Aicina pieteikties Zelta pārus
Pilsētas svētku laikā Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš rīkos svinīgo pieņemšanu pāriem, kas
2019. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju. Šogad mūsu
pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 21. maijā pulksten 17 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šā gada Zelta pārus –
lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā
(Svētes ielā 22) līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases.
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Mazina plūdu draudus
Foto:
Ivars
Veiliņš

Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Aicina apspriest ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojumu
plānotajai tilta izbūvei pār
Lielupi un Driksu
 Kristīne Langenfelde

Uzņēmums «Estonian,
Latvian & Lithuanian
Environment» sagatavojis ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu pilsētā plānotajai
transporta pārvada
(tilta) izbūvei pār Liel
upi un Driksu jeb tā
sauktajam Ziemeļu
šķērsojumam. Šobrīd
ziņojums nodots sabiedriskajai apspriešanai, un publiskās
apspriešanas sanāksme notiks 10. aprīlī
pulksten 18 Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centra zālē
Svētes ielā 33.

 Ilze Knusle

Turpinot īstenot projektu, kas paredz mazināt plūdu draudus
Lapskalna, Slokas ielas un 1. līnijas rajonā,
Lapskalna ielā sākta
kanalizācijas izbūve.
Šobrīd satiksme pa šo
ielu vēl ir iespējama, un
to regulē luksofors, bet
jūnijā ielas posmu no
Kazarmes līdz Zvejnieku
ielai plānots slēgt.
Līdz šim šajā Lapskalna ielas
posmā bija kopēja kanalizācijas
sistēma, kas savu laiku jau nokalpojusi un kļuvusi neefektīva,
tāpēc tā tiek pārveidota, atsevišķi
izbūvējot saimniecisko kanalizāciju un lietusūdens kanalizāciju.
Kad sāksies lietusūdens kanalizācijas izbūve, Lapskalna ielas

posms no Kazarmes līdz Zvejnieku ielai tiks slēgts. Saskaņā ar
izstrādāto darbu grafiku plānots,
ka tas būs jūnijā.
«Ņemot vērā to, ka vasarā būs
apgrūtināta automašīnu piekļuve
Uzvaras parkam, šovasar tur
pasākumus neorganizēsim, bet
individuāliem apmeklējumiem
parks būs pieejams – tam varēs
piebraukt pa Uzvaras ielu,» norāda pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics,
piebilstot, ka šovasar centrālie
pilsētas pasākumi tiks organizēti
Hercoga Jēkaba laukumā, Pasta
salā, Raiņa parkā, skvērā aiz
kultūras nama, tāpēc pilsētas
kultūras dzīvi kopumā Lapskalna
ielas slēgšana būtiski neietekmēs.
Uz laiku neērtības nāksies izjust
arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas audzēkņiem.
Kad darbi noslēgsies, privātmājas Lapskalna ielā būs iespēja

pieslēgt gan lietusūdens kanalizācijai, tādējādi mazinot sava
īpašuma applūšanas draudus,
gan saimnieciskajai kanalizācijai. Jāpiebilst, ka pēc kolektoru
izbūves Lapskalna ielas posmā
no Kazarmes līdz Zvejnieku ielai
visā ielas platumā tiks atjaunots
asfalta segums un privātmāju pusē
rekonstruēta arī ietve.
Lapskalna ielas posma sakārtošana ir viena no pašvaldības realizētā projekta «Jelgavas lidlauka
poldera dambja pārbūve plūdu
draudu novēršanai» aktivitātēm.
Paralēli darbi notiek arī Jelgavas
lidlauka teritorijā, kur paredzēts
rekonstruēt tam piegulošā poldera slūžas, un grāvju sistēmas
atjaunošana Slokas ielas un 1.
līnijas rajonā. «Joprojām turpinās
grāvju rakšana un pārtīrīšana
Slokas ielā vairāk uz upes pusi
un 1. līnijā, caurteku izbūve 1.
līnijā un lietusūdens kanalizācijas

kolektora izbūve teritorijā starp
Uzvaras un Lapskalna ielu līdzās
SIA «Jelgavas ūdens» attīrīšanas
stacijai,» norāda Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
projektu vadītāja Eva Pucena.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka teritorija, kurā
paredzētas projekta aktivitātes,
ir viena no plūdu apdraudētajām teritorijām pilsētā, jo vietām
atrodas zemāk par Driksas un
Lielupes ūdens līmeni. Sakārtojot
meliorācijas sistēmu, tajā būtiski
mazināsies applūšanas riski. Darbi
jāpabeidz līdz 2020. gada aprīlim.
Tos veic SIA «Valkas meliorācija».
Projekta kopējās izmaksas ir
3 905 655,13 eiro, tostarp 1 814 750
eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 80 062,50
eiro – valsts budžeta dotācija pašvaldībām, savukārt 2 010 842,63
eiro – Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējums.

Turpmāk pašvaldība Jelgavā piešķirs līdz divām
kapavietām; pakalpojums būs bez maksas
 Anastasija Miteniece

Jelgavas domes sēdē
apstiprinātas izmaiņas
saistošajos noteikumos «Jelgavas pilsētas
pašvaldības kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi». Turpmāk par jaunu kapavietu nebūs jāmaksā,
informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība».

Reaģējot uz Satversmes tiesas lēmumu, ar Jelgavas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
rīkojumu maksu par kapavietu
pilsētā neiekasē kopš 8. marta,
bet šobrīd veikti grozījumi arī
pilsētas saistošajos noteikumos.
«Pilsētsaimniecības» vadītājs
Māris Mielavs skaidro, ka līdz
šim piederīgo apbedīšanai kapsētas apsaimniekotājs piešķīra līdz
trim kapavietām un atkarībā no
izvēlētās kapsētas un kapavietu
skaita tas bija maksas pakalpo-

jums. Turpmāk jaunas kapavietas
tiks ierādītas bez maksas, taču, kā
paredz grozījumi saistošajos noteikumos, piederīgo apbedīšanai tiks
piešķirtas līdz divām kapavietām
– tā saukto ģimenes kapavietu līdz
trim vietām vairs nebūs, jo kapu
teritorijas strauji aizpildās. Tiem
iedzīvotājiem, kuri jau samaksājuši par kapavietu, tā pienāksies
arī pēc grozījumu stāšanās spēkā.
Šobrīd jauniem apbedījumiem ir
atvērta Meža kapsētas jaunā daļa,
kas pakāpeniski tiek paplašināta,

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

Transporta pārvada, kas savienos Lapskalna un Atmodas
ielas krustojumu ar Kalnciema
ceļa un Loka maģistrāles krustojumu, izbūves mērķis ir atrisināt vairākas Jelgavas satiksmes
organizācijas problēmas un
radīt priekšnosacījumus uzņēmējdarbības tālākai attīstībai.
Tilts ir nozīmīgs, domājot gan
par bijušā lidlauka, gan citu industriālo teritoriju atdzīvināšanu, pilsētas centra atslogošanu
no tranzīta transporta un arī
veloceliņu tīkla attīstību. Tas
ir plānots ar autotransporta
satiksmi divās joslās, kā arī gājēju un velosipēdu celiņu. Tilta
un tā pieeju izbūves kopgarums
– 1376 metri.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana par ieceri būvēt
transporta pārvadu pār Lielupi
un Driksu jeb Ziemeļu šķērsojumu pilsētā notika jau 2015.
gada beigās. Tā kā daļu no tilta
posma plānots realizēt dabas
liegumā «Lielupes palienes
pļavas», kas ietverts Eiropas
īpaši aizsargājamo teritoriju
tīklā «Natura 2000», nākamais
solis bija izstrādāt ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojumu.
To pēc pašvaldības pasūtījuma
veica SIA «Estonian, Latvian
& Lithuanian Environment».
Šobrīd iedzīvotāji aicināti iepa-

zīties ar izstrādāto ziņojumu
un piedalīties tā publiskajā
apspriešanā, izsakot savus
priekšlikumus.
Ziņojumā detalizēti ir vērtēts esošās vides stāvoklis
paredzētajā transporta pārvada izbūves vietā, novērtēta
iespējamā ietekme uz vidi, kā
arī ietekme uz sabiedrību un
tās veselību, izvērtēts pārvada
izbūves nozīmīgums, kā arī
iekļauti nepieciešamie kompensējamie pasākumi, kas būs
jārealizē pašvaldībai, lai maksimāli aizsargātu dabas lieguma
teritoriju.
Kā uzsver Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte, galvenais, kas
izriet no apjomīgā ziņojuma, –
transporta pārvada būvniecība
pār «Natura 2000» teritoriju
ir vienīgā alternatīva mūsu
pilsētā. Ziņojumā norādīts, ka
«citi analizētie risinājumi var
samazināt tikai tranzīta plūsmas intensitāti, bet nesamazina
lokālā transporta intensitāti,
kas ir galvenais transporta
kapacitātes trūkuma cēlonis.
Paredzētā darbība tiek plānota
ar mērķi izbūvēt jaunu Lielupes
šķērsojumu, kas nepieciešams
nozīmīgu sabiedrības interešu
apmierināšanai, kā arī lai uzlabotu vides kvalitāti pilsētas
centrālajā daļā un novērstu
piesārņojuma (troksnis, gaiss)
negatīvo ietekmi uz sabiedrības
veselību».
Novērtējot ietekmi uz «Natura 2000» teritoriju, ziņojumā
secināts, ka «paredzamā darbība ir pieļaujama ar nosacījumu,
ka tiek veikti efektīvi ietekmi
mazinošie pasākumi dabas
lieguma teritorijā».
G.Osīte skaidro, ka izstrādātais dokuments tiks papildināts
pēc saņemtajiem priekšlikumiem sabiedriskās apspriešanas laikā, lai pēc tam to iesniegtu atzinuma saņemšanai Vides
pārraudzības valsts birojā. Ja
biroja atzinums būs pozitīvs,
dokumentam vēl būs jāsaņem
saskaņojums no Eiropas Komisijas.

– šogad apbedījumiem tiks sagatavota papildu teritorija aptuveni
1,3 hektāru platībā. Kapavietu
rezervācija, tāpat kā līdz šim, netiek nodrošināta – to piederīgie
var pieprasīt tikai tuvinieka nāves
 Anastasija Miteniece
gadījumā.
Būtiski uzsvērt, ka grozījumi
Šogad tradicionālā Lielā talka Latvijā notiks 27.
saistošajos noteikumos «Jelgavas
aprīlī – šajā dienā jelgavnieki aicināti labiekārtot
pilsētas pašvaldības kapsētu darun sakopt publiskās teritorijas, kā arī talkošanas
bības un uzturēšanas noteikumi»,
procesā atšķirot plastmasu. Mājaslapā www.
ko pieņēma domes deputāti, vēl
talkas.lv jau sākusies oficiālo talkošanas vietu un
jāapstiprina Vides aizsardzības un
talkas dalībnieku reģistrēšana. Turpinājums 3.lpp.
reģionālās attīstības ministrijai.

