par ko izmaksāt viņiem algu.
Šobrīd iestādē strādā tikai viena
dežūrgrupa un to apmeklē vidēji
septiņi bērni. Daļu skolotāju
esam palaiduši apmaksātā atvaļinājumā, pārējie strādā, gatavojot
metodiskos materiālus, kārtojot
grupas, iestādes teritoriju,» stāsta privātā bērnudārza «Pūčuks»
īpašniece Inese Krasmane, papildinot, ka «Pūčuks» Jelgavas
pašvaldības finansējumu saņem
par 111 bērniem.
Pirmsskolas izglītības iestādē
«Pīlādzītis» darbu turpina piecas
grupas no desmit, un bērnudārzu
apmeklē 20–24 bērni. «Ja nebūtu

pašvaldības atbalsta, mēs diemžēl
būtu spiesti domāt par darbinieku
atlaišanu vai palaišanu bezalgas atvaļinājumā. Mūsu iestādē
strādā 54 cilvēki. Daļu skolotāju
šobrīd esam palaiduši apmaksātā
atvaļinājumā, dažām audzinātājām ir darbnespējas lapa, bet lielākā daļa iestādē turpina strādāt
katru dienu,» stāsta «Pīlādzīša»
īpašniece Tamāra Salmiņa. «Pīlādzītī» pašvaldības atbalsts tiek
saņemts par 240 audzēkņiem.
Arī pirmsskolas izglītības iestādes «Rūķu māja» vadītāja Biruta Briede atzīst, ka pašvaldības
atbalsts ir ļāvis izvairīties no tā,
ka darbinieki jālaiž bezalgas atvaļinājumā, tādējādi pasliktinot
viņu finansiālo stāvokli. «Arī
mēs daļai skolotāju esam devuši
apmaksātu atvaļinājumu uz
vienu divām nedēļām, bet pārējie
turpina strādāt. Iestādē šobrīd ir
atvērtas divas no četrām grupām,
strādā arī muzikālais pedagogs,
logopēds,» stāsta B.Briede.
Neraugoties uz pašvaldības
finansiālu atbalstu ārkārtējās
situācijas apstākļos, privātie
bērnudārzi tomēr nav plānojuši
pilnībā atteikties no vecāku līdz-

maksājuma. «Saprotiet arī mūs
– pilnībā atteikties no maksas
nevaram, pat ja bērns iestādi
neapmeklē. Bērnudārzs ir atvērts, un komunālie maksājumi
netiek atcelti – ir jāmaksā par
elektrību, ūdeni, internetu, tāpat
ir citi maksājumi, kas jāsedz.
Taču, reaģējot uz pašvaldības
lēmumu, nākam pretī arī saviem
vecākiem, aprīlī samazinot līdzmaksājuma daļu. Tas nozīmē, ka
ģimenei 60 eiro vietā par bērnu
būs jāmaksā 40 eiro, un šī summa
vecākiem ir jāsamaksā neatkarīgi
no tā, vai bērns apmeklē iestādi
vai ne,» stāsta bērnudārza «Rūķu
māja» vadītāja B.Briede. «Pūčukā» vecāku līdzfinansējums
mēnesī ir 55 eiro, taču jau iekšējās kārtības noteikumos ir paredzēts: ja bērns iestādi apmeklējis
līdz astoņām dienām mēnesī,
vecākiem jāmaksā līdzmaksājums 30 eiro. «Cenšamies būt
lojāli arī bez ārkārtējās situācijas,
taču pilnībā atteikties no vecāku
līdzfinansējuma nevaram,» atzīst
I.Krasmane. Arī «Pīlādzītī» norāda, ka no aprīļa līdzšinējo 50 eiro
vietā vecāku līdzmaksājums ir 30
eiro mēnesī.

PĀRCELTI NĪN nomaksas termiņi
tie ir vidēji 44 procenti no šogad plānotā. I.Bušs norāda, ka
aptuveni 38 procenti īpašnieku
NĪN jau ir nomaksājuši par
visu 2020. gadu. Šogad Jelgavas
pilsētas pašvaldības budžetā
ienākumi no NĪN plānoti 3,7
miljoni eiro.
Finanšu nodaļas vadītāja
Ināra Krīgere skaidro, ka pirmajā šā gada NĪN maksājuma
termiņā būtisku problēmu nav
bijis. «Lielākā daļa iedzīvotāju
un arī juridisko personu ir veikušas pirmo NĪN maksājumu
gan par ēkām, gan zemi. Taču,
ņemot vērā, ka ekonomiskā situācija valstī ārkārtas stāvokļa dēļ pasliktinās, pašvaldība
paredz, ka turpmāk iedzīvotājiem un uzņēmumiem var būt
problēmas ar NĪN apmaksu
noteiktajā laikā. Šī iemesla
dēļ otrais un trešais NĪN nomaksas termiņš tiek pārcelts

no 15. maija uz 1. jūliju, lai
krīzes laikā iedzīvotājiem nepalielinātu maksājumu slogu,
un no 15. augusta uz 1. oktobri, lai vecāki varētu mierīgāk
sagatavot bērnus skolai. Ļoti
ceram, ka kopējā ekonomiskā situācija šajā laikā valstī
jau būs uzlabojusies,» stāsta
I.Krīgere.
Tādējādi, pamatojoties uz
Jelgavas domes lēmumu, atlikušie šā gada NĪN nomaksas
termiņi ir 1. jūlijs, 1. oktobris,
un 16. novembris.
NĪN maksājumu var veikt
bankā, internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta
atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai,
kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī precīzi jānorāda
nodokļa maksātāja personīgā
konta numurs par zemi un

ēkām, īpašuma adrese vai
kadastra numurs, par kuru
veikts maksājums. Tāpat var
izmantot portālu www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.
lv – tur pieejami pašvaldības
banku konti NĪN samaksai,
turklāt nodokļa maksātājam
automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija.
Tāpat nomaksāt NĪN var
veikalu tīkla «Maxima» kasēs
visā Latvijā. Veikala kasē norēķināties par NĪN var gan
skaidrā naudā, gan ar norēķinu
karti, taču jāņem vērā, ka par
katru maksājumu tiek ieturēta komisijas maksa 0,50 eiro.
«Maxima» kasēs pieņem tikai
šogad izsniegtos NĪN maksāšanas paziņojumus, bet netiek
pieņemti paziņojumi, kuros norādītā NĪN summa pārsniedz
1000 eiro, svītrkods ir bojāts
vai nav skaidri salasāms.

4

TĒMA

Ceturtdiena, 2020. gada 2. aprīlis

Uzvaras parkā būvēs bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņu
 Kristīne Langenfelde

Namiņš kokā un gaisa takas, kukaiņu māja, tornīši pat
trīs stāvos ar rāpšanās sienām, tuneļiem un slīdkalniņi, dubļu vanna un susura dobums, skrituļošanas
trase un miniskeitparks, chill zona ar wi-fi pieslēgumu
– tā ir tikai daļa no visa, ko bērni un jaunieši varēs
baudīt jaunajā atpūtas un rotaļu pilsētiņā Uzvaras
parkā. «Jau nākamgad Jelgavas ģimenes iegūs vēl
vienu sakārtotu vietu, kur visiem kopā izzinoši un
aktīvi pavadīt laiku,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Jelgavas pašvaldība pagājušajā nedēļā izsludināja
atklātu konkursu par bērnu
atpūtas un rotaļu laukuma
projektēšanu un izbūvi Uzvaras parkā. Bērnu rotaļu
pilsētiņas būvniecība sāksies
šogad, lai nākamā gada pavasarī parkā atklātu septiņus
aktīvus un izzinošus laukumus bērniem vecumā no
1 līdz 12 gadiem. Laukums
taps, Jelgavas pašvaldībai
sadarbojoties ar akciju sabiedrību «Latvijas valsts
meži» (LVM).

«Latvijas valsts meži»
jelgavniekiem dāvina
500 000 eiro

Pagājušajā gadā LVM svinēja
20 gadu jubileju, taču, kā uzsver
LVM Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs, uzņēmums
svinības par godu šim notikumam nerīkoja. «Nolēmām, ka tā
vietā ziedosim līdzekļus trim pašvaldībām – Jelgavas, Rēzeknes
un Valmieras –, lai šajās pilsētās
izbūvētu jaunus rotaļu laukumus
bērniem,» stāsta T.Kotovičs.
Uzņēmums pilsētas izvēlējies
pēc diviem kritērijiem: tai jābūt

nozīmīgam mežsaimniecības
centram, kā arī būtisks bija
iedzīvotāju skaits. «Jelgava neapšaubāmi ir nozīmīgs mežsaimniecības centrs, jo te atrodas LLU
Meža fakultāte, kuru absolvējuši
vairums LVM darbinieku. Tāpat Jelgavā darbojas Meža un
koksnes produktu pētniecības
un attīstības institūts,» uzsver
T.Kotovičs.
Vienlaikus Jelgava pēdējos
gados jaunu objektu būvniecībā
mērķtiecīgi pielieto atjaunojamo
resursu – koku. Brīvdabas koncertzāle «Mītava», kuras būvniecībā izmantotas liekti līmētas
lielizmēra koka konstrukcijas,
šogad saņēma Latvijas būvniecības Gada balvu kategorijā «Koka
būve». Konkursa žūrija atzina, ka
būtu patīkami, ja piemēru no Jelgavas, būvniecībā arvien vairāk
izmantojot koku, ņemtu arī citas
pašvaldības un uzņēmumi.
Arī jaunās rotaļu pilsētiņas
projekts paredz, ka tā taps galvenokārt no koka – videi draudzīga
un atjaunojama resursa. «Tas

bija mūsu kā dāvinātāju viens
no nosacījumiem un saskan arī
ar pilsētas redzējumu – radīt
dabisku un patīkamu atpūtas
vidi pilsētas iedzīvotājiem,» saka
T.Kotovičs.
Kopumā jaunā rotaļu laukuma
izveidei LVM Jelgavai dāvināja
500 000 eiro, taču pašvaldība šā
gada budžetā projektam ir paredzējusi arī savu līdzfinansējumu
50 000 eiro apmērā.