Šogad Lielajā talkā –
labiekārtošanas darbi

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Trīs Jelgavas objekti – prestižā būvniecības konkursā
Pagājušajā ceturtdienā paziņoti
konkursa «Gada labākā būve Latvijā
2018» uzvarētāji 10 nominācijās.
Konkursā no Jelgavas bija pieteikti
trīs objekti – Pils salas skatu tornis,
Pasta salas slidotavas jumts un
atjaunotā daudzdzīvokļu māja ar
komerctelpām Zemgales prospektā 9,
kas ir privātīpašums. Profesionāļi visaugstāk novērtēja slidotavas jumtu,
atzīstot to par uzvarētāju kategorijā
«Koka būve». «Abi konkursam pieteiktie pašvaldības objekti ir nozīmīgi

pilsētvidei – to pierāda fakts, ka tie ir
jelgavnieku apmeklēti un lieliski pilda
katrs savas funkcijas,» vērtē Jelgavas
pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
«Latvijā tehniski labi un kvalitatīvi
koka risinājumi nemaz nav tik bieži
sastopami, bet Pasta salas slidotavas
jumts pierāda, ka dažās situācijās koka
konstrukcijas ir labākas un veiksmīgākas nekā no citiem materiāliem,»
objektu vērtē konkursa «Gada labākā
būve Latvijā 2018», ko organizē 20

būvniecības nozares sabiedriskās organizācijas, žūrijas priekšsēdētājs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents
Normunds Grinbergs, piebilstot: «No
Jelgavas konkursam bija pieteiktas
trīs dažādas būves, kas nav nekādā
veidā salīdzināmas.» Viņš skaidro, ka
žūrija 50 ekspertu sastāvā vērtē tikai
tehniskā izpildījuma kvalitāti un izceļ
labākos būvniecības piemērus.
Pavisam konkursā bija pieteikti 80
objekti, kas vērtēti trīs kārtās. Pēc
pieteikumu izskatīšanas 79 būves tika

Pasta salas slidotavas
jumts – unikāls objekts
Jau labiekārtojot Pas
ta salu kā rekreācijas
zonu, pašvaldībai bija
koncepcija maksimāli
izmantot dabīgos materiālus – koku, akmeni. Tāpēc, arī izsludinot
slidotavas jumta skiču
konkursu, tika izvirzīts
uzstādījums: jumtam
jābūt no koka.
«Slidotavas jumts ir unikāls
– tas ir būvēts no liekti līmētām
koka konstrukcijām pēc individuāla projekta, turklāt tajā vienlīdz
svarīgs ir gan arhitektoniskais,
gan funkcionālais aspekts,» norāda Jelgavas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte. Jāuzsver,
ka līdz ar jumta izbūvi jelgavnieki
šoziem daudz pilnvērtīgāk varēja
izmantot slidotavu, jo netraucēja
ne nokrišņi, ne vējš, no kā pasargā
sānu tents.
Jumta projektu izstrādāja un
objektu būvēja uzņēmums «Igate
būve» sadarbībā ar SIA «Rodentia» un arhitekti Inetu Buku.

Būvuzraudzību nodrošināja Mārtiņš Bīriņš no SIA «Jurēvičs un
partneri». SIA «Igate būve» valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns
uzsver, ka tehnoloģijas, ar kādām
būvēts jumts, Latvijā vēl tikai tiek
ieviestas, tāpēc tas ir nozīmīgs solis
būvniecībā visas valsts mērogā.
«Šis Jelgavas pašvaldības projekts liecina par atvērtību jaunām
tendencēm, zināmu drosmi un
uzdrīkstēšanos,» tā viņš.
Viens no konkursa žūrijas
ekspertiem Meža un koksnes
produktu pētniecības institūta

direktors Andrejs Domkins uzsver,
ka slidotavas jumta risinājums ir
veiksmīgs arī tāpēc, ka, piemēram,
salīdzinot ar metālu, uz koka neveidojas kondensāts, un ir svarīgi,
lai uz ledus nekas nepil. «Turklāt
koka konstrukciju apjomi rada
siltuma sajūtu, ne tikai pieskaroties tām, bet arī slidojot zem šāda
jumta. To ir grūti parādīt projektā
uz papīra, tādēļ ir labi, ka Jelgavā
ir publiski pieejama vieta, kur var
redzēt, ka koks ir pats labākais
risinājums šādu aukstu vietu
apjumšanai,» vērtē A.Domkins.

virzītas otrajai kārtai, un eksperti tās
apskatīja klātienē, bet pēc tam izvēlējās finālistus. Otrajā kārtā iekļuva visi
trīs Jelgavas objekti, bet finālam tika
izvirzīts tikai slidotavas jumts.
Jāpiebilst, ka abi pašvaldības objekti
– slidotavas jumts un skatu tornis –
bija pieteikti arī konkursā, ko organizē
biedrība «Building Design and Construction Council». Tajā 143 objekti
tika vērtēti desmit kategorijās, un arī
šajā konkursā slidotavas jumts atzīts
par pērnā gada labāko koka būvi,

uzteicot pašvaldības drosmi šāda
veida koka konstrukcijas izmantot
pilsētas infrastruktūrā. Koka būvju
kategorijā bija pieteikti 16 objekti,
savukārt skatu tornis startēja publiskās ārtelpas kategorijā, kurā pavisam
bija 30 objekti.
Būtiski ir arī tas, ka katrs konkurss veicina pilsētas atpazīstamību.
Piemēram, visu konkursā «Latvijas
būvniecības gada balva 2018» pieteikto objektu fotogrāfijas martā bija
apskatāmas Līvu laukumā Rīgā.

Pils salas skatu tornis – tipveida
projekts ar pievienoto vērtību
Pils salas skatu tornis
konkursā «Gada labākā būve Latvijā 2018»
bija pieteikts nominācijā «Ainava» kopā
ar vēl 18 objektiem.
Žūrijas priekšsēdētājs
Normunds Grinbergs
norāda, ka tik liela
konkurence šajā kategorijā nav raksturīga, bet tas apliecina, ka pašvaldības
izmanto ES iespējas,
lai sakārtotu publisko ārtelpu – vidi,
kur pašiem gribētos
uzturēties.
«Pils sala, tāpat kā Pasta
sala, tiek veidota kā tūrisma
un atpūtas vieta, un skatu
tornis tajā ļoti labi iederas.
No tā var vērot pilsētas zaļo
ainavu, Lielupes plūdumu
un savvaļas zirgus. Šis tornis
gan maz atšķiras no līdzīgiem
skatu torņiem citās dabas
teritorijās, bet tam ir ļoti liela
pievienotā vērtība tieši kā pil-

sētas tūrisma infrastruktūras
objektam, ko šādā konkursā
īsti novērtēt nevar,» uzsver
Jelgavas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte, papildinot, ka skatu tornis kļuvis par
pilsētnieku un tūristu iecienītu vietu – to apmeklējuši jau
67 000 interesentu, tuklāt
tornī notikusi arī viena laulību
ceremonija.
Skatu tornis ir gandrīz 20

metru jeb sešus stāvus augsts,
un tā apakšējā platforma ir
piemērota cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Līdzās skatu
tornim ierīkota atpūtas vieta
ar diviem galdiem un soliem,
atkritumu urnām, velonovietni
un informatīvu stendu.
Torņa projektu izstrādāja
SIA «Vertex projekti», būvnieks – SIA «Smart energy»,
bet būvuzraudzību nodrošināja
SIA «Latvijas būvuzraugs».

Zemgales prospekts 9 – ar vēstures elpu
Kategorijā «Pārbūve»
konkursā tika vērtēts
daudzdzīvokļu nams
Zemgales prospektā
9 – šajā nominācijā kopumā bija pieteikti 13
objekti –, kuru tās īpašnieki Cīruļu ģimene atjaunojuši kā īres namu
ar komerctelpām.
Zemgales prospekts 9 ir viena no
retajām jūgendstila ēkām Jelgavā
un daļa no Jelgavas vēsturiskās
apbūves. Šī vairāk nekā simts
gadu vecā tā (informācija par to,
kurā gadā tā nodota ekspluatācijā,
dažādos avotos atšķiras – 1900. vai
1903. gadā – red.) ir saglabājusi
kaut dažas, bet tomēr liecības par
mūsu pilsētas vēsturi.
Kā norāda ēkas īpašnieki, zināms, ka agrāk tās numurs bija 7,
nevis 9. Pirmais īpašnieks bijis vācietis Keihmenbergs, un sākotnēji
trīsstāvu ēka būvēta kā īres nams
ar 38 īres dzīvokļiem. Pagalmā
bija malkas šķūnīši, apakšējā stāvā iekārtotas komerctelpas – ēkā
esot bijuši divi veikaliņi, nelielas
noliktavas, fotodarbnīca, šūšanas
darbnīca un beķereja. «Mums
ļoti simpātiska šķita doma par
beķereju, un mēs vēlētos to atdzīvināt, tāpēc telpas pagrabstāvā,
kur kādreiz beķereja atradās,
izveidojām ēdināšanas uzņēmuma
vajadzībām,» stāsta ēkas īpašniece
Vija Cīrule.
Laika gaitā iestādes un uzņēmumi, kas atradās ēkā, mainījās,
tomēr daudziem, iespējams, Zem-

gales prospekta 9. nams ir zināms
kā Valsts Jelgavas Skaitļošanas
centrs, kas bija Centrālās statistikas pārvaldes struktūrvienība.
Šādi centri vairākās Latvijas pilsētās tika izveidoti 20. gadsimta
60. gados, un to darbinieki ik
gadu uzskaitīja mājlopus, piefiksēja būvniecības apjomus, nozarē
strādājošo skaitu, reģistrēja un
analizēja uzņēmumu darba rādītājus, vērtējot, vai ražošana norit
saskaņā ar plānu, kā arī piedalījās
tautas skaitīšanā. Laikā no 1997.
līdz 1999. gadam skaitļošanas
centri tika likvidēti. «Kad iegādājāmies šo ēku, cokolstāvā bija betona
paaugstinājumi, uz kuriem, pēc
mūsu domām, atradās skaitļošanas mašīnu serveri. Līdzās bija izbūvēta dzesēšanas šahta,» norāda
V.Cīrule. Pēc Latvijas neatkarības
atjaunošanas – 1995. gada jūnijā
– Zemgales prospektā 9 atklāta
mākslas galerija «Klucis», kuras
izveidē bija iesaistīts Dailes teātra
scenogrāfs jelgavnieks Mārtiņš
Vilkārsis. Tās mūžs gan neesot
bijis ilgs.
Nama saimniece stāsta, ka
trešajā stāvā vienā stūrī bija apdegušas jumta spāres. Par to, ka
šajā ēkā bijis plašs ugunsgrēks, savulaik rakstīja presē. Ugunsgrēkā,
kas izcēlās 1924. gada 8. janvāra
vakarā, izdega divi augšējie stāvi,
bet cilvēki necieta. «Uguns cēlusies
no elektriskiem vadiem. Uguns
nodarītos zaudējumus nama īpašnieks uzdod uz 20 000 latu,»
rakstīja «Jaunais Zemgalietis».
Tolaik nams piederēja zemniekam