Septiņi laukumi, lai izzinātu
dabu un aktīvi pavadītu laiku

«Lai saprastu, kādu mēs vēlamies redzēt jauno rotaļu pilsētiņu, jau pagājušajā gadā tapa
skices, bet šobrīd uz izstrādāto
skiču pamata izsludināts apvienotais projektēšanas un būvniecības konkurss,» stāsta Jelgavas
pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte.
Parka teritorijā ieplānotas aktivitātes bērniem un jauniešiem
vecumā no 1 līdz 12 gadiem. Taču
aktivitāšu laukumi būs izbūvēti

zonās un atbilstoši trīs dažādām
vecuma grupām: 1–3 gadus veciem bērniem; 2–6 gadus veciem
bērniem; 6–12 gadus veciem bērniem. «Kopumā Uzvaras parkā
taps septiņi aktivitāšu laukumi
– pa diviem katrai vecuma grupai,
sadalot tos aktīvajos un izzinošajos laukumos, bet bērniem un
jauniešiem no 6 līdz 12 gadiem
paredzēti trīs laukumi, no kuriem
trešais atvēlēts izteikti sportiskām aktivitātēm – skeitošanai un
skrituļošanai,» skaidro G.Osīte.
Aktīvajās zonās atbilstoši
katram vecumposmam būs
fizisko aktivitāšu ierīces un
elementi, savukārt izzinošie
laukumi ļaus bērniem uzskatāmi un interaktīvi izzināt vidi,
augus, kokus, dzīvniekus un
procesus dabā, tāpat tie būs
papildināti ar emocionālo un
sensoro attīstību veicinošiem
elementiem, piemēram, sajūtu
taku un sajūtu dārzu, ko veidos
dažādi dabas materiāli, kukaiņu
māju, kurā notiekošo varēs pētīt
caur palielināmo stiklu.

«Papildus tam katram laukumam piešķirta sava tematika
– tie nosaukti Latvijas mežos
sastopamu dzīvnieku vārdos,
un informācija par katru no
tiem būs atrodama laukumos.
Tā bērni varēs gan papildināt
zināšanas par Latvijas dzīvniekiem, gan atpazīt tos laukumu
elementos, piemēram, aktivitāšu namiņš ar slīdkalniņu un
rāpšanās elementiem pašiem
mazākajiem veidots kā imitēts
koka dobums – lielā susura mājvieta, bet paugurs ar tuneļiem
un rāpšanās rampu 2–6 gadus
veciem bērniem – kā āpša ala,»
stāsta G.Osīte.
Būtiski uzsvērt, ka jaunais
rotaļu laukums Uzvaras parkā
būs izvietots pa visu teritoriju,
vienlaikus respektējot «Villa
Medem» tuvumu un neskarot
parka estrādes zonu.
«Jelgavas Vēstnesis» piedāvā
iepazīties ar redzējumu, kādi
varētu būt jaunie aktivitāšu un
izzinošie laukumi Uzvaras parkā katra vecumposma bērniem.

Izzinošais atpūtas laukums «Eiropas ūdrs»
1–3 gadus veciem bērniem
ŪDRA MĀJA ALA
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Izzinošo atpūtas laukumu «Eiropas ūdrs» 1–3 gadus veciem bērniem paredzēts ierīkot 440 kvadrātmetru platībā.
Tajā būs Sajūtu dārzs un Sajūtu taka, kurā mazie caur
sajūtām varēs iepazīt dažādus dabas materiālus – čiekurus,
koku mizas, zarus, sūnas un citus –, Kukaiņu māja, kurā
būs iespēja izzināt dažādu kukaiņu dzīvi un pētīt tos caur
palielināmo stiklu. Tāpat laukumā tiks izveidotas divas
mājiņas: divus metrus augsts namiņš laivas veidolā ar
tornīti, mastiem, rāpšanās airiem, tīklu un slīdkalniņu 1,5
metru garumā un Ūdra māja, kas būs veidota kā paugurs
ar slīdkalniņu, kura garums būs
2,5–3,5 metri, un rāpšanās baļķi
līdz četru metru garumā. Vēl šajā
laukumā mazāko bērnu aktivitātēm būs ierīkota 18 kvadrātmetrus plaša Milzu lapa kā izziņas
platforma ar dažāda izmēra
krāsainiem klučiem, viļņveida
paugurs «Apgrieztā upe» ar izbūvētiem ozolkoka akmeņiem un
batuts pusotra metra diametrā.
Eiropas ūdrs ir plaši izplatīts Latvijā, Norvēģijā un Lielbritānijas ziemeļos. Par 2010.
gada dzīvnieku Latvijā tika pasludināts Eiropas ūdrs. Eiropas ūdrs apmetas upju,
strautiņu, ezeru un dīķu krastos. Ūdrs ierīko alas, kā arī mērķtiecīgi iestaigā takas,
kuras izmanto arī citi dzīvnieki. Ūdrs vienlīdz labi jūtas kā sauszemē, tā ūdenī.
Ūdra klātbūtne kādā ūdenstilpē liecina par tīru ūdeni un zivju bagātību.
Ūdri ir ļoti rotaļīgi dzīvnieki. Vasaras laikā tie mēdz iekārtot speciālas dubļu vai smilšu
vanniņas, kurās vārtīties. Pauguru nogāzēs ūdri ierīko slīdkalniņus, no kuriem
daudzas reizes pēc kārtas slidinās, ieskrienoties šļūkdami uz vēdera.
Eiropas ūdrs pamatā ēd zivis, bet medī arī putnus, kukaiņus, vardes, vēžus un citus
mazus dzīvniekus.

Aktīvās atpūtas laukums «Lielais susuris»
1–3 gadus veciem bērniem
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Aktīvās atpūtas laukums 1–3 gadus veciem
bērniem būs ierīkots aptuveni 300 kvadrātmetru platībā, jaunākā vecuma bērniem sniedzot dažādas iespējas droši un aktīvi pavadīt
laiku. Centrālais objekts laukumā būs Susura
dobums jeb mājiņa 2,8 metru augstumā un
2,5 metru diametrā. Dobumam būs trīs ieejas
ar augstumu no 1 līdz 1,8 metriem, kā arī
lēzena rāpšanās rampa, kāpnes, rāpšanās
tīkls un slīdkalniņš 2,5 metru
garumā. Tāpat šajā laukumā
atradīsies šūpoles, gumijas slīdkalniņš piecu metru garumā,
platforma, kas būs izbūvēta ap
koku, trīs neregulāras formas
smilškastes un trīs rāpšanās
baļķi 3–5 metru garumā. Vēl
laukumā ierīkos 1,8 metrus
garu tuneli.

Lielais susuris ir izplatīts daudzviet Eiropā. Latvijā sastopams reti, galvenokārt
Vidzemē, Gaujas senlejā, ozolu un citu lapu koku audzēs. Dzīvo galvenokārt kokos.
Vasaras migu visbiežāk iekārto koka dobumā. Veido no dažādiem augiem, piemēram,
no zāles un lapām, gadās, ka migā ieklāj arī salmus vai papīrus. Rudenī lielais susuris
dodas ziemas miegā, saritinājies uz sāniem vai muguras tā, ka purniņš skaras pie
pēdām. Ziemošanas miga parasti atrodas kādā tukšumā zem koka saknēm.
Lielais susuris ir visēdājs, tomēr galvenokārt barojas ar augu izcelsmes barību. To
iegūst kokaugu zarojumā un uz lakstaugiem, retāk uz zemes. Tās ir visdažādākās augu
sēklas, sēnes, ogas un augļi. Lielais susuris spēj patērēt lielos daudzumos ābolus,
bumbierus, plūmes un vīnogas. Parasti ēd tikai augļa mīkstumu un mizu neēd.
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Izzinošais atpūtas laukums «Āpsis»
2–6 gadus veciem bērniem

Aktīvās atpūtas laukums «Ziemeļu lūsis»
2–6 gadus veciem bērniem
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Aktīvās atpūtas laukums 2–6
gadus veciem bērniem būs ierīkots 640 kvadrātmetru platībā.
Tajā varēs izbaudīt 10 metru garu
nobraucienu ar trosi, kas sāksies
no namiņa kokā. Laukumā būs
arī trīs gaisa takas posmi (7,5, 13,7
un 15 metrus gari) ar kāpnēm un
rāpšanās baļķiem. Gaisa takas
savienos tornīšus un namiņu
kokā. Šajā laukumā plānotais
trīs metrus augstais tornītis būs
izbūvēts ar tuneļa slīdkalniņu,
rāpšanās sienu un tīkla tuneli.
Vēl laukumā būs šūpoles, batuts
un šķēršļu josla.

9.3

VELO TRASĪTE
AR RELJEFU

ŠĶĒRŠĻU
JOSLA

h=2,2
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ŠŪPUĻTĪKLS

h=0.1

PLATFORMA

SLĪDKALNIŅŠ

12

h=1.2

TARZĀNS

h=0.3
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35.7

ŠĶĒRŠĻU
JOSLA

27

ĀPŠA ALAS TUNEĻI

35

.6

R4.0

R6.5

DUBĻU
VANNA

Izziņas laukums «Āpsis» 2–6
gadus veciem bērniem būs ierīkots 500 kvadrātmetru platībā,
radot dažādas iespējas izzināt
dabu. Piemēram, laukumā atradīsies dubļu vanna, kurā pa
perimetru būs sastādīti dažādi
mitrumu mīloši augi, bet tam
pa vidu būs ar 50 dažādu sugu
augiem apstādīta ievalka jeb
lietusdārzs, kur varēs iepazīt
fitoremidiācijas augus, kuri augot
attīra vidi un atjauno līdzsvaru
dabā. Laukumā būs arī Vērības
taka 50 metru garumā un kokos iekārts šūpuļtīkls. Savukārt
paugurs «Āpša ala» mazajiem
ļaus iemēģināt rāpšanās rampu
sešu metru garumā un tuneli ar
kopējo garumu 16 metri. Tāpat
laukumā būs divstāvu tornītis ar
binokļiem, dubulto slīdkalniņu,
kāpnēm, tīklu tuneli 1,8 metru
augstumā un virvju pāreju 12
metru garumā, kas būs savienota
ar tornīša otro stāvu.

PALĒCIES

IEVALKA /
MITRUMMĪLOŠI
AUGI

SMILTIS

Latvijā mājo Eirāzijas lūša pasuga – ziemeļu lūsis, kas sastopams visā Eiropā, Kaukāzā un
daļā Sibīrijas. Latvijā tie visvairāk mīt Kurzemē un Vidzemē – apmēram 700 ziemeļu lūšu.
Lūsis ir vientuļnieks. Sastopams vecos skujkoku un jauktu koku mežos, retāk tīros priežu vai
lapkoku mežos. Tas mājo vietās, kur ir daudz dabīgu slēpņu un kas nav tālu pārskatāmas.
Lūši ir aktīvi visu gadu, ziemu ieskaitot. Ļoti sliktos laika apstākļos lūši paslēpjas alās,
dobumos vai kokos.
Latvijā lūšu pamatbarība ir zaķi, stirnas, lapsas un vistveidīgie putni. Galvenās maņas medībās
ir labā redze un dzirde, oža ir mazāk svarīga. Lūsis, meklējot medījumu, cenšas uzkāpt
augstākā vietā, lai pārskatītu apkārtni. Tā var būt gan klints, gan koks.

PĀRVIETOJIES

LAIDIES

ATPŪTIES

SASKATI

NOTURIES

PAKĀPIES

RĀPIES

IZZINI

KUSTIES

ORIENTĒJIES

Āpsis Latvijā sastopams visā teritorijā, dzīvo mežu sausākās vietās. Āpsis Latvijā tika
pasludināts par 2016. gada dzīvnieku.
Āpši dzīvo alās, kuras netiek slēptas. Tās tiek raktas sausos mežos, mežmalās,
sausos uzkalniņos. Ala ir sarežģīta alu sistēma ar daudzām ieejām. Visas alu ieejas
pa ārpusi savieno iemītas takas, kas dažādos virzienos stiepjas no mājvietas uz
barošanās un padzeršanās vietām. Lai gan āpsis ir plēsēju kārtas dzīvnieks, tas ir
visēdājs. Āpši barības meklējumos reti kad aiziet tālāk par kilometru no savas mītnes.
Barību āpsis meklē dažādās vietās, lielākoties zemsedzē un augsnē. Meklējot barību
zemsedzē, tas izkasa raksturīgas, nelielas koniskas bedrītes.

Aktīvās atpūtas laukums «Lidvāvere»
6–12 gadus veciem bērniem
25.1

ATPŪTAS
ZONA

h=1.8

R4.0

RĀPŠANĀS

GAISA
TAKAS

SLĪDI
VINGRO
RĀPIES
LIDO

h=1.8

ŠŪPOJIES

PLATFORMA

12
.7

h=2,2

KUSTIES

Latvija atrodas lidvāveres izplatības areāla dienvidrietumu malā. Apdzīvo mežus, kuros aug
egles un lapkoki, it sevišķi vecas vai vidēji vecas dobumainas apses. 19. gs. sākumā tā
apdzīvoja gandrīz visu Latvijas teritoriju, bet pēdējo 20 - 25 3gadu
laikā novērota ļoti reti, tikai
2.0
valsts ZA daļā. Izplatību ļoti negatīvi ietekmē mežu masīvu sadrumstalošana – lidvāvere
izvairās pa zemi šķērsot plašas, klajas teritorijas. Lapkoki lidvāverēm ir būtisks barības avots
ziemā, bet dobumainie koki nepieciešami migām.
Galvenokārt uzturas koku galotnēs, veikli, bez trokšņa kāpelē, pārvietojoties straujām
kustībām, vai planē, izvēršot kājas un izplešot lidojamo membrānu, lecot no viena koka uz otru.
Planējot var nolidot līdz 100 m tālu, turklāt lidvāvere lidojuma laikā ar astes palīdzību spēj mainīt virzienu.
Lidvāvere galvenokārt ir augēdāja. Barojas ar riekstiem, priežu sēklām, ogām, noteiktu sugu lapkoku jaunajiem dzinumiem,
pumpuriem, lapām un mizu, skujām un ziedputekšņu spurdzēm (alkšņu un bērzu).

h=3.8
R2

.2
SPĒKA
RĀPŠANĀS
VINGROJUMI /
SIENA
ŠĶĒRŠĻU
TRASE
SLĪDKALNIŅŠ

h=0.3

LIDVĀVERE
30M

Aktīvās atpūtas laukums «Lidvāvere» 6–12 gadus veciem bērniem būs ierīkots 640
kvadrātmetru platībā. Kā centrālais objekts plānots 3,8 metrus augsts trīsstāvu tornītis
ar tuneļa slīdkalniņu un rāpšanās sienu – tie būs piestiprināti pie trīsstāvu tornīša. Slīdkalniņa un rāpšanās sienas augstums plānots 3,2 metri. No tornīša būs ierīkota arī brīvā
nobrauciena platforma. Tāpat laukumā atradīsies zemē iebūvēts batuts, šūpoļu komplekts,
spēka vingrinājumu šķēršļu trase astoņu metru garumā, nodrošinot tādas vingrošanas
iespējas kā pievilkšanās, rāpšanās un iekāršanās. Atsevišķi būs izbūvēta vēl viena rāpšanās siena 2,5 metru augstumā, kā arī trīs platformas spēka vingrojumiem, tajā skaitā
lai varētu lēkāt, atspiesties un trenēt vēdera presi. Lielākā platforma būs apmēram 35
kvadrātmetru platībā, bet mazākā – piecu. Vēl laukumā «Lidvāvere» bērniem būs iespēja
izmēģināt brīvā nobrauciena trosi, kuras garums paredzēts 30 metri.

KĀPŠĻI /
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h=1.8
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h=2.5
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Izzinošais atpūtas laukums «Brūnkrūtainais ezis»
6–12 gadus veciem bērniem
44.6
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NOVIETNE AR
NOJUMI

KUSTIES
ATBALSTI
SKRITUĻO

2.0

PIEDALIES
SKEITO

Latvijā brūnkrūtainais ezis sastopams samērā reti. Mājo
galvenokārt mežos, sīkmežos, birzīs, mežmalās,
krūmājos, retāk sastopams dārzos un parkos.
Brūnkrūtainajam ezim uz krūtīm ir izteikts brūns laukums.
Brūnkrūtainais ezis ir arī nedaudz mazāks par Latvijā
daudz biežāk sastopamo baltkrūtaino ezi.
IZZIŅ
Kā
visi eži brūnkrūtainais ezis no virspuses (muguras un
/ INT U STE
ND
ERA sāniem)
segts ar gludām, spīdīgām, ap 2 cm garām
KTĪV I
I
adatām.
Pieaugušam
ezim
ir
apmēram 5000 – 6000 adatu. Dzīvnieks izskatās
pelēkbrūns, lai gan brūnās adatas ir izraibinātas ar
tumšām un baltām šķērsjoslām. Kad dzīvnieks ir mierīgs,
adatas guļ slīpi, novietojušās cita pār citu kā jumta
dakstiņi, bet briesmu gadījumā ezis saritinās kamolā,
izslejot adatas stāvus. Turklāt tās novietojas tā, ka
smailes vērstas krusteniski dažādos virzienos.
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Izziņas laukums 6–12 gadus veciem bērniem būs ierīkots 630 kvadrātmetru platībā. Tajā būs
divi interaktīvi izziņas stendi, kas ļaus izzināt dabu, meža un ekoloģiskos procesus. Vienojošais elements visā laukumā būs eža adatas jeb koka mieti, kas savīs dažādās laukuma zonas.
Piemēram, trīs līdzsvara platformas, kuras būs gan rotējošas, gan atsperīgas, būs stiprinātas
pie eža adatām, tāpat kā trīs virvju šūpoles un divi šūpuļtīkli. 40 kvadrātmetri no laukuma
būs atvēlēti reljefa atpūtas platformai – tā būs komfortabla atpūtas zona ar zviļņiem, kur tiks
nodrošināts wi-fi un iespēja savas personīgās mobilās ierīces pieslēgt pie elektrības.