TOREIZ

TAGAD

«Spriežot pēc šīs vietas apbūves, maz ticams, ka kādai no
līdzās esošajām ēkām, kas bija zemākas, varētu būt tornis.
Arī dievnamu šajā rajonā nebija. Tas ļauj domāt, ka varbūt
mūsu ēkai kādreiz bijis tornītis, no kura varēja vērot pilsētas 20. gadsimta sākumā būvētā ēka Zemgales prospektā 9 ir
panorāmu,» pētot šo 20. gadsimta sākumā Vācijā izdoto past- viena no retajām jūgendstila ēkām, kas Jelgavā saglabājukarti, spriež ēkas Zemgales prospektā 9 īpašniece Vija Cīrule. sies. Diemžēl vēstures avotos ziņu par šo namu ir ļoti maz,
bet ēkas saimnieki nolēmuši piešķirt tai vēstures garšu,
Jānim Vanagam, kurš ēku nopirka vēsturiskajām liecībām, turklāt
pagrabstāvā ierīkojot ēdināšanas uzņēmumu, jo tur kādreiz
par 1600 latiem.
tas bija ne tikai grezns no ārpuses,
esot bijusi beķereja.
Diemžēl ēkā nav saglabājušies bet arī moderns – arhīvā saglabādaudz arhitektonisko elementu – jusies gruntsgabala kartīte vēsta,
oriģinālie griestu dekorējumi bija ka nams bijis pievienots pilsētas
tikai vienā telpā – tie restaurēti, ūdensvadam un centrālajam elekbet pārējās telpās izveidoti no jau- trotīklam.
na līdzīgā stilistikā. Vēl vēsturiskā
Jāpiebilst, ka ēkas jūgendstila
elpa saglabājusies mūra sienās, kas estētikas interjeru papildina vaidažviet atsegtas, savukārt kafejnī- rākas Gata Cīruļa gleznas. Darbi
cas telpās vēsturiskā durvju aila veidoti pēc viņa paša izjūtām šajā
pārveidota par logu. Saglabātas arī namā, piešķirot telpām atturīgu
abas kāpnes. «Kādreiz divas kāp- greznību. Gan šie lielformāta
nes būvēja lepnos namos, jo vienas darbi, gan pati ēka ir pieteikta arī
bija parādes kāpnes, bet otras – pa- konkursam «Latvijas arhitektūras
līgkāpnes, pa kurām kalpotāji uz gada balva 2019», kura finālisti
dzīvokļiem nesa malku. Parādes tiks paziņoti 10. aprīlī.
kāpnes ir platākas un lēzenākas,
bet palīgkāpnes – stāvākas un
šaurākas,» papildina Juris Cīrulis.
Sagatavoja Ilze Knusle, Cokolstāvā, kur paredzēts ierīkot ēdināšanas uzņēmumu, ir
To, ka namā dzīvojuši turīgi ļaudis,
foto Ivars Veiliņš un atsegti ēkas senie mūri, savukārt blakus telpā saglabājusies
var nojaust arī pēc nedaudzajām
zudusilatvija.lv seno durvju aila, kas tagad gan pārveidota par logu.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis

Ozolskvēra ozols
pārtaps «Laika vilcienā»
 Kristīne Langenfelde

No 3. līdz 18. maijam
Ozolskvērā norisināsies koka skulptūru
simpozijs «Otrā elpa»,
kura laikā divi talantīgi tēlnieki no pērn
nozāģētā dižozola,
kas daudzus gadus
bijis skvēra simbols,
visu acu priekšā radīs skulptūru «Laika
vilciens». Savukārt
27. aprīlī pulksten 11
ģimenes ar bērniem
aicinātas piedalīties
jauna ozola stādīšanā
Ozolskvērā.
Kā informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē, skulptūru
paredzēts veidot vēsturiskajā
ozola atrašanās vietā Ozol
skvērā. «Cienot laiku, ko šis
koks piedzīvojis, arī skices
mākslinieciskā koncepcija veidota aptveroša. «Laika vilciens» simbolizē ekonomiku,
mākslu, kultūru un visu, ko
ozols redzējis savā vairāk nekā
250 gadu garajā mūžā,» stāsta
koncepcijas autors tēlnieks
Māris Gailis. Viņš jau vairākus
gadus veidojis koka skulptūras
gan Jelgavas bērnudārzos, gan
pilsētvidē. «Laika vilcienu»
plānots atklāt Pilsētas svētku
nedēļā – maija beigās.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka 2018. gada vasarā
ozolu, kas auga Ozolskvērā
līdzās bērnu rotaļu laukumam un pilsētnieku iecienītai
atpūtas vietai, pašvaldības
speciālisti, arborists un Dabas
aizsardzības pārvaldes darbinieki atzina par stipri bojātu
un bīstamu. Lēmums ozolu

Loka maģistrālē izbūvē
pagaidu stāvlaukumu

nozāģēt tika pieņemts, jo tam
bija radušies būtiski sakņu
sistēmas bojājumi, iztrupējusi
stumbra pamatne ar vairākiem vaļējiem dobumiem pie
tās, kuros konstatēta brūnā
trupe.
Vienlaikus Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes «Pasaciņa» audzēkņi
apņēmušies dot otru mūžu
Ozolskvērā augošajam dižozolam – mazie jelgavnieki salasīja dižkoka zīles un iedēstīja
tās melnzemē. Bērnudārzs ir
iesaistījies «Latvijas valsts
mežu» koku sēšanas un stādīšanas akcijā «Skābeklis», lai
bērni jau no mazotnes izprastu, kāds ir koka dzīves cikls,
vienlaikus mācoties, ka mežs ir
ne tikai tas, ko redzam, bet arī
skābeklis, ko elpojam. «Pasaciņas» vadītāja Zane Koroļčuka
apstiprina, ka bērnu iedēstītās
zīles vēl dīgst.
Kamēr «Pasaciņā» no diž
ozola zīlēm jaunie kociņivēl  Anastasija Miteniece
aug, lai nākotnē tos varētu
stādīt Ozolskvērā, pašvaldība
Loka maģistrālē turjau šobrīd paredz papildināt
pinās rekonstrukskvēra stādījumus. Lielās talcijas darbi, un to
kas dienā, 27. aprīlī, pulksten
laikā paredzēts veikt
11 ģimenes ar bērniem aicibūvdarbus arī stāvnātas piedalīties jauna ozola
laukumos pie daudzstādīšanā Ozolskvērā, lai tas
dzīvokļu namiem.
šajā vietā turpinātu uzkrāt
Uz laiku automašīnu
Jelgavas vēstures un nākotnes
stāvēšana vairākās
liecības. Bērni lūgti līdzi ņemt
vietās būs aizliegta,
lāpstiņas un lejkannas, lai
tādēļ šonedēļ Loka
iesaistītos ozola iestādīšanā,
maģistrālē 31 tiek
bet pēc tam kopā ar pilsētas
izbūvēts pagaidu ausimbolu Alnīti varēs iet rotaļās.
tostāvlaukums, ko
Ja parasti pilsētā tiek stādīti
varēs izmantot Loka
2–3 metrus augsti koku stādi,
maģistrāles un tuvētad Ozolskvērā paredzēts iejo ielu iedzīvotāji.
stādīt gandrīz septiņus metrus
augstu ozolu, kura stumbra
Pašvaldības iestādes «Pildiametrs jau pārsniedz 10 sētsaimniecība» vadītājs Mācentimetrus.
Attēls: mākslinieka skice

 Ilze Knusle

No 5. aprīļa nedēļas
nogalēs Pasta salas
publiskajā slidotavā
būs iespēja slidot ar
skrituļslidām.
Skrituļošana slidotavā būs
iespējama piektdienās no
pulksten 14 līdz 20, kā arī
sestdienās un svētdienās no
pulksten 12 līdz 20. Zemgales
Olimpiskā centra pārstāve
Evita Brakše skaidro, ka darba
laiks noteikts, izvērtējot pērnā
gada pieprasījumu pēc šī pakalpojuma. «Pērn novērojām,
ka lielāka interese par skrituļošanu ir tieši brīvdienās,
kad to var darīt visa ģimene
kopā vai draugu kompānija,»
viņa norāda, piebilstot: ja
pieprasījums būs lielāks, tiks

apsvērta iespēja strādāt arī
darbadienās.
Lai slidotavu pēc ziemas
sezonas varētu piemērot skrituļslidošanai, nav nepieciešami
papildu darbi, jo laukumam ir
multifunkcionāls segums. «Uz
šī seguma var nodarboties ar
dažādiem sporta veidiem – ne
tikai ar skrituļslidošanu, bet
arī ar inline hokeju, florbolu,
strītbolu un citiem sporta veidiem,» skaidro E.Brakše.
Maksa par skrituļslidošanu
ir 1,50 eiro stundā, bērniem
no 7 līdz 16 gadu vecumam
– 1 eiro, bērniem līdz 7 gadu
vecumam – 0,50 eiro. Apmeklētāji var ierasties ar savām
skrituļslidām vai iznomāt tās
– slidu nomas maksa ir 2 eiro.
Visa laukuma noma inline
hokeja, florbola vai cita sporta
veida spēlēm ir 20 eiro stundā.
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SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis un Lielās talkas koordinators Jelgavā Aleksejs
Jankovskis stāsta, ka šonedēļ
interesenti var sākt pieteikties
Lielajai talkai. «Jelgavnieki ik
gadu ir piedalījušies Lielajā
talkā, galvenokārt veicot sakopšanas darbus. Tomēr šogad
aicinām talciniekus vairāk
domāt par labiekārtošanu –
to, kur un kādā veidā varētu
uzlabot savu apkārtni, piemēram, apzaļumot – iestādīt
kociņus vai krūmus –, salabot
vai izbūvēt soliņus,» uzsver
A.Jankovskis.
Šogad ieviestas izmaiņas
talkas organizācijas kārtībā
– pašvaldībām Lielās talkas
laikā savākto atkritumu nodošana teju visos poligonos
Latvijā ir maksas pakalpojums. «Iepriekšējos gados ar
poligoniem dažādās Latvijas
vietās bija noslēgti sadarbības līgumi, kas paredzēja, ka
akcijas laikā savāktie atkritumi poligonos tiek pieņemti,
maksājot tikai dabas resursu
nodokļa likmi. Šogad, kad līgumu termiņš ir beidzies, lielākā
daļa poligonu saimnieku lēma,
ka šāda sadarbība viņiem ir
neizdevīga, un līgumi netika
pagarināti,» stāsta Lielās talkas administrācijas pārstāvis
Kristaps Greckis, papildinot:
tas nozīmē, ka par talkas laikā
savāktajiem atkritumiem pašvaldības uzņēmumiem, kuri
nodrošinās atkritumu izvešanu un nodošanu, atkritumu
apglabāšanas poligonam būs
jāmaksā pilna cena.
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SIA «Jelgavas ūdens»
informē,

ka saistībā ar dzeramā ūdens apgādes sistēmas profilaktisko dezinfekciju Jelgavā 8., 9.
un 10. aprīlī ūdenim iespējama neliela hlora
smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un
sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs
pieļaujamās normas.
Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā
ieteicams uzvārīt.
«Jelgavas ūdens» atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Īsi
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) nosaukusi labākos autobusa vadītājus februārī – tie ir
Andrejs Sviķis un Agris Zariņš.

ris Mielavs norāda, ka Loka
maģistrāles rekonstrukcijas
projekta gaitā kopumā paredzēts izbūvēt trīs autostāvlaukumus pie trīs Loka
maģistrāles daudzdzīvokļu
namu iebrauktuvēm – tās ir
vietas, kuras jau šobrīd RAF
masīva iedzīvotāji izmanto
automašīnu novietošanai.
Būvdarbi jau uzsākti pie
Loka maģistrāles 25. un 27.
nama, bet vēlāk tie secīgi
turpināsies iebrauktuvē pie
Loka maģistrāles 15., 13. un
7., 5. nama. «Līdz ar stāvlaukumu slēgšanu būvdarbu dēļ
iedzīvotājiem kļūs aktuāls
automašīnu novietošanas
jautājums, tādēļ šobrīd Loka
maģistrālē 31 aptuveni 1000
kvadrātmetru platībā tiek

izbūvēts pagaidu stāvlaukums
30 automašīnām,» uzsver
M.Mielavs, papildinot: tas
būs bez maksas un pieejams
visu diennakti. Paredzēts,
ka būvdarbi nākamajā Loka
maģistrāles iebrauktuvē varēs
sākties tikai pēc stāvlaukuma
izbūves. Vajadzības gadījumā,
ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu, pagaidu stāvlaukumu
būs iespējams paplašināt.
Jāpiebilst, ka būvdarbu
laikā Loka maģistrāles autostāvvietās pie daudzdzīvokļu
namiem vispirms tiks nofrēzēts asfalts, bet vēlāk sāksies
komunikāciju izbūve un asfaltēšanas darbi. Iedzīvotāji
aicināti ievērot ceļa zīmes un
novietot automašīnas tikai
tajās vietās, kur tas ir atļauts.

Lielajā talkā – labiekārtošanas darbi
No 1.lpp.

Slidotava būs pieejama
skrituļslidošanai

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Līdz ar to arī Jelgavā talkas
laikā iedzīvotāji aicināti vairāk
iesaistīties labiekārtošanas
darbos. A.Jankovskis stāsta,
ka šogad Jelgavai piešķirti
2000 Lielās talkas maisu brūnā un zilā krāsā. Katra tilpums
ir 50 litru. Būtiski uzsvērt, ka
zilie maisi šogad ir jaunums
– Lielās talkas organizatori
aicina tos izmantot plastmasai,
tādā veidā iesaistoties ne vien
atkritumu vākšanā, bet arī
šķirošanā.
Pieteikt talkošanas vietu
un reģistrēt savu dalību kādā
no tām arī šogad iespējams
gan Lielās talkas oficiālajā

mājaslapā www.talkas.lv, gan
sazinoties ar Lielās talkas
koordinatoru Jelgavā A.Jankovski pa tālruni 63023511,
29357119 vai e-pastu aleksejs.
jankovskis@eko.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka arī šogad bez
maksas savākti un atkritumu
poligonā tiks nogādāti tikai
speciālajos Lielās talkas maisos savāktie atkritumi, kas
būs izvietoti saskaņotos pašvaldības objektos. Maisus un
darba cimdus, ar ko talcinieki
tiks nodrošināti, oficiāli reģistrēto talku atbildīgie, iepriekš
vienojoties ar A.Jankovski,
varēs saņemt Ganību ielā 84.

PAZIŅOJUMS PAR JELGAVAS PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2021.–2035. GADAM UN
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021.–2027. GADAM
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Jelgavas pilsētas dome 2019. gada 28. martā pieņēma lēmumu Nr.3/1 «Jelgavas pilsētas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam izstrādes uzsākšana» un lēmumu
Nr.3/2 «Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšana».
Saskaņā ar šiem lēmumiem ir apstiprināti Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības
programmas izstrādes darba uzdevumi, termiņi, vadības grupas sastāvs un atbildīgais
par izstrādi.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt pilsētas ilgtermiņa attīstības
vīziju, mērķus, prioritātes, teritorijas specializāciju un telpiskās attīstības perspektīvu.
Attīstības programmas izstrādes mērķis ir noteikt pilsētas vidēja termiņa attīstības
prioritātes un pasākumu kopumu ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Plānošanas dokumentu izstrāde ilgs līdz 2020. gada 30. septembrim.
Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām plānošanas dokumentu izstrādē tiks
publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/lidzdaliba/
un laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis».
Informāciju par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādi
interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldē Lielajā ielā 11, Jelgavā, kontakttālrunis uzziņām – 63005569,
63005485, e-pasts attistiba@dome.jelgava.lv, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.
jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».
Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas pilsētas jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādē!

JAP informē, ka A.Sviķis ir labākais
pilsētas pārvadājumos, bet A.Zariņš
– reģionālajos starppilsētu pārvadājumos. Nosakot mēneša labāko
šoferi, tiek ņemts vērā, piemēram,
vai nav saņemtas pasažieru sūdzības par konkrēto šoferi, vai viņš
paveicis darbu noteiktajā apjomā
un kvalitātē, vai nav pārkāpumu, vai
autobuss ir labā tehniskā kārtībā, kā
arī degvielas patēriņš un citi kritēriji.
 Jelgavas kristiešu draudze
«Godība» Jelgavas seniorus aicina
saposties svētkiem un piedāvā
bez maksas nogriezt matus pie
profesionāliem frizieriem. Akcija
notiks 13. aprīlī no pulksten 10 līdz
15 draudzes telpās Jelgavā, Dambja
ielā 26B. Lūgums iepriekš pieteikties
pa tālruni 28373102.
 Profesionāla arborista vadībā
pilsētā uzsākta koku vainagu veidošana, kopšana un formēšana.
Kopumā paredzēts apkopt vairāk
nekā 300 koku. Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mežzinis
Mārtiņš Krūmiņš stāsta, ka koku
vainagošana Jelgavā notiek cikliski
– pēc iepriekš izstrādāta grafika
atkarībā no koka šķirnes. Šopavasar
pilsētas apstādījumos tiek vainagotas liepas un ošlapu kļavas. «Koku
vainagu veidošana sākās Katoļu
ielas posmā no Raiņa līdz Lielajai
ielai, kur vainagoti ap 100 koku,»
stāsta M.Krūmiņš, papildinot: šogad
Katoļu ielas liepu vainagi veidoti
jaunā tehnikā. Izvēloties jaunu
griezuma veidu, vainagi tiek veidoti
kuba formā. Tiesa, izteiksmīga forma gan būs redzama tuvāko divu
trīs gadu laikā. Līdz šim visbiežāk
koki vainagoti, saglabājot vainaga
dabīgo vai veidojot lodveida formu.
Jāpiebilst, ka vainaga kopšanas
darbi ietver slimo, sauso, savijušos,
aizlauzto un citādi bojāto zaru,
nevēlamo galotnes konkurentu un
nesamērīgi lielo sānzaru izgriešanu.
Nepieciešamības gadījumā tiek veikta arī vainaga retināšana, lai kokam
veidotos optimāls zaru izvietojums.
Darbus veic SIA «Dabas tēlnieks».
 Jelgavas pilsētas domes sēdē
pārskatīta maksa par SIA «Zemgales Eko» apsaimniekošanā
esošo sabiedrisko pilsētas tualešu apmeklējumu – turpmāk
šis pakalpojums pieaugušajiem
izmaksās 0,30 eiro. Līdz šim par
sabiedriskās tualetes apmeklējumu
pieaugušie maksāja 0,20 eiro. SIA
«Zemgales Eko» valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis norāda, ka
maksa par tualešu apmeklējumu
pēdējoreiz noteikta 2014. gadā un
šajā laikā to apsaimniekošanas izmaksas ir augušas. Skolēniem maksa par tualešu apmeklējumu paliks
nemainīga – 0,10 eiro, savukārt
pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī
personām ar invaliditāti, tāpat kā
iepriekš, par sabiedriskās tualetes
lietošanu nav jāmaksā. «Zemgales
Eko» apsaimnieko sabiedriskās
tualetes skvērā aiz kultūras nama,
Raiņa parkā, Ozolskvērā, pie Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa stāvlaukuma, pilsētas autoostas teritorijā,
kā arī Pārmiju ielā 2. Tāpat uzņēmuma pārziņā ir sabiedriskās tualetes
Pasta salā – tās iedzīvotājiem ir bez
maksas.
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Jaunās ugunsdrošības prasības
skar ikvienu
 Anastasija Miteniece