SKRITUĻOŠANAS
TRASE +
LAUKUMS

SPĒKA
VINGROJUMI

Sporta laukums «Ziemeļu zebiekste»
6–12 gadus veciem bērniem
Sporta laukums 6–12 gadus veciem bērniem
aizņems 530 kvadrātmetrus. Tajā paredzēts izbūvēt skrituļošanas un skrejriteņu trasi 70 metru
garumā un divu metru platumā. Divas trešdaļas
trases klās gumijas segums, bet viena trešdaļa būs
veidota no dēļiem, nodrošinot viļņveida plakni ar
vismaz trīs paaugstinājumiem. Otrs nozīmīgākais
objekts šajā laukumā būs miniskeitparks ar trīs
četrām skeitparka iekārtām iesācējiem. Vēl tiks
uzstādīts vingrošanas iekārtu komplekts dažādu
muskuļu grupu stiprināšanai.

Latvijā mājo nominālforma – Ziemeļu zebiekste (Mustela nivalis
nivalis), kas sastopama arī Skandināvijā, Krievijas rietumu daļā un
Ziemeļamerikā.
Zebiekste ir slaida, gara un veikla. Tai ir īsas kājas, garš kakls un
saplacināta galvas forma. Ausis nelielas, platas un noapaļotas, acis
salīdzinoši lielas un apaļas, purniņš strups, aste īsa.
Zebiekste pārvietojas kūkumojot, lunkaniem lēcieniem, kas parasti
ir 25 – 35 cm gari. Virszemē zebiekste uzturas salīdzinoši maz, tā
galvenokārt pārvietojas pa grauzēju un arī kurmju alām. Ziemā zebiekste
nirst sniegā, pārvietojoties zem sniega 0,5 – 1 metru, tad atkal
iznirst. Novērojot pēdas sniegā, var redzēt zigzagotas lēcienu virtenes, kas
nomainās ar ieniruma un pēc tam izniruma caurumiem kupenā.
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Bibliotēkas grāmatas var atstāt
nodošanas iekārtā Akadēmijas ielā
 Emīls Rotgalvis

Neskatoties uz to, ka
ārkārtas stāvokļa dēļ
Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles
apmeklētājiem ir slēgtas, vēl joprojām ir iespēja nodot iepriekš no
bibliotēkas izņemtās
grāmatas un žurnālus.
24 stundas diennaktī
pie Jelgavas pilsētas
bibliotēkas ēkas Akadēmijas ielā 26 darbojas
grāmatu nodošanas
kaste, kur var atstāt
visās bibliotēkas filiālēs
iepriekš izņemtos izdevumus.
Kaut arī pakāpeniski samazinās kastē nodoto grāmatu skaits,
bibliotekāri vairākas reizes dienā
pārbauda tās saturu, saņemot lasītāju nodotās grāmatas, žurnālus
un diskus, stāsta Jelgavas pilsētas
bibliotēkas Informācijas nodaļas
vadītāja Baiba Īvāne. Arī iespieddarbu saņemšanā tiek ievērotas
drošības un higiēnas prasības.
«Bibliotēkas darbinieki nodošanas
iekārtas pārbaudi darba laikā veic
reizi divās stundās, grāmatas

izņemot ar cimdiem. Tās tiek
reģistrētas sistēmā kā nodotas, un
tad ievietojam karantīnā – dezinficējam un uz nedēļu atliekam, lai
viss ir maksimāli droši,» skaidro
B.Īvāne. Laika posmā no 16. līdz
26. martam grāmatu nodošanas
iekārtā atstāti 408 izdevumi no
227 lasītājiem.
Ņemot vērā situāciju, ka bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta,
iespieddarbu nodošanas termiņš
šobrīd ir līdz ārkārtas perioda
beigām – 14. aprīlim – un tiks
pagarināts gadījumā, ja situācija
ieilgs. Tiesa, nodošanas termiņa
pagarinājums neattiecas uz tām
grāmatām, kas bija jānodod līdz
ārkārtas situācijas izsludināšanai.
Tāpat B.Īvāne atgādina, ka
bibliotēkas darbinieki turpina
strādāt, arī sniedzot konsultācijas pa tālruni vai e-pastu.
Kontaktinformācija: 63046587,
63046713, abo@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.
lv (Jelgavas pilsētas bibliotēka);
63011829, parlielupe@biblioteka.
jelgava.lv (Pārlielupes bibliotēka);
63083151, miezite@biblioteka.
jelgava.lv (Miezītes bibliotēka);
63029093, zinitis@biblioteka.
jelgava.lv (bērnu bibliotēka «Zinītis»).

Skolām attālinātā mācību
procesa nodrošināšanai dāvina
datorus un viedtālruņus
Jelgavas Izglītības pārvalde saņēmusi dāvinājumu – 121 planšetdatoru «Lenovo» no
uzņēmuma «Bite Latvija» un 90 «Huawei»
viedtālruņus no uzņēmuma «Latvijas mobilais telefons». Šādu dāvinājumu uzņēmumi
sniedz Latvijas skolām,
lai tās vēl efektīvāk nodrošinātu attālināto mācību procesu. Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Tija Aleksandrova skaidro: kaut arī Jelgavas
skolēni, jau sākot mācīties attālināti, nepieciešamības gadījumā
tika nodrošināti gan ar datortehniku, gan interneta pieslēgumu,
šāds dāvinājums ir papildu palīgs ārkārtas situācijā. «Jaunās ierīces jau ir nodotas skolām, un krīzes laikā Jelgavas ģimenes tās uz
patapinājuma līguma pamata var saņemt, lai atvieglotu mācīšanos
attālināti. Situācijas var būt dažādas, piemēram, kaut arī ģimenē
ir dators vai pat divi, brīdī, kad arī vecāki strādā attālināti, ierīču
var pietrūkt, lai visi kvalitatīvi veiktu savu darbu. Būtiski uzsvērt,
ka ierīces ir skolas īpašums un pēc ārkārtas situācijas beigām tās
jānodod atpakaļ izglītības iestādei,» skaidro T.Aleksandrova. Ģimenes, kurām nepieciešams papildu nodrošinājums ar datortehniku,
aicinātas interesēties savā skolā. Jāpiebilst, ka pašvaldība regulāri
aktualizē nodrošinājumu ar IT risinājumiem un pagājušajā nedēļā
atbilstoši skolu pieprasījumam iegādājās vēl 13 rūterus interneta
nodrošināšanai Centra pamatskolas, Tehnoloģiju vidusskolas, 4.
Foto: Ivars Veiliņš
sākumskolas un 5. vidusskolas skolēniem.

KURSI TIEŠSAISTĒ

Seko mums:

Informācija un pieteikšanās:

Aktualitātes
dokumentu
pārvaldībā

2. aprīlī pl. 1500
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Ideju fitness IV

norādot Skype adresi
tālr.: 28342419
e-pasts:
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

7. aprīlī pl. 1500

#PALIEC MĀJĀS UN MĀCIES VALODAS!
Individuālās nodarbības tiešsaistē

Latviešu valoda

Grupu nodarbības
tiešsaistē (3 - 4 cilvēki)
pamata
līmenis

08.04. - 18.05.
P., T. pl. 12.00 - 13.00

vidējais
līmenis

07.04. - 07.05.
O., C. pl. 10.00- 11.00

07.04. - 07.05.
augstākais
O., C. pl. 17.30- 18.30
līmenis

Angļu valoda

Angļu, latviešu un vācu valodas apguve
pamata
līmenis

08.04. - 18.05.
P., T. pl. 14.00 - 15.00

vidējais
līmenis

09.04. - 12.05.
O., C. pl. 17.00 - 18.00

08.04. - 24.04.
augstākais
T., P. pl. 19.00 - 20.00
līmenis
INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

Ceturtdiena, 2020. gada 2. aprīlis

Atslēgtas luksoforu zaļās
gaismas izsaukšanas pogas
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» šonedēļ pilsētā
pārslēdza luksoforus fiksētā režīmā,
lai iedzīvotājiem pie regulējamām
gājēju pārejām nav jāspiež luksoforu
izsaukuma poga. Pogas uz ārkārtas
situācijas laiku ir atslēgtas, un zaļais
signāls pārslēdzas automātiski. «Ārkārtas situācijas apstākļos ir noteikta
virkne preventīvo pasākumu koronavīrusa izplatības ierobežošanai. Lai pēc
iespējas mazāk iedzīvotāji saskartos ar
dažādām virsmām publiskajā ārtelpā,
tādējādi samazinot iespējas pārnēsāt
vīrusu, luksofori pilsētā ir pārregulēti
un strādā automātiski. Tas nozīmē, ka
luksoforos zaļā gaisma gājējiem iedegsies automātiski pēc noteikta laika
intervāla,» skaidro «Pilsētsaimniecības»
vadītājs Māris Mielavs. Viņš papildina,
ka pilsētā kopumā pie regulējamām gājēju pārejām ir 194 luksoforu izsaukuma pogas gājējiem
un pie visām būs izvietotas informatīvas zīmes, ka poga atslēgta.