Šogad un nākamgad iedzīvotājiem jārēķinās ar jaunām ugunsdrošības prasībām. Viena no tām jau stājusies spēkā un attiecas uz teju
visiem pilsētas daudzdzīvokļu namu mājokļiem, kuros ir gāzes plīts
vai gāzes katls, – Jelgavā tie ir ap 15 700 dabasgāzes abonentu. Noteikumi paredz: ja daudzdzīvokļu mājā ir gāzes iekārta, vienīgajam
dabīgajam ventilācijas kanālam, kas nodrošina gaisa apmaiņu telpā,
aizliegts pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu jeb virtuves tvaika
nosūcēju. Proti, ventilācijai jābūt brīvai. Savukārt otra prasība jau
no nākamā gada 1. janvāra katrā mājsaimniecībā – Jelgavā to ir ap
27 000 – paredz nodrošināt dūmu detektoru. «Jelgavas Vēstnesis»
skaidro, ar kādu mērķi ieviesti jaunie noteikumi, kādi ir aktuālo problēmu risinājumi un ar kādiem izdevumiem jārēķinās iedzīvotājiem.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas Noslēgtas ventilācijas dēļ –
dienestā (VUGD) skaidro, ka jaunās arī mitrums un pelējums
«Situācija ar ventilāciju daudzdzīvokļu
ugunsdrošības prasības ir piespiedu glābiņš, lai pasargātu iedzīvotājus no traģis- namos jau tā ir sarežģīta, bet ar tvaika
kām nelaimēm. Šobrīd riska grupā ir visi nosūcēju noslēgta dabīgā ventilācija to
Jelgavas daudzdzīvokļu namu dzīvokļi, vēl pasliktina. Agrāk hruščovkās un
kuros tiek lietotas gāzes plītis un virtuvē Staļina laika mājās bija koka logi – tie pa
ar tvaika nosūcēju aizsprostots vienīgais spraugām nodrošināja gaisa pieplūdi, bet
dabīgās ventilācijas kanāls. «Pieslēdzot dabīgā ventilācija – vilkmi, lai šo gaisu
tvaika nosūcēju dabiskajam ventilācijas izvadītu. Šobrīd dzīvokļos ir pakešlogi,
kanālam, kas visbiežāk ir vienīgais telpā, hermētiskas ieejas durvis, ar tvaika nosūtas būtībā tiek noslēgts. Kamēr tvaika cēju nosprostota ventilācija, kā rezultātā
nosūcējs ir izslēgts, tas pilnībā aizsprosto gaisa apmaiņa ir nepietiekama. Būtībā
ventilācijas kanālu, un, ja dzīvoklī notiks tā notiek tikai tad, kad tiek atvērts logs
gāzes noplūde, dabasgāze, kura ir vieglāka un strādā tvaika nosūcējs,» skaidro Jelpar gaisu, pacelsies pie griestiem un tur- gavas Būvvaldes Komunikāciju sektora
pinās koncentrēties telpā. Bet mazākais vadītājs Dainis Petzāls. Savukārt SIA
impulss, pat ieslēgta gaisma, pie konkrē- «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
tas dabasgāzes koncentrācijas var izraisīt (JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis papildina: tieši nepietiekamā vēdināšana un
sprādzienu,» norāda VUGD pārstāvji.
Speciālistu piedāvātie risinājumi ir sā- dabīgās ventilācijas nosprostošana rada
kotnēji atslēgt tvaika nosūcēju un atbrīvot iedzīvotāju sūdzības par to, ka dzīvoklī
dabīgo ventilāciju, bet tad izvēlēties kādu ir mitrs gaiss, svīst logi un atsevišķos
no variantiem – aprīkot gaisa nosūcēju ar gadījumos pat rodas pelējums. «Dzīvoklis
filtru, ja konkrētais modelis to pieļauj, vai jāvēdina vismaz divreiz dienā, turklāt
nomainīt tvaika nosūcēju pret tādu, kas arī ziemā, bet ventilācijas kanālam jāattīra gaisu ar filtra palīdzību, – abos ga- būt brīvam,» tā viņš, skaidrojot: citādi
mitrums turpina
dījumos nosūcējs tad
uzkrāties, bojājot
vairs nav jāpievieno Kliedējot apgalvojumu par to, ka «ar
dzīvojamās telpas
ventilācijai. Tāpat mani tas 20 gadu nav noticis un vēl
gāzes plīts vietā var
tikpat nenotiks», AS «Gaso» Jelga- gaisa kvalitāti.
«Cilvēkiem ir
iegādāties elektrisko
vas iecirkņa vadītājs Uldis Auniņš jāsaprot arī tas, ka
vai arī iet sarežģītāku ceļu un īstenot atgādina: traģisks precedents Jelgavā vēsturiski dabīgās
šahtas
kompleksu risinājujau piedzīvots 1969. gadā, kad Raiņa ventilācijas
nav paredzētas, lai
mu visai mājai.
ielā 9 gāzes noplūdes rezultātā notika tām pievienotu tvaiJelgavā gāzes
sprādziens, kas prasīja ap 40 cilvēku ka nosūcējus. Tie
noplūde reiz
šahtās atstāj tauku
dzīvību, un arī mūsdienās gāzes
jau prasījusi 40
nosēdumus, kurus
noplūdes diemžēl notiek regulāri.
cilvēku dzīvību
iztīrīt ir teju neiespēKliedējot apgaljami, – tad nu varam
vojumu par to, ka «ar mani tas 20 gadu runāt ne tikai par drošību, bet arī par
nav noticis un vēl tikpat nenotiks», AS gaisa kvalitāti. Kad cilvēkam nedarbojas
«Gaso» Jelgavas iecirkņa vadītājs Uldis apkures kalts un ir auksti, viņš saprot, ka
Auniņš atgādina: traģisks precedents lietas labā kaut kas jādara, bet jautājumā
Jelgavā jau piedzīvots 1969. gadā, kad par ventilāciju šādas izpratnes diemžēl
Raiņa ielā 9 gāzes noplūdes rezultātā no- nav: jā, gaisa mazāk, jā, elpo sliktāku, bet
tika sprādziens, kas prasīja ap 40 cilvēku dzīvot tas taču netraucē,» jelgavnieku
dzīvību, un arī mūsdienās gāzes noplūdes attieksmi ieskicē sertificēts skursteņslaudiemžēl notiek regulāri. 2017. gadā uz cītājs Aļģirds Bolšteins.
izsaukumiem, kas saistīti ar gāzes noplūdi
telpās, «Gaso» Avārijas dienests Jelgavā Risinājums – jauns tvaika
izbraucis 117, bet 2018. gadā – 116 reizes. nosūcējs vai filtrs
D.Petzāls stāsta, ka viens no varian«Situācijas ir dažādas – vairumā gadījumu
cilvēki lieto 30–50 gadu vecas plītis, kurām tiem, ja mājās ir dabīgajai ventilācijai
ekspluatācijas termiņš ir līdz 14 gadiem, pievienots tvaika nosūcējs, ir to atslēgt un
tādējādi šobrīd tās ir ļoti sliktā tehniskā nomainīt uz recirkulācijas režīmā strādāstāvoklī. Tāpat piedzīvotas situācijas, kad jošu tvaika nosūcēju. Tā darbības princips
cilvēki cienījamā vecumā atstāj uz gāzes ir savākt gaisu, attīrīt to un ievadīt atpakaļ
plīts katliņu – tā saturs nodzēš liesmas, telpā, un šādam nosūcējam pieslēgums
bet gāze turpina ieplūst telpā, jo plīts nav ventilācijas kanālam nav nepieciešams.
aprīkota ar drošības automātu, kas pār- Pirms iegādāties jaunu tvaika nosūcēju,
trauc gāzes piegādi. Noplūdes notiek arī iedzīvotāji gan aicināti pārbaudīt esošās
daudzdzīvokļu namu stāvvados, kuri laika ierīces tehniskos parametrus, jo ir virkne
gaitā vairs nav hermētiski, – šī iemesla dēļ modeļu, kurus var atslēgt no ventilācijas
uzņēmums reizi piecos gados dzīvokļos un aprīkot ar filtru – tad arī tie var darboveic iekšējo gāzesvadu hermētiskuma ties recirkulācijas režīmā. Jāpiebilst gan,
ka šādu nosūcēju filtri regulāri jākopj – cik
pārbaudi,» stāsta U.Auniņš.
Viņš norāda, ka noplūdes gadījumā bieži, atkarīgs no ēdiena gatavošanas
telpā var veidoties sprādzienbīstama biežuma un tvaika intensitātes – un vadabasgāzes koncentrācija – no 5 līdz jadzības gadījumā arī jāmaina. Jebkurā
15 procentiem – un pie augstākas kon- gadījumā kontrole nepieciešama vismaz
centrācijas uzreiz sākas degšana. Gadu reizi pusgadā.
Provizoriskā cena šādam nosūcējam
gaitā piedzīvoti vairāki degšanas incidenti.
«Gadījumos, kad notiek noplūde, dabīgā ir 50–300 eiro atkarībā no ražotāja un
ventilācija var būt vienīgais glābiņš, līdz ierīces papildu funkcijām, bet filtra cena
ierodas Avārijas dienests,» tā U.Auniņš. ir 5–50 eiro.

Foto: Ivars Veiliņš un
no AS «Gaso» arhīva

Līdz ar jaunajām ugunsdrošības prasībām,
kas jau stājušās spēkā,
ap 15 700 dabasgāzes
abonentiem Jelgavā
šogad jāpārliecinās, vai
vienīgajam ventilācijas
kanālam telpā viņu mājoklī nav pieslēgts virtuves tvaika nosūcējs.

2017. gadā uz izsaukumiem, kas saistīti ar gāzes noplūdi telpās, AS «Gaso» Avārijas dienests Jelgavā izbraucis 117, bet
pērn – 116 reizes. Bijuši arī gadījumi, kad gāzes noplūde beigusies ar degšanu, piemēram, Atmodas un Pētera ielā.

Elektrisko plīšu īpašniekus
izmaiņas neskar

D.Petzāls skaidro, ka jaunā ugunsdrošības prasība neattiecas uz tiem daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, kuriem ir elektriskā plīts, tādēļ viens no risinājumiem ir
gāzes plīti nomainīt pret elektrisko. Lai to
paveiktu, sākotnēji būs jāpiesaista speciālisti, kuri pārbaudīs strāvas jaudu virtuvē
un tehniski nodrošinās pieslēgumu. Tāpat
būs jāaicina AS «Gaso» darbinieki, kuri
atvienos veco gāzes plīti un noslēgs gāzes
piegādi. U.Auniņš akcentē, ka šādā gadījumā AS «Gaso» Jelgavas iecirknī vispirms
jāvēršas ar iesniegumu. Dabasgāzes
atslēgšana ir bezmaksas pakalpojums,
toties gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums
atkārtoti to pieslēgt, būs jāmaksā gan par
atslēgšanu, gan pieslēgšanu.

veidojot izvadu mājas fasādē, pēc dažiem
gadiem tā visa būs tauku nosēdumos. Šī
iemesla dēļ šobrīd apzinām tehniskās
iespējas, piemēram, izvadā izbūvēt filtru,»
skaidro JNĪP tehniskais direktors Oļegs
Kukuts. Jāpiebilst, ka šādu risinājumu
tāpat var ieviest individuāli, tomēr arī
tad jāsaņem kopīpašnieku piekrišana un
vairāku speciālistu atzinumi, turklāt visas
izmaksas jāsedz pašam.

daudz mazākas, ja būtu ierīkots dūmu
detektors, kas ar spalgo skaņu brīdinātu
iedzīvotājus vai kaimiņus,» atzīst VUGD
Jelgavas daļas komandieris majors Aleksandrs Koržeņevskis. Jelgavā gan līdz šim
nevienā namā, kur notikusi ugunsnelaime, šāds detektors netika konstatēts, lai
gan tā uzstādīšana ir ļoti vienkārša un
paveicama dažu minūšu laikā.

Iespēja atjaunot aukstumskapjus

Uzņēmumā SIA «Latakva Fire Service», kas Jelgavā nodrošina ugunsdrošības
piederumu iegādi, vērtē, ka kopumā
jelgavnieku interese par dūmu detektoru
iegādi ir samērā zema. «Klientu pieplūdums principā bija vien tad, kad par
jaunajām ugunsdrošības prasībām runāja
televīzijā, – tad gan cilvēki nāca, interesējās par cenām un pirka detektorus,» stāsta
uzņēmuma pārstāvis Janeks Zaķis. Tāpat
detektoru mēdz iegādāties pēc ugunsnelaimes – kad to piedzīvojuši paši vai
kaimiņi –, bet ir bijuši atsevišķi gadījumi,
kad cilvēks piezvana, lai pateiktu paldies,
jo dūmu detektors paglābis no traģēdijas.

Jelgavā ir virkne māju, kur vēsturiski
izbūvēti tā sauktie aukstumskapji – kādam lūkas tajā ir atjaunotas un nodrošina dzīvoklī gaisa pieplūdi, bet kādam
– aizmūrētas. Iespējams, arī tās varētu
tikt atjaunotas un izmantotas tvaika nosūcēja pievienošanai. Šādas lūkas mājas
renovācijas gaitā ir atjaunotas, piemēram,
Kompleksiem risinājumiem vēl Lāčplēša ielā 33 un Lāčplēša ielā 19A.
Būvvaldē gan atgādina: jebkura jauna
meklē labāko veidu
Problēmu iespējams risināt arī kom- pievada ierīkošana ir jāsaskaņo, pretējā
pleksi visā mājā, piemēram, izbūvējot na- gadījumā tā uzskatāma par patvaļīgu
mam jaunu ventilācijas kanālu vai katrā būvniecību.
Jāpiebilst, ka ugunsdzēsēju mērķis
dzīvoklī izveidojot jaunu pievadu, norāda
nav iedzīvotāju soD.Petzāls. Šajā gadījumā gan jāņem Pērn Jelgavā notikuši 253 ugunsgrēki, dīšana, bet gan drošas vides veidošana,
vērā, ka būvdarun teju 25 procenti no tiem bija
tādēļ pārbaudīti
biem nepieciešama
dzīvojamajās mājās. Visticamāk,
galvenokārt tiks tie
kopīpašnieku piekrimājokļi, par kuriem
šana, jāpiesaista servismaz pusē gadījumu izdegušās
būs saņemti iesnietificēts ventilācijas
platības mājokļos būtu daudz
gumi vai sūdzības
sistēmu speciālists,
mazākas, ja būtu ierīkots dūmu
vai kuros būs nosertificēts būvkonsticis ugunsgrēks.
truktors un sertifidetektors, kas ar spalgo skaņu
ugunsdrošības
cēts arhitekts, kā arī
brīdinātu iedzīvotājus vai kaimiņus. Par
prasību neievērošajāveic ēkas tehniskā
nu fiziskās personas
apsekošana. «Tas no
iedzīvotājiem prasīs lielus ieguldījumus, var administratīvi sodīt ar naudas sodu
tādēļ šādu risinājumu būtu ieteicams no 30 līdz 280 eiro.
izvēlēties, ja plānota mājas renovācija,»
skaidro D.Petzāls. Turklāt daudzos Ugunsgrēku nenodzēsīs,
daudzdzīvokļu namos Jelgavā jaunas ven- bet postījumi būs mazāki
Pamatojot to, kādēļ ieviesta prasība no
tilācijas šahtas izbūve būtu ļoti komplicēts
process, jo to nāktos ierīkot dzīvokļos caur nākamā gada 1. janvāra katrā dzīvoklī
visiem nama stāviem vietā, kur bieži vien uzstādīt dūmu detektoru, VUGD pārir iebūvējamās virtuves mēbeles. Drīzāk stāvji norāda: jo agrāk ugunsgrēks tiek
būtu iespējams komplekss risinājums, pamanīts, jo mazāki postījumi. «Pērn
katrā dzīvoklī izveidojot jaunu izvadu Jelgavā notikuši 253 ugunsgrēki, un teju
mājas fasādē, tomēr arī šajā gadījumā ir 25 procenti no tiem bija dzīvojamajās
nianse. «Pat ja mājas tehniskais stāvoklis mājās. Visticamāk, vismaz pusē gadīļaus izbūvēt šādu izvadu, ir jāsaprot: jumu izdegušās platības mājokļos būtu

Kamēr nedeg, klientu nav

Izmaksas – 5–10 eiro

J.Zaķis stāsta, ka šobrīd viena fotoelektriskā dūmu detektora cena ir 5–10 eiro.
Ir arī detektori 40–80 eiro vērtībā, bet tas
vairāk ir dizaina, ne kvalitātes jautājums.
Vienkāršs dūmu detektors var maksāt arī
20 eiro, bet tad visbiežāk tam komplektā
ir jaudīga baterija ar piecu gadu garantiju.
«Izvēloties detektoru, jāzina, ka kvalitatīvs dūmu detektors nemaksās 2–3 eiro,
jo, pat iepērkot vairumā, to pašizmaksa
ir lielāka. Tāpat veikalā jājautā preces
atbilstības deklarācija vai jāraugās, lai uz
korpusa būtu CE marķējums un informācija par detektora atbilstību Eiropas
standartam EN 14604,» uzsver speciālists, papildinot: šobrīd likums nosaka
mājoklī uzstādīt vismaz vienu detektoru,
lai gan ieteicams būtu iegādāties vairākus
un uzstādīt ugunsnedrošākajās vietās,
piemēram, virtuvē un istabā televizora
tuvumā. Mūsdienās detektori ir piestiprināmi pat ar divpusējo līmlenti, turklāt
to apkope nepieciešama vienīgi tad, ja
izlādējas baterija, bet par to detektors
pats laicīgi signalizēs.
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Eiropas kausa posmos –
3. un 7. vieta

Sākušās UEC Eiropas BMX kausa
sacensības, un pirmie divi posmi notika Itālijas pilsētā
Veronā. Tajos startēja arī Jelgavas
sportisti. Vislabākos rezultātus uzrādīja
Vanesa Buldinska (attēlā), sieviešu elites
grupā pirmajā dienā izcīnot 7. vietu, bet
otrajā dienā savā pusfināla braucienā
finišējot sestā, un Markuss Soļims, kuram
3. vieta B10 grupā. Jāpiebilst, ka elites
vīriešu grupā startēja jelgavnieks Kristens
Krīgers, kurš abas dienas sacensības
noslēdza ceturtdaļfinālā.
Foto: no Latvijas Riteņbraukšanas
federācijas arhīva

Noskaidros Jelgavas
labāko snaiperi

Šogad pirmo reizi tiks noskaidrots Jelgavas
labākais basketbola tālmetienu izpildītājs.
Atlases kārta paredzēta 7. aprīlī pulksten
15.30 Jelgavas sporta hallē, un tajā bez
iepriekšējas pieteikšanās aicināts piedalīties ikviens interesents bez vecuma un
dzimuma ierobežojuma. Desmit labākie
iekļūs otrajā kārtā, kurā automātiski dalība
nodrošināta diviem pārstāvjiem no katras
Jelgavas basketbola čempionāta komandas. Otrā kārta norisināsies 14. aprīlī pulksten 12 sporta hallē. Katram dalībniekam
minūtes laikā būs jāizpilda 25 tālmetieni
no piecām pozīcijām, un cīņu turpinās seši
labākie. Konkursa uzvarētājs saņems naudas balvu 100 eiro, 2. vietas ieguvējs – 50
eiro. Konkursu rīko BK «Jelgava» sadarbībā
ar Sporta servisa centru.

SPORTS
Iekļūst desmitniekā

Nedēļas nogalē Rīgā
norisinājās starptautiskas mākslas vingrošanas sacensības
«Baltijas aplis 2019»,
kurās piedalījās arī
trīs Jelgavas vingrotājas. Vislabāk veicās
Karolīnai Mizūnei (attēlā), kura senioru
grupā vingrojumā ar bumbu izcīnīja 9.
vietu, ar lenti – 10. vietu, ar apli – 19.
vietu, ar vālēm – 23. vietu, bet kopvērtējumā – 14. vietu no 40 vingrotājām.
Savukārt sacensību galā konkursā «Miss
Elegance» K.Mizūne ieguva sešas balvas.
Anna Murikova senioru grupā startēja
ārpus kārtas, bet Zlatas Karpovičas
pārstāvētā komanda junioru sacensībās
izcīnīja 9. vietu 17 komandu konkurencē.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Gūst vārtus, bet zaudē

FK «Jelgava» 30. martā RTU stadionā
aizvadīja «Optibet» futbola Virslīgas
3. kārtas spēli pret «RFS». Ar rezultātu
2:1 uzvarēja rīdzinieki, saglabājot savu
turnīra tabulas līderu statusu. Vārtus
jelgavnieku labā guva Džaneiro Purperharts – tā bija ātra atbilde uz rīdzinieku
atslābumu pēc saviem otrajiem gūtajiem vārtiem. Šis Dž.Purperhartam ir
otrais vārtu guvums šosezon Jelgavas
komandas sastāvā. «Šajā spēlē gribējām
ko vairāk, bet ne pārāk labi nospēlējām
pirmo puslaiku, kurā pretinieki savas
iespējas izmantoja, bet mēs – ne,» pēc
spēles vērtēja FK «Jelgava» galvenais
treneris Marians Pahars. Nākamā – 4.
kārtas – spēle FK «Jelgava» būs 5. aprīlī
pulksten 19 pret FK «Liepāja» kluba treniņbāzē Kārklu ielā 6.
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Ceturtdaļfinālu sāk ar uzvaru

BK «Jelgava/LLU»
2. aprīlī Jelgavas
sporta hallē aizvadīja pirmo Latvijas
Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionāta ceturtdaļfināla
spēli pret «Ventspils Augstskolu»,
izcīnot pārliecinošu
uzvaru ar 102:70 (23:27, 29:16, 28:18
un 22:9). Rezultatīvākais ar 20 punktiem
jelgavnieku rindās bija Armands Seņkāns, 16 punktus guva Reinis Avotiņš,
14 – Kalvis Krūmiņš. Otrā ceturtdaļfināla
spēle būs 5. aprīlī pulksten 19 Ventspilī.
Ceturtdaļfinālā komandas spēlē līdz divām uzvarām, un, ja būs nepieciešams,
trešā spēle notiks 7. aprīlī Jelgavā.