Pilsētā izvieto Lieldienu dekorus
 Emīls Rotgalvis

Gatavojoties Lieldienām, nedēļas sākumā pilsētā uzstādīti
svētku dekori. Šogad
pavasarīgās dekorācijas izvietotas desmit vietās, ieskaitot
Raiņa parku, kas pēdējoreiz uz Lieldienām dekorēts 2016.
gadā.
Kā informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste Inga
Larina, šogad dekori izvietoti
Hercoga Jēkaba laukumā,
Driksas ielas gājēju posma
puķu dobēs, Dobeles šosejā
pie Mīlestības alejas, zaļajā
zonā Rīgas ielā 53c, Brīvības

bulvāra un Kristapa Helmaņa
ielas satiksmes rotācijas apļa
puķu dobē, Satiksmes ielas
zaļajā zonā, Vecpilsētas ielā,
Stacijas ielas satiksmes apļa
zaļajā zonā, Pasta ielas un
Rūpniecības ielas satiksmes
rotācijas apļa zaļajā zonā, kā
arī Raiņa parkā. Lielākā daļa
dekoru ir jau iepriekšējos
gados izmantotās lielās stiklplasta olas, metāla karkasa
dekori ar organiskā stikla
spoguļvirsmas olām, kā arī
metāla zāles stiebri, taču ir arī
jauni rotājumi. Hercoga Jēkaba laukumā ir dekors «Asni»,
kas veidots no stikla šķiedras,
bet Driksas ielas gājēju posmā
dobes papildina kompozīcijas ar dekoratīvām olām un
krokusa ziediem oranžos un
violetos toņos.
I.Larina skaidro: plānojot

Rūpējoties par Latvijas
iedzīvotāju veselību,
Lielās talkas organizatori pieņēmuši lēmumu talku no 25. aprīļa
pārcelt uz 16. maiju,
reizē piedāvājot jaunu
iespēju – organizēt individuālās talkas.
«Lielā talka vienmēr ir bijis
brīdis, kad cilvēki sanāk kopā
radu, kolēģu, skolas un studiju
biedru vai kaimiņu lokā, tāpēc,
ņemot vērā neviennozīmīgo
situāciju, esam nolēmuši pārcelt
talkas norises laiku. Tomēr vēlamies rosināt cilvēkus neieslēgties
savās mājās, bet gan vairāk laika
pavadīt svaigā gaisā, ko iesaka
arī ārsti,» stāsta Lielās talkas
vadītāja Vita Jaunzeme, turpinot:
«Tos, kuri vēlas talkot pirms
un pēc 16. maija un izmantot
pavasari apkārtnes sakopšanai,
aicinām rīkot individuālās talkas, kurās piedalītos ierobežots
skaits cilvēku. Tāpat talkot var,
vienkārši dodoties pastaigā pa
mežu un nepaejot garām zemē
nomestiem atkritumiem, jo katrs
Latvijas kvadrātmetrs ir mūsu
zeme, mūsu sēta. Uzturēsim to
tīru, zaļu un skaistu!»
Individuālo talku vietas, līdzīgi
kā pārējās, ikviens aicināts atzīmēt interaktīvajā kartē Lielās
talkas mājaslapā www.talkas.lv.

Šī karte var kalpot arī par uzskates līdzekli, kurā cilvēki redzēs
citu solo talkotāju aktivitātes,
sniedzot iespēju savu talku rīkot
drošā attālumā vai citā dienā.
Visi individuālie talcinieki ar
savām aktivitātēm aicināti dalīties sociālajos tīklos, izmantojot
tēmturi #solotalka #esmuvesels
#parveselulatviju. Talkas organizatori sekos līdzi talcinieku
aktivitātēm un sniegs padomus
drošai talkošanai.
Savukārt iedzīvotājiem, kuri
plāno iesaistīties Lielajā talkā 16.
maijā, šogad tiks sniegta jauna
iespēja, kā pieteikt savu talku.
Proti, talkas vietu kartē ikviens
talkotājs un talkas organizators
varēs atzīmēt un pieteikt divu
veidu talkas – uzkopšanas un
labiekārtošanas. Labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens
talkotājs neatkarīgi no tā, vai
talkošana notiek privātajā vai
publiskajā sektorā. Tās var būt
ģimeņu talkas, organizāciju,
uzņēmumu vai citas talkas, kuras tiek organizētas uz privātas
zemes un kurām nav vajadzīgs
saskaņojums ar pašvaldību. Šo
talku atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji. Savukārt
uzkopšanas talkas ir tās, kuras
notiek publiskās teritorijās un
kurām ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu
bezmaksas maisus, un tajās tiek
nodrošināta savākto atkritumu
izvešana.

Jelgavas
pilsētas dome
izsludina konkursu
«Par vispārēja
tipa diennakts aptiekas
darbību Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā».
Ar konkursa nolikumu var iepazīties tīmekļa
vietnē www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība»,
un Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
131. kabinetā, pirmdienās no plkst.12 līdz 17,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.9
līdz 15 un piektdienās no plkst.9 līdz 14.
Konkursa pretendents nolikumā noteiktajā
kārtībā iegūst tiesības iesniegt Valsts zāļu
aģentūrā iesniegumu par licences pārreģistrēšanu ar speciālās darbības nosacījumu
«strādā visu diennakti».
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 5.
maija plkst.13 Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā.

Meklē darbu
Elektriķis. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis meklē darbu – celtniecības
vai saimnieciskus. T.29870655.

Līdzjūtības
pilsētas rotāšanu svētkiem,
dekoru atrašanās vietas tiek
pamainītas, lai gadu no gada
noformējums dažādās vietās
atšķirtos. Tā, piemēram, šogad
Rīgas ielas zaļajā zonā izvietota LLU studentu apgleznotā
ola ar alni, bet Brīvības bulvāra rotācijas apļa zālienu rotā
lielās olas ar spoguļvirsmu.

Lielajā talkā šogad iedzīvotāji
aicināti talkot individuāli
 Emīls Rotgalvis

Īsi
 Mainīts Jelgavas pašvaldības
Klientu apkalpošanas centra apmeklētāju pieņemšanas laiks. Ārkārtas
situācijas periodā centrs klientus apkalpos pirmdienās no pulksten 12 līdz 17,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 9 līdz 15 un piektdienās
no pulksten 9 līdz 14. Jautājumu gadījumā pašvaldība aicina iedzīvotājus
sazināties ar Klientu apkalpošanas
centru, zvanot pa tālruni 63005522,
63005537 vai iesūtot dokumentus
pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.
Klātienē apmeklētāji aicināti vērsties
tikai īpašas nepieciešamības gadījumā.

Līdz ar labiekārtošanas vai
uzkopšanas talkas atzīmēšanu
kartē persona saņems pieeju
savam talkas profilam, kas ļaus
dalīties ar informāciju par konkrēto talkošanas vietu sociālajos
tīklos, kā arī aicināt pievienoties
notikumam arī citus talkotājus
un sazināties ar viņiem.
Savukārt tos, kuriem noteikta
karantīna vai kuri vienkārši
vēlas pārlaist šo laiku drošībā
savās mājās, organizatori aicina
piedalīties projektā «Ideju talka».
Lielās talkas gaitā šis projekts
notiek jau otro gadu, aicinot ikvienu dalīties ar savām idejām, kā
padarīt Latviju un pasauli zaļāku,
ilgtspējīgāku, drošāku un skaistāku. Tāpat tiek gaidītas idejas,
kā ilgtermiņā risināt samilzušās
vides problēmas. Idejas var iesūtīt
pa e-pastu talkas@talkas.lv vai
aizpildot elektronisko anketu
talkas mājaslapā.
Lielās talkas koordinators Jelgavā Aleksejs Jankovskis informē,
ka pagaidām vēl nav saņemti
pieteikumi talkošanas vietām
pilsētā, tomēr, gatavojoties un
cerot, ka Lielā talka maijā notiks,
tiek gaidīti ierosinājumi, kuras
vietas pilsētā vajag sakopt vai lab
iekārtot. Līdz aprīļa beigām tiek
gaidīti pilsētnieku, īpaši skolēnu,
ierosinājumi kopīgiem labiekārtošanas darbiem, no kuriem labākās
idejas talkas laikā tiks realizētas.
Pieteikumus talkai var sūtīt pa
e-pastu eko@eko.jelgava.lv.

Visa dzīve ir kāpšana kalnā, kura
virsotni mēs nepazīstam, jo tie,
kas reiz to sasnieguši, neatgriežas.
(Z.Mauriņa)
Visdziļākā līdzjūtība
Boļeslava Matuseviča tuviniekiem
un kolēģiem, izcilo sporta
pedagogu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas domes vārdā
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
Man neviena dzīves stunda
Lieka nav pagājusi –
Ne tā, kas dega kā zibens,
Ne tā, kas aizvilkās klusi.
		
(I.Ziedonis)
Visdziļākā līdzjūtība
Boļeslava Matuseviča tuviniekiem,
viņu aizsaulē pavadot.
JPPI «Sporta servisa centrs» kolektīvs
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma.
(Ā.Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Olafam Vabulim ar ģimeni,
mammīti mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas Centra pamatskolas 4.d un
6.b klases klasesbiedri un audzinātāja
Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.
(I.Rudene)
Izsakām līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Lizeti Putniņu.
Bijušie kolēģi Jelgavas poliklīnikā
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Olimpiskās spēles pārceļ par gadu;
sportisti turpina treniņus mājas apstākļos
 Ritma Gaidamoviča

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) un Tokijas olimpisko spēļu organizatoru
komisija 24. martā nāca klajā
ar paziņojumu, ka Tokijas
olimpiskās spēles ir jāpārceļ.
30. martā SOK paziņoja, ka
Tokijas olimpiskās spēles notiks 2021. gadā no 23. jūlija
līdz 8. augustam. Šobrīd gan
nav zināms, kā tiks organizēta kvalifikācijas sistēma,
un uzrunātie Jelgavas sportisti, kuri pretendē uz dalību
olimpiādē, atzīst, ka tieši šī
neziņa rada satraukumu. Tikmēr katrs no viņiem cenšas
nezaudēt fizisko formu un
turpina trenēties individuāli
– mājās vai laukā, akcentu liekot uz fizisko sagatavotību.
Ņemot vērā koronavīrusa izraisīto
pandēmiju, kas apgrūtina sportistu
gatavošanos olimpiskajām spēlēm un
apdraud iedzīvotāju veselību un drošību, SOK prezidents Tomass Bahs un
Japānas premjerministrs Abe Šinzo
secinājuši, ka XXXII olimpiskās spēles
Tokijā, kurām bija jānotiek šovasar no
24. jūlija līdz 9. augustam, ir jāpārceļ.
Šonedēļ organizatori izziņoja, ka olimpiskās spēles notiks nākamgad no 23.
jūlija līdz 8. augustam un pārceltais
pasākums saglabās nosaukumu «Tokijas
olimpiskās spēles 2020».
Uz dalību šajā nozīmīgajā sporta
notikumā Latvijas komandas sastāvā
pretendē arī sportisti no Jelgavas – 3x3
basketbolists Edgars Krūmiņš, karatists