10 gadu
Atsāksies aktīvā skriešanas sezona No
vecuma var

 Ilze Knusle

trenēties
triatlonā

Sestdien, 6. aprīlī, Jelgavā
atsāksies skriešanas koptreniņi, ko vadīs vieglatlētikas
trenere Aļona Fomenko un
Jelgavas 4. vidusskolas sporta skolotāja Nataļja Gorškova. Treniņi notiks sestdienās
no pulksten 11 līdz 12 – pulcēšanās vieta allaž būs Pasta
sala, bet skrējiena maršruts
var mainīties.
«Koptreniņi paredzēti ikvienam
skriet gribētājam – gan iesācējiem,
kuri apņēmušies noskriet savus pirmos kilometrus, gan pieredzējušiem
skrējējiem, kuri vēlas uzlabot savus
sportiskos sasniegumus,» uzsver
A.Fomenko. Viens no koptreniņu
mērķiem ir palīdzēt jelgavniekiem
labāk sagatavoties Jelgavas nakts
pusmaratonam, bet treniņi turpināsies arī pēc tā – līdz pat rudenim.
«Cilvēkiem ir raksturīgi pārspīlēt
savas fiziskās sagatavotības līmeni,
tāpēc ikvienam skriešanas koptreniņa laikā būs iespēja izmantot sporta
pulksteni, lai sekotu līdzi svarīgiem
parametriem, piemēram, pulsam,
noskrietajam apjomam, tempam,»
stāsta A.Fomenko, papildinot, ka no
13. aprīļa skriešanas koptreniņos
interesentiem būs arī iespēja ar
bioimpedances svariem noteikt sava
ķermeņa kompozīciju – muskuļu
masu, tauku sastāvu, ķermeņa masas
indeksu. Tas būs iespējams, pateicoties Jelgavas pašvaldības īstenotajam
Eiropas Sociālā fonda projektam
«Kompleksu veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumu

 Ilze Knusle

Jelgavas triatlona klubs «Piramida Triathlon club» aicina
pievienoties interesentus, kas
vēlas nodarboties ar šo sporta
veidu, – klubā tiks uzņemti
jaunieši no 10 gadu vecuma.
Obligāts nosacījums – jāprot
peldēt.

Skriešanas seriāla
«Bigbank Skrien Latvija»
posmi: 13. aprīlī – Liepājā, 5. maijā – Daugavpilī, 1. jūnijā – Rēzeknē,
16. jūnijā – Ventspilī,
13. jūlijā – Jelgavā,
10. augustā – Kuldīgā,
15. septembrī – Valmierā,
19. oktobrī – Siguldā.
īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta».
Jelgavas nakts pusmaratons ir
viens no astoņiem skriešanas seriāla
«Bigbank Skrien Latvija» posmiem.
Šogad seriāls sāksies 13. aprīlī ar
posmu Liepājā. Jau trešo gadu skriešanas seriālā startēs arī Sporta servisa centra komanda, kuras sastāvā
šogad iekļauti Anastasija Geraseva,
Ilze Sermolīte, Daiga Dābola, Raitis
Kraslovskis, Oskars Blauss, Oskars
Stāmers, Salvis Brasavs, Edgars Simanovičs un Endijs Titomers. «Šogad

Foto: no
JV arhīva
mainīts sacensību nolikums – komandas rezultātu veidos pieci dalībnieku
labākie rezultāti. Obligāti jābūt
ieskaitei pusmaratonā, 10 un piecu
kilometru distancē, un ieskaitē tiks
vērtēti vēl divu dalībnieku rezultāti
jebkurā no distancēm. Kopvērtējuma
ieskaitē tiks ņemti vērā komandas
pieci labākie posmi. Jaunā sistēma
ļauj vienam skrējējam katrā posmā
veikt citu distanci atkarībā no savas
fiziskās formas, veselības stāvokļa
vai citiem apstākļiem,» vērtē trenere.

Čempionāts noslēdzies;
izšķiras dalība Eiropas spēlēs
 Ilze Knusle

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Spānijas pilsētā Gvadalaharā norisinājās Eiropas
čempionāts karatē – Latvijas izlases līderim jelgavniekam Kalvim Kalniņam
tas diemžēl noslēdzās pēc
pirmās dienas. Tā bija viena no iespējām izcīnīt ceļazīmi uz Eiropas spēlēm,
kas šovasar norisināsies
Minskā, bet otra iespēja
tikt uz tām ir pēc pasaules
reitinga – pretendenti tiks
paziņoti aprīļa vidū.
Eiropas čempionātā K.Kalniņš
startēja svara kategorijā līdz 60 kilogramiem, un tajā bija 33 dalībnieki.
Mūsu sportists pirmajā cīņā tikās ar
Eldanu Hajdarpasiču no Bosnijas un
Hercegovinas un uzvarēja pārliecinoši ar rezultātu 2:0, bet otrajā cīņā

ar rezultātu 1:4 piekāpās Turcijas
karatistam Erajam Šamdanam. «Šis
Turcijas karatists šobrīd ir otrais
pasaules reitingā, Kalvis – astotais.
Kalvim bija iespējas uzvarēt šo cīņu,
tomēr pietrūka sportiskās veiksmes,» vērtē Latvijas izlases treneris
Rolands Družoks.
«Pēc savām spējām Kalvis Eiropā
ir starp četriem labākajiem, bet
pasaulē stabili ieņem vietu desmitniekā. Visi šie sportisti pēc spēka
samēra ir ļoti līdzīgi, un nekad nav
iespējams prognozēt, kurš uzvarēs
konkrētajās sacensībās,» skaidro
treneris. Tāpat viņš uzskata, ka
sportists šobrīd ir ļoti labā fiziskajā
formā, kaut arī sagatavošanās procesā traucēja pērn pasaules čempionātā
gūtā rokas trauma, kas K.Kalniņam
gan neliedza pasaules čempionātā
izcīnīt 5. vietu. «Manuprāt, Kalvis
abas savas cīņas aizvadīja labi un bija
pārliecinošāks, kustīgāks un ātrāks
nekā 2018. gada Eiropas čempionātā,

Foto: no
JV arhīva
kurā izcīnīja bronzu,» tā R.Družoks.
K.Kalniņa uzdevums Eiropas čempionātā bija nostartēt pēc iespējas
labāk, jo tās ir atlases sacensības
Eiropas spēlēm, kas no 21. jūnija līdz
1. jūlijam norisināsies Baltkrievijas
galvaspilsētā Minskā. «Sportisti,
kuri Eiropas spēlēm kvalificēsies
pēc Eiropas čempionāta rezultātiem,
atbrīvos vietu nākamajiem karatis-

Jelgavas nakts pusmaratons notiks 13. jūlijā, un arī šogad Jelgavā
deklarētajiem iedzīvotājiem tiks
piešķirtas bezmaksas kvotas dalībai
tajā. Kopējais plānotais kvotu skaits
ir 1700, bet sadalījums pa distancēm
ir šāds: piecu kilometru distancē –
600, 10 kilometru distancē – 250,
21 kilometra distancē – 150, bērnu
skrējienā – 500, ģimenes skrējienā
– 200. Reģistrēties bezmaksas dalībai varēs no 6. aprīļa līdz 1. jūlijam
vietnē www.sportlat.lv.

KALVJA KALNIŅA REZULTĀTI
EIROPAS ČEMPIONĀTĀ
1. vieta – 2017. gadā
2. vieta – 2012. gadā
3. vieta – 2013. un 2018. gadā
5. vieta – 2016. gadā
tiem pēc reitinga, bet aktuālie dati
būs apmēram aprīļa vidū – tad arī
zināsim, vai Kalvis kvalificēsies šīm
sacensībām,» skaidro treneris.
Reitings tiks ņemts vērā, arī nosakot dalībniekus 2020. gada Tokijas
olimpiskajām spēlēm. «Paļauties
uz reitingu, lai kvalificētos olimpiskajām spēlēm, – tas nav drošs ceļš,
jo reitings mainās diezgan strauji
un nav prognozējams. Piemēram,
sportists, kurš atrodas līderpozīcijās, dažās sacensībās nepiedalās
vai nostartē ne pārāk labi un zaudē
vairākas pozīcijas, vairs neesot starp
labākajiem. Tāpēc akcentu liksim
uz atlases turnīru, kas notiks 2020.
gada janvārī Parīzē. Kalvim tajā būs
tādas pašas iespējas kā jebkuram
citam līderim – jautājums tikai,
kam vairāk paveiksies,» piebilst
treneris. Tagad, pēc starta Eiropas
čempionātā, sportistam būs atpūta,
bet tad gaidāms intensīvs treniņš un
sacensību kalendārs.

«Triatlons ir olimpiskais sporta veids,
kurā apvienota peldēšana, skriešana
un braukšana ar velosipēdu. Jelgavā ir
visi priekšnoteikumi, lai šis sporta veids
attīstītos, tomēr līdz šim interese par to
nav bijusi pārāk liela,» norāda treneris
Vladimirs Kuzmenko, skaidrojot, ka
treniņi notiks bez maksas reizi nedēļā
– svētdienās no pulksten 11 Zemgales
Olimpiskā centra stadionā. Interesenti
aicināti sazināties ar treneri pa tālruni
29445993.
Īpaši iesaistīties klubā viņš aicina
2001.–2004. gadā dzimušus zēnus un
meitenes, jo šī vecuma jaunieši šovasar
drīkstēs startēt Latvijas Jaunatnes olimpiādes triatlona sacensībās. «Tā kā šogad
Latvijas Jaunatnes olimpiādes centrālā
norises vieta ir Jelgava, būtu patīkami, ja
mūsu pilsēta tiktu pārstāvēta arī triatlonā,» tā treneris, piebilstot, ka pēdējās divās
Latvijas Jaunatnes olimpiādēs jelgavnieki
triatlonā ir izcīnījuši medaļu. Šīs vasaras
Jaunatnes olimpiādes triatlona disciplīna
gan notiks Ozolniekos – sportistiem būs
jānopeld 375 metri, jānobrauc 10 kilometri
ar velosipēdu un jānoskrien 2,5 kilometri.
Jāpiebilst, ka klubs 12. maijā Jelgavā rīkos akvatlona sacensības. «Tas ir pirmais
solis ceļā uz triatlonu, kas ļauj saskatīt,
vai audzēknim piemīt triatlonistam nepieciešamās prasmes un spējas,» skaidro
V.Kuzmenko. Sacensību nolikums būs
pieejams Latvijas Triatlona federācijas
mājaslapā www.triatlons.lv, un tur varēs
arī reģistrēties sacensībām.