Edgars Krūmiņš
Kristens Krīgers

Kalvis Kalniņš

Vanesa Buldinska

Kalvis Kalniņš un BMX braucēji Kristens Krīgers un Vanesa Buldinska. Viņi
pārliecināti, ka lēmums atcelt spēles bija
pareizs, taču vēlas, lai olimpisko spēļu organizatori nevilcinās un izskaidro, kāda
būs kvalifikācijas sistēma. Neskaidrība
šobrīd ir arī par pārējo sacensību kalendāru, līdz ar to sportisti ir nogaidošā
režīmā un ierobežotos apstākļos turpina
uzturēt fizisko formu, cerot, ka viņi varēs sevi apliecināt Tokijas olimpiskajās
spēlēs.
3x3 basketbolistam E.Krūmiņam
no 18. līdz 22. martam bija paredzēts

olimpiskās kvalifikācijas turnīrs, kas
pandēmijas dēļ atcelts. «Olimpisko spēļu
pārcelšana šobrīd ir pareizākais lēmums,
jo koronavīrusa izraisītā pandēmija nav
joka lieta – ar katru dienu bojāgājušo
skaits pasaulē palielinās. Protams, ir
skumji, ka nevarēja notikt kvalifikācijas
turnīrs, kuram mēs ļoti nopietni gatavojāmies – sākām trenēties jau 2. decembrī
un piesaistījām vēl vienu fiziskās sagatavotības treneri, lai uz turnīru būtu savā
labākajā formā. Es domāju, ka mēs būtu
kvalificējušies spēlēm. Tagad jāgaida
informācija, kā un kad notiks kvalifikā-

cija,» norāda E.Krūmiņš, piebilstot, ka 8. viņš aizvada individuālos treniņus pēc
martā viņam noslēdzās treniņnometne saviem ieskatiem. «Diemžēl trenēšanās
Tenerifē, pēc kuras bija turnīrā Sanktpē- ir apgrūtināta, jo sporta zāles ir slēgtas,
terburgā un pēc tā 14 dienas uzturējās treniņu grafiks izjaukts, bet apsveram
pašizolācijā. «Komandas treniņi šobrīd iespēju drīzumā trenēšanos turpināt
nenotiek, jo visas sporta zāles ir slēgtas, manā vasaras sporta bāzē lauku īpašutāpēc trenējamies individuāli. Fiziskās mā Madonas pusē, kur būtu izolēti no
sagatavotības treneris mums atsūtīja pārējiem,» stāsta R.Družoks.
vingrinājumus, iedeva hanteles un TRX
Arī BMX sportists K.Krīgers ir izturēsistēmu. Noskrienu arī krosiņu pa pilsē- jis pašizolāciju pēc atgriešanās no ASV.
tu, izvēloties vietas, kur cilvēku plūsma Viņš spriež, ka spēļu pārcelšana varētu
nav tik liela. Taču tas nav pilnvērtīgs palielināt viņa izredzes uz tām tikt, ja būs
treniņu process,» tā
papildu sacensības.
basketbolists.
Jelgavas sportisti pārlie- «Ņemot vērā, cik
Karatista K.Kalkvalifikācijas
cināti, ka lēmums atcelt daudz
niņa treneris Roprocesā nozīmīgu
olimpiskās spēles bija sacensību jau tika
lands Družoks
stāsta, ka Kalvim
pareizs, taču viņi gaida, atceltas, manuprāt,
atšķirībā no citiem
olimpisko spēļu
lai spēļu organizatori ne- arī
sportistiem, kupārcelšana ir savilcinās ar kvalifikācijas prātīgs lēmums,»
riem ir atceltas vairākas kvalifikācijas
tā K.Krīgers, pasistēmas paziņošanu.
sacensības, Tokijas
pildinot, ka cenšas
olimpisko spēļu pārcelšana neko daudz trenēties mājas apstākļos, tostarp uz
nemaina un viņam joprojām ir izredzes velotrenažiera.
uz tām tikt. «Lai kvalificētos olimpiādei,
Arī V.Buldinska turpina treniņus mākaratē ir trīs iespējas: krāt reitinga jas apstākļos un izbraucot ar velosipēdu.
punktus, piedaloties sacensībās, startēt «Savu režīmu ievēroju, un ir daudz iespēkonkrētās kvalifikācijas sacensībās, kas ju – fiziskie treniņi, kardiotreniņi. Gaidu
no maija jau ir pārceltas uz 28. jūniju, un lēmumu par datumu, uz kuru pārcels
pēc Eiropas spēļu rezultātiem. Kalvis pasaules čempionātu, kas ir mana iespēja
tajās ir viens no sešiem sportistiem, kvalificēties Tokijai,» stāsta V.Buldinska.
kurš izcīnīja zeltu. Četri zelta ieguvēji
Latvijas Olimpiskajā komitejā skaidro,
jau ir nodrošinājuši dalību Tokijas ka turpmākā kvalifikācija ir nozīmīgs
olimpiskajās spēlēs, sakrājot reitinga faktors un SOK sola, ka līdz aprīļa vidum
punktus, līdz ar to Kalvim ir lielākas būs skaidrs, kā notiks tālākā kvalifikāizredzes tādā veidā iegūt ceļazīmi uz cija, lai sportisti varētu pārplānot savu
Tokiju, pat ja kvalifikācijas sacensības gatavošanās procesu. «Var mainīties arī
vispār nenotiek. Bet mēs gatavojamies pašu sportistu attieksme, jo dažiem uz
kvalifikācijas turnīram, kas jūnijā plā- nākamo gadu varbūt jau bija citi plāni,»
nots Parīzē,» stāsta treneris, piebilstot, norāda Latvijas Olimpiskās komitejas
ka šobrīd Kalvim ir brīvais režīms, kurā prezidents Aldons Vrubļevskis.

Turpināt sportot piedāvā ar videotreniņu starpniecību Arī volejbolistiem sezona
 Ritma Gaidamoviča
Būt kustībā ir ļoti svarīgi, tieši tāpēc, lai kot viņai instagramā (rs_fitness_jelgava)
noslēgusies; play-off nenotiks
vingrotāji saglabātu ritmu, turpinātu un feisbukā (Rita Saltuma), kur divas
Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī durvis apmeklētājiem slēdza pilsētas
sporta bāzes, treniņus atcēla
fitnesa klubi un apturētas
tika arī veselības veicināšanas
aktivitātes. Taču vairāki Jelgavas treneri atraduši veidu, kā
pilsētniekus tomēr iesaistīt
sportiskās nodarbēs mājas
apstākļos, – viņi piedāvā
videotreniņus. Treneri vērtē,
ka atsaucība ir laba.

Viena no pirmajām nodrošināt treniņus virtuāli piedāvāja veselības veicināšanas programmas bezmaksas treniņu
vadītāja Tatjana Gorbatko, kura pirms
tam pirmdienās un trešdienās Zemgales Olimpiskajā centrā vadīja treniņus
«Kardio/Spēks», bet otrdienās un ceturtdienās – «Vesela mugura». Viņa jau trešo
nedēļu piedāvā bezmaksas videotreniņus, kas dalībniekiem vingrinājumus
ļauj veikt jebkurā laikā un vietā. «Manis
vadītās bezmaksas nodarbības Zemgales
Olimpiskajā centrā vidēji vienā reizē apmeklēja 70–80 cilvēku, un nevēlējos, lai
tās uz nenoteiktu laiku tiek pārtrauktas.

darīt to, kas viņiem patīk, reizē uzlabojot veselību, un ar fizisko aktivitāšu
palīdzību mazinātu stresu, es nodrošinu
videotreniņus,» stāsta T.Gorbatko.
Katru treniņa dienu pulksten 19
videotreniņš tiek publicēts treneres
youtube.com kontā «TG balance», kā
arī saite uz to pieejama feisbuka lapā
«TG balance» un «Veselības veicināšana
Jelgavā». «Cilvēki to novērtējuši ļoti atzinīgi, un ir jūtama atgriezeniskā saite.
Katru reizi cenšos sekot līdzi tam, cik
cilvēku pieslēdzas pulksten 19, un vidēji
tie ir 80 skatījumi, bet kopumā viens
treniņš tiek skatīts vairāk nekā 200 reižu. Protams, nevaru izkontrolēt, vai visi
arī vingro, taču es saņemu atskaites no
dalībniekiem, un prieks, ka vingro visa
ģimene – vīrs, sieva, bērni. Tas norāda,
ka mans darbs ir vērtīgs,» atzīst trenere.
Videotreniņu veidošanā iesaistīta visa
T.Gorbatko ģimene. «Tas ir komandas
darbs – vīrs filmē, dēls montē, meita,
kura šobrīd dzīvo Zviedrijā, domā, kā to
skaisti pasniegt,» stāsta trenere.
Arī citi pilsētas treneri cenšas atrast
veidu, kā cilvēkus iesaistīt sportiskās
aktivitātēs. Fitnesa studijas «RS Fitness»
vadītāja trenere Rita Saltuma aicina se-

reizes nedēļā ievieto video ar izaicinājumu, rosina to realizēt un par padarīto
atskaitīties sociālajos tīklos vai nosūtot
viņai ziņu. Aktīvākajam dalībniekam
ir iespēja laimēt abonementu studijas
apmeklējumam 10 reizes. «Piedāvātie izaicinājumi ir, piemēram, noskriet piecus
kilometrus pa mežu, pavingrot ārā svaigā gaisā, sadedzināt noteiktu daudzumu
kaloriju. Atsaucība ir liela, galvenokārt
no pastāvīgajiem klientiem, taču ir arī
līdz šim nezināmi cilvēki, kuri sociālajos
tīklos man pievienojušies nesen,» stāsta
R.Saltuma, apsverot iespēju pēc 14. aprīļa turpināt veidot videotreniņus, tiesa,
jau par maksu, jo arī viņas uzņēmumam
ārkārtas situācijas dēļ ir dīkstāve. Studija
šobrīd interesentiem piedāvā iznomāt
inventāru, lai vingrotu mājas apstākļos.
Ap 5000 skatījumu feisbuka lapā «RESET fitness Jelgava» bija arī pirmajam
fitnesa studijas trenera Toma Zaķevica
bezmaksas videotreniņam. «Atsaucība
ir milzīga, bet no citiem pilsētas treneriem jau esmu saņēmis aizrādījumu,
ka par to tomēr ir jāprasa maksa, jo
šobrīd mēs, treneri, visi esam bez darba
un ir jādomā risinājumi, kā nopelnīt,
lai izdzīvotu. Kopš pagājušās nedēļas
treniņu programmu mājas apstākļiem
piedāvāju par simbolisku ziedojumu,»
stāsta T.Zaķevics, piebilstot, ka nedēļā
piedāvājumā ir divi treniņi, maksa par
vienu – 1,99 eiro.
Arī sporta klubā «Bio Ritmi Sports»
norāda, ka sporta bāze ir slēgta, bet treneri pārgājuši uz virtuālajiem treniņiem,
tos par maksu demonstrējot internetā.
Fitnesa studijas «Energy FIT studio»
treneris Deniss Ševčenko spriež, ka
videotreniņš nespēj nodot spēcīgo enerģiju un atmosfēru, kas vieno klātienes
treniņā. «Izkustēšanās ir nepieciešama,
un interneta vidē jau šobrīd pieejami
dažādi tematiski videomateriāli,» tā
D.Ševčenko, gan piebilstot: ja ārkārtējā
situācija ieilgs, arī viņš apsvērs domu
tam pievērsties.

 Ritma Gaidamoviča

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatību,
Latvijas Volejbola federācijas valde 30. martā nolēma
noslēgt Latvijas čempionāta
2019./2020. gada sezonu,
čempionus nepasludinot,
bet vietu sadalījumu nosakot
pēc regulārā čempionāta
rezultātiem. Tādējādi sieviešu
volejbola komanda «Jelgava/
LLU» Latvijas čempionātā
ieņem 1. vietu, bet vīriešu
volejbola komanda «Biolars/
Jelgava» – 3. vietu.
Sieviešu volejbola komanda «Jelgava/
LLU» Latvijas regulārajā čempionātā
sievietēm uzvarēja pilnīgi visas spēles,
izvirzoties līderēs. «Tas ir likumsakarīgi,
ka Latvijas Volejbola federācija sekoja
citu sporta veidu federāciju piemēram
un nolēma tomēr atcelt čempionāta playoff. Ņemot vērā, ka Latvijas čempionātā
nezaudējām nevienu spēli, jautājumu
par regulārā čempionāta iznākumu
nav – uzvarējām. Bet tā ir cita formāta
uzvara, ko uztveram dalīti. Pašiem būtu
interesenti redzēt, kā izvērstos pusfināls
un fināls, kas noteikti būtu spriedzes
pilns. Šoreiz diemžēl to neuzzināsim,»
atzīst komandas galvenais treneris Jānis
Foto: VK «Jelgava/LLU»/Viktorija Brailko

Leitis, norādot, ka kopumā aizvadīto
sezonu nevar objektīvi izvērtēt. «Diemžēl
Latvijas kausā meitenes zaudēja, Baltijas
līgā mūsu komanda neiekļuva labāko
četriniekā, tāpēc bija svarīgs Latvijas
čempionāta play-off, kas parādītu, kā
mums veicies, un ļautu izanalizēt sezonu
kopumā,» spriež treneris. Šobrīd volejbola kluba «Jelgava/LLU» spēlētājām
sezona ir noslēgusies. Treneris norāda,
ka pēc ārkārtējās situācijas beigām
notiks kluba sapulce, kurā lems par
tālāko rīcības plānu, bet jaunajai sezonai
meitenes varētu sākt gatavoties augustā.
Savukārt Jelgavas vīriešu volejbola
komanda «Biolars/Jelgava» šīs sezonas
Latvijas čempionātu noslēdza 3. vietā.
Komandas menedžeris Andrejs Jamrovskis atzīst, ka lēmums par čempionāta neturpināšanu ir pareizs, jo komandām nav iespēju nodrošināt pilnvērtīgu
treniņu procesu, bet tas, vai vajadzēja
sadalīt vietas pēc regulārā čempionāta
tabulas, esot diskutabls jautājums. A.
Jamrovskis neslēpj, ka komanda Latvijas
čempionātā cerēja uz augstāku vietu un
koncentrējās uz play-off: «Komandas
sastāvs nokomplektēts labs, džeki bija
cīņasspara pilni, bet šoreiz nepaspējām
apliecināt sevi.» Šobrīd komandas spēlētāji ir devušies atpūtā. A.Jamrovskis
norāda, ka komandas treneru korpusam
ir vīzija, kuri spēlētāji varētu spēlēt nākamajā sezonā, bet pirmie oficiālie treniņi
tiek plānoti augustā.
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Kampaņa «Ēkultūra» kultūras
norises aicina izbaudīt virtuāli
 Emīls Rotgalvis

Kultūras ministrijas iestādes uzsākušas informatīvu
kampaņu «Ēkultūra», aicinot iedzīvotājus ārkārtējās
situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, kā arī saņemt
kultūras jomā pieejamos
e-pakalpojumus attālināti.
Apkopotie resursi piedāvā bez maksas skatīties
filmas, izrāžu ierakstus,
vērot izstādes un dažādus
multimediju projektus.
Ministrijas mājaslapā www.km.
gov.lv izveidots saraksts ar digitālajiem resursiem, kurus bez maksas no
savām mājām var izmantot ikviens.
Piemēram, Latvijas Nacionālā kino
centra vietnē www.filmas.lv atrodamas vairāk nekā 200 filmas, kuras
var noskatīties tiešsaistes režīmā.
Tāpat Latvijas Nacionālā opera un
balets aicina izbaudīt duci operas
izrāžu, Jaunais Rīgas teātris un

teātra trupa «Kvadrifrons» vietnē
www.vimeo.com piedāvā klausīties
lugas «Dekamerons» fragmentus
aktieru lasījumā, savukārt portāls
www.lsm.lv sniedz iespēju noskatīties simtgades seriālu «Sarkanais
mežs». Turpat pieejami ieraksti no
novembrī aizvadītajiem bermontiādes simtgades pasākumiem Jelgavā
– kaujas rekonstrukcijas uzvedums
un muzikālā poēma «Kā ābeļdārzs
ir brīvība». Dažādus kultūras resursus apkopojusi arī Jelgavas pilsētas
bibliotēka – to saraksts pieejams
mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.
lv, sadaļā «Jaunumi».
Kampaņa «Ēkultūra» piedāvā
pieeju arī elektronisko grāmatu
bibliotēkām, audio un foto arhīviem
un muzeju digitālajiem resursiem.
Katrs kampaņas dalībnieks par piedāvājumu informē arī savos sociālo
mediju profilos, un, lietojot tēmturi
#Ēkultūra, pieejama informācija
par visiem kampaņā piedāvātajiem
resursiem. Apkopotā informācija
par «Ēkultūras» piedāvājumu tiek
papildināta katru dienu.

Ceturtdiena, 2020. gada 2. aprīlis

Jubilejas gada musturdeķim
radīti jau 1350 kvadrātiņi

Foto: Ivars Veiliņš
Adīto un tamborēto kvadrātiņu vidū manāmi arī tādi, kas noformēti Jelgavas krāsās vai ar pilsētas simboliku.
Viens no jaunākajiem musturdeķa ieguvumiem ir Briselē dzīvojošu jelgavnieču uzadītais pilsētas ģerbonis,
Foto: Ivars Veiliņš
kas sastāv no četrām daļām.
 Emīls Rotgalvis

Spēles ar iztēli un realitāti
Jāņa Joņeva jaunajā grāmatā
 Emīls Rotgalvis

Septiņus gadus pēc godalgotā romāna «Jelgava
94» izdošanas klajā nākusi
rakstnieka Jāņa Joņeva
jaunākā grāmata – krājums «Tīģeris». Tajā apvienoti vairāku gadu garumā
tapuši stāsti.
«Krājums ir vienīgā pieņemamā
sižeta literatūras forma. Romānu
lasot, mēs redzam, mēs ar pirkstiem
jūtam, kad tas beigsies. Krājumā ne,
jo nav zināms, vai atlikušajā lapu
šķipsnā turpināsies šis stāsts vai
sāksies jau nākamais. Izņemot pēdējo
stāstu – jā, diemžēl tas tomēr būs
paredzams,» saka J.Joņevs.
Grāmatā par vienu no stāsta varoņiem kļuvis animācijas meistars
Volts Disnejs, kurš aizvada sarunu
ar citu 20. gadsimta personību –
uzņēmēju Henriju Fordu. Krājumu
ievada V.Disneja citāts «To, ko var
izsapņot, var arī īstenot», pamatojot grāmatas brīvo pieeju realitātei
Foto: no JV arhīva

un iztēlei dažādo stāstu radīšanā.
Grāmata ieskatās citā realitātē, kur
ikdienas situācijas ir autora iztēles
sakāpinātas un pārveidotas. Paveras
stāsts par kādu reklāmas aģentūras
darbinieku, kurš kaimiņu biroja logā
redz precīzu sava biroja kopiju, tikai
tur saskatāmajās darbībās atspoguļojas paša kolēģu slēptākās emocijas.
Citā stāstā kāda vīrieša ķermenis sāk
neklausīt un realizē visas viņa neizpaustās iedomas. Savukārt vēl kāds
stāsts ieskatās alternatīvā pasaulē,
kurā neeksistē Latvija.
Grāmatas dizainu un ilustratīvo
pielikumu, komiksu, darinājis Reinis
Pētersons. Grāmata izdota ar Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstu un ir
pieejama grāmatnīcās, kā arī izdevniecības «Dienas grāmata» mājaslapā. Vietnē www.satori.lv publicēts arī
ieskats vienā no krājuma stāstiem.
Jāpiebilst, ka līdz ar nepieciešamību pavadīt laiku mājās e-grāmatu
virtuālajā bibliotēkā www.3td.lv J.Joņeva debijas grāmata «Jelgava 94»
kļuvusi par vienu no pieprasītākajām
lasāmvielām.

Vairākus mēnešus biedrībā
«Mans tautastērps» apkopoti kolektīvu un individuālo darinātāju adīti un
tamborēti kvadrātiņi, kas
iesūtīti gan no Latvijas, gan
ārvalstīm un kopā veidos
unikālu dāvanu Jelgavai
755. jubilejā – musturdeķi.
Biedrības sākotnējā iecere
– 755 kvadrātiņi – pārspēta
teju dubultā. Dāvanas tapšanai saņemti 1350 kvadrātiņi, bet paredzams, ka to
skaits būs vēl lielāks, jo daļa
darinājumu vēl ir ceļā.
Biedrības «Mans tautastērps» dibinātāja Ilze Strēle atklāj, ka, uzsākot šo
akciju, tik liela atsaucība nebija gaidīta.
«Ideja sākumā bija 755 kvadrātiņi – pa
vienam mūsu pilsētas 755 gadiem.
Domājām – ja nesasniegsim šo skaitu,
nebūs problēmu trūkstošos kvadrātiņus uzradīt pašiem. Tomēr atsaucība
ir bijusi ļoti liela, un musturdeķa tap-

šanā piedalījušies gan jelgavnieki, gan
dalībnieki no citām Latvijas pilsētām,
daļu kvadrātiņu atsūtījuši arī ārzemju
latvieši – daudziem no viņiem ir kādas
īpašas atmiņas par Jelgavu. Esam
saskaitījuši, ka idejas tapšanā roku
pielikuši 113 individuālie dalībnieki
un 12 organizācijas, tostarp Jelgavas
izglītības iestādes,» stāsta I.Strēle.
10x10 centimetrus lielie kvadrātiņi
ir ļoti dažādi – sākot no vienkāršām
krāsām un rakstiem, beidzot ar ļoti
detalizētiem zīmējumiem. Musturdeķi
veidos gan latvju raksti, gan adījumi,
kādus ierasts redzēt cimdos, un darinājumos ietvertas arī Jelgavas pilsētas
krāsas un simbolika. I.Strēle skaidro,
ka musturdeķis tiks veidots pa toņiem:
«Iesim pa krāsām – no gaišā uz tumšo.
Būs tāda kā varavīksne, vidū ietverot
raibākos kvadrātiņus.» Musturdeķa
kopā likšana sāksies jau tuvākajā laikā,
un darbs biedrībai būs izaicinājums,
jo divreiz lielāks materiāla daudzums
paredz teju trīsreiz ilgāku darbu, šujot
kvadrātiņus kopā.
Biedrības dibinātāja atklāj, ka, saņemot kāda veikumu, bieži tam pievienots

arī personisks stāsts gan par pašu
rokdarbu, gan motivāciju piedalīties dāvanas veidošanā. «Spilgtu stāstu ir ļoti
daudz. Piemēram, Līga no Salacgrīvas
iedvesmojusies no mammas jaunībā
darinātu cimdu rakstiem. Viņa dzimusi
un mācījusies Jelgavā, mamma pilsētas
tuvumā nodzīvojusi lielāko mūža daļu.
Sieviete vairs nedzīvo Jelgavā, bet atceras un vēlas apsveikt pilsētu. Arī Aina
Antonija no Grobiņas atsūtījusi savus
darinājumus, pievienojot īpašus stāstus
– veltījums krustdēlam, kas mācījies
Jelgavas Mūzikas vidusskolā, atmiņas
par LLU, pilsētas svētku salūts,» stāsta
I.Strēle, piebilstot, ka kvadrātiņi tapuši arī februārī aizvadītajos biedrības
«Mans tautastērps» pasākumos un
musturdeķa tapšanā iesaistījušies arī
dažādu iestāžu darbinieki un radošie
kolektīvi.
Gatavo dāvanu biedrība pasniegs
Jelgavai jubilejas gadā, un paredzēts,
ka musturdeķis vēlāk atradīsies Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā. Ar tā tapšanas procesu var
iepazīties biedrības mājaslapā www.
manstautasterps.lv un sociālajos tīklos.

Reģistrējies un piekļūsti bibliotēkas
attālinātajiem pakalpojumiem!
 Emīls Rotgalvis

Sākusies Jelgavas pilsētas
bibliotēkas jauno lasītāju
reģistrēšana tiešsaistē
bibliotēkas mājaslapā.
Ikviens, kas vēlas kļūt par
bibliotēkas klientu, aizpildot vienkāršu pieteikuma
anketu, bez maksas var
piekļūt bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem.
Situācijai valstī normalizējoties, ikviens, kurš
būs attālināti reģistrējies,
varēs turpināt izmantot
bibliotēkas pakalpojumus
arī klātienē.
Reģistrējies lietotājs iegūst piekļuvi vietnes www.3td.lv e-grāmatu
bibliotēkai, datubāzēm «Letonika»,
«EBSCO» un «Britannica», kā arī
digitālajai bibliotēkai «Periodika» un
ziņu portālam www.news.lv.
«Letonika» piedāvā meklēt un
strādāt ar informāciju, kas atrodama
enciklopēdijās un citos uzziņu resursos, 13 vārdnīcās, kā arī kolekcijās
ar 10 000 attēlu, audioierakstu un
videomateriālu. Datubāzē pieejama

arī latviešu literatūras bibliotēka ar
200 pilnteksta literārajiem darbiem
un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodā. Savukārt «EBSCO eBooks» satur vairāk
nekā 40 000 e-grāmatu, kas speciāli
izraudzītas atbilstoši publisko bibliotēku lasītāju vajadzībām. Lasītājiem
pieejama populāra pieaugušo un
jauniešu daiļliteratūra, grāmatas par
veselību un fitnesu, lasāmviela par
amatniecību, pavārmākslu, atpūtu,
ģeogrāfiju un citām tēmām.
«Britannica» ir universāla enciklopēdiju datubāze visām vecuma
grupām. Tā piedāvā desmitiem
tūkstošu rakstu, definīciju, attēlu
un multimediju materiālu, ieskaitot
fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, ilustratīvus videomateriālus.
Bet vietnē www.periodika.lndb.lv
apkopoti izdevumi un skenēti materiāli, sākot no 1784. gada, ļaujot
piekļūt vēsturiskiem preses izdevumiem un rakstiem. Bibliotēkas
lietotāji iegūst pieeju arī portālam
News.lv, kurā ik dienu tiek apkopoti raksti no Latvijas centrālajām
un reģionālajām avīzēm. Tāpat
tiek nodrošināti citi elektroniskie
resursi. «EBSCO» un «Britannica»

datubāzēs informācija ir angļu, vācu
un citās valodās.
Papildus tam bibliotēka piedāvā
piekļuvi e-grāmatu portālam www.
bibliorossica.com, kur lasāmviela
ir krievu valodā. Portālā var atrast
mūsdienu literatūru un klasikas
darbus, kā arī nozaru literatūru, līdz
ar to šis resurss ir īpaši ērts tiem, kas
e-grāmatas vēlas lasīt krieviski. Pa
e-pastu gundega.kalnina@biblioteka.jelgava.lv var saņemt bezmaksas
pieeju datubāzei vienam mēnesim.
Lai kļūtu par bibliotēkas lasītāju,
reģistrēties var iestādes mājaslapā
www.jelgavasbiblioteka.lv, sadaļā
«Piedāvājam», «E-resursi», «Datubāzes». Kad pieteikuma anketa būs
nosūtīta, to saņems bibliotekāri, kas
pieteikumu apstrādās un pa e-pastu
nosūtīs piekļuves paroles. Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Informācijas nodaļas vadītāja Baiba
Īvāne, līdz 27. martam bibliotēkā
reģistrēti jau 91 jauns lasītājs.
Tie, kas ir bibliotēkas klienti, tās
piedāvātajiem e-resursiem var piekļūt jau tagad. Ja tas neizdodas, jāsazinās pa tālruni 63046587, 63046713
vai e-pastu abo@biblioteka.jelgava.
lv, info@biblioteka.jelgava.lv.