Sporta pasākumi
4. aprīlī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas skolēnu 48. spartakiāde florbolā
(sporta hallē).
5. aprīlī pulksten 8.15 un 6. aprīlī
pulksten 7.15 – starptautisks jauniešu
hokeja turnīrs «Riga Cup 2019» (ledus
hallē).
5. aprīlī pulksten 14 un 8. aprīlī
pulksten 12 – Latvijas sieviešu futbola
izlases pārbaudes spēles pret Baltkrieviju
(bāzē Kārklu ielā 6).
5. aprīlī pulksten 19 – «Optibet»
Virslīga futbolā: FK «Jelgava» – FK
«Liepāja» (bāzē Kārklu ielā 6).
6. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā (sporta hallē).
6. aprīlī pulksten 12 – Latvijas
Jaunatnes čempionāts futbolā attīstības
grupā: FS «Jelgava» U-13 – JFC «Corona
Borealis»/FK «Jūrnieks» U-13; pulksten
17 – elites grupā: FS «Jelgava» U-13 – FS
«Metta» U-13 (bāzē Kārklu ielā 6).
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Eksperimentālo segumu
varētu izmantot parkos
 Ilze Knusle

Apsekojot Zirgu ielas
posmu, kurā novembra sākumā tika ieklāts eksperimentāls
segums, pašvaldības
speciālisti secinājuši:
ielām un ceļiem, jo
īpaši ar lielu noslodzi,
mūsu klimatiskajos
apstākļos šis segums
nav īsti piemērots,
tomēr pašvaldība to
varetu izmantot gājēju celiņiem pilsētas
parkos.
Vācijā ražotais segums Baltijā uz ielām vēl netiek izmantots, un Jelgava ir pirmā, kas
to testē 75 metrus garā Zirgu
ielas posmā no Tērvetes līdz
Vīgriežu ielai. Tas tiek pozicionēts kā alternatīva grants
segumam, tikai ar labākām
īpašībām – ir elastīgāks, tajā
mazāk rodas bedres un negrimst kājas, uz tā neveidojas
dubļi un peļķes, ja ir sakārtota
ūdens atvade, tas neput.
Zirgu ielas posmā segums
tika ieklāts novembra pirmajā
pusē, un pēc sniega nokušanas
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» speciālisti kopā ar
seguma ražotāju un izplatītāju
pārstāvjiem ielu apsekoja, lai
pārliecinātos, kā tas kalpojis.
«Redzams, ka segums nav izturējis šīs ziemas biežās temperatūras maiņas – arī šajā ielas
posmā tāpat kā cita seguma
ielās ir izveidojušās bedres,»
norāda «Pilsētsaimniecības»
Apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs Imants Auders.
Seguma izplatītāja uzņēmuma «Easy Pave» valdes priekšsēdētājs Artūrs Zirnis skaidro:
lai gan segums paredzēts ielām
ar zemu satiksmes intensitāti,
apzināti izraudzīts ielas posms,
kurā tā ir augsta un pa kuru
brauc arī kravas transports.
«Gribējām segumu notestēt
pie dažādiem apstākļiem, un
redzam, ka rezultāts nav tik
labs, kā bija cerēts,» viņš secina. Viņaprāt, seguma kvalitāti
ietekmēja tas, ka materiāls
ieklāts diezgan vēlu, kad ielas
nebija pilnīgi sausas, turklāt
līdz galam netika atrisināta

ūdens atvade no ceļa virsmas.
Par to liecina tas, ka vietās,
kur iela nožuvusi, segums ir
gluds un ciets. «Mūsuprāt, šis
segums ir izmantojams uz ielām un ceļiem, tomēr tā sastāvs
jāpielāgo Latvijas klimata
apstākļiem. Seguma paraugs
ir nogādāts laboratorijā Vācijā,
kur tas tiek ražots, lai izmainītu sastāvdaļu proporcijas,
to vairāk piemērojot mitram
laikam,» stāsta A.Zirnis. Tāpat
uzņēmums apņēmies Zirgu
ielas izmēģinājuma posmā
novērst radušos defektus – tas
paredzēts tuvākajā laikā, bet
nepieciešams, lai segums pilnībā nožūst. I.Auders norāda,
ka iela tiks apsekota arī vasarā,
lai pārliecinātos par seguma
pretputēšanas īpašībām.
Tikmēr pašvaldības speciālisti saredz, ka šis segums
būtu piemērots parkiem un
rekreācijas zonām un to varētu izmantot Raiņa parkā
un Ozolskvērā. «Materiāla
izplatītājam esam iesnieguši
kopējo celiņu apjomu, kur varētu izmēģinā šo segumu, un
gaidām izmaksu aprēķinu. Pēc
tam tiks izvērtēts, kurās vietās
to varētu pielietot,» skaidro
I.Auders, piebilstot: parkos
šis segums labi iederas, jo uz
tā neveidosies dubļi, tas būs
līdzenāks, turklāt pa to ērti
pārvietoties arī augstpapēžu
kurpēs, jo papēži tajā negrimst.
Jāatgādina, ka Zirgu ielas
posmā ieklāts materiāls «HanseGrand HG Mix», par kura pozitīvajām īpašībām pašvaldības
speciālisti pārliecinājās Vācijā,
kur tas tiek izmantots gan uz
ielām, gan uz gājēju un velosipēdu celiņiem, gan parkos, gan
kapsētās un citviet. SIA «Easy
Pave» Jelgavas pašvaldībai piedāvāja eksperimentālā kārtā ar
šo segumu noklāt nelielu ielas
posmu, lai pārliecinātos, vai tas
ir izmantojams arī mūsu klimata apstākļos, – uzņēmums
sedza seguma un tā ieklāšanas
izmaksas, bet pašvaldība sagatavoja izraudzīto ielas posmu.
A.Zirnis norāda, ka izbūves
izmaksu ziņā šis segums ir
dārgāks nekā grants, bet lētāks
nekā asfalta segums, turklāt
tam nav lielas ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas.

Aicinot iepazīt Jelgavas Latviešu biedrības
darbu un pievienoties
tai, 16. aprīlī pulksten
17 biedrība savās telpās Lielajā ielā 13
– 15 organizē Atvērto durvju dienu. Apmeklētāji neformālā
gaisotnē varēs vairāk
uzzināt par biedrības
aktivitātēm un uzdot
jautājumus. Vakara muzikālais viesis
būs jelgavnieks Gatis
Mūrnieks.
Jelgavas Latviešu biedrība
izveidota 1880. gadā, un tās
mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo
identitāti, stiprināt nacionālās
piederības un valstisko apziņu,
atbalstīt izglītības, zinātnes,
mākslas un literatūras attīstī-

Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis

Egas ielas posmā izbūvēta
ietve
 Anastasija Miteniece

Egas ielas posmā no
Sakņudārza ielas līdz
Egas ielas 15. namam
atjaunota ietve, norāda pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Imants Auders.
Pērn SIA «Jelgavas ūdens»
realizēja ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta
5. kārtu, kuras gaitā Egas ielas
posmā paplašināti kanalizācijas
tīkli. Jau tad bija paredzēts, ka
pēc komunikāciju izbūves ar
pašvaldības atbalstu Egas ielas
posmu noasfaltēs un vienlaikus
sakārtos arī ietvi, tomēr darbi
tika atlikti laikapstākļu dēļ. «Paredzēts, ka jau tuvākajā laikā,
tiklīdz kļūs nedaudz siltāks, Egas
iela posmā no Sakņudārza līdz
Maija ielai tiks noasfaltēta, bet

Foto: Ivars Veiliņš
pirms tam posmā no Sakņudārza
ielas līdz iebrauktuvei pie Egas
ielas 15. nama sakārtojām gājēju
ietvi – tur 100 metru garumā
ieklāts bruģis,» skaidro I.Auders.

Starptautisko romu
dienu atzīmēs ar
izzinošu pasākumu
 Jana Bahmane

Starptautiskajā romu
dienā, 8. aprīlī, pulksten 17.30 Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Skolotāju
ielā 8 notiks pasākums «Khelasam!»
jeb «Dejosim!». Tajā
būs iespēja izbaudīt romu dziesmu un
deju priekšnesumus,
kā arī caur stāstījumu
un nelielām etīdēm
izzināt šīs tautas tradīcijas.

Ar romu deju un dziesmu
koncertu priecēs jauniešu
kolektīvs no Jūrmalas, bet
Jelgavas pilsētas un rajona
čigānu biedrības «Romani čačipen» pārstāve Dana Didžus
iepazīstinās ar romu tradīcijām, kas saistītas ar dažādām
svinamām dienām, nacionālo
virtuvi, precību un izpirkumu
rituāliem, kā arī pastāstīs par
dažiem ar zīlēšanu un citām
tēmām saistītiem stereotipiem.
«Manu stāstījumu par romu
bu, pētījumus latviešu tautas tautas tradīcijām nelielās etīvēsturē, etnogrāfijā, Latvijas
dabas un kultūras pieminekļu
aizsardzības pasākumus. Biedrības pārstāvis Jānis Zariņš
informē, ka šobrīd Jelgavas  Anastasija Miteniece
Latviešu biedrība apvieno vairāk nekā 70 cilvēku.
Valdība apstiprinājusi
16. aprīlī no pulksten 17
grozījumus Ministru
interesentiem būs iespēja iekabineta noteikumos
pazīties ar biedrības darbību,
«Vakcinācijas noteiuzzināt par tās rīkotajiem
kumi», kas paredz uzpasākumiem, kā arī iepazīt
reiz vairākas izmaiņas:
interešu kopas – dzejas klubu
turpmāk pret vējba«Pieskāriens», teātri, seniokām bērnus vakcinēs
ru deju kopu «Rudens roze»
divreiz; no 1. oktobra
un klubiņu «Sendienas».
valsts pilnībā apmak«Klātesošie varēs arī uzzināt,
sās pretgripas vakcīnu
kā kļūt par mūsu biedru un
grūtniecēm un bērkā iesaistīties dažādu pasākuniem līdz divu gadu
mu rīkošanā, neesot Jelgavas
vecumam; no 2020.
Latviešu biedrībā,» papildina
gada 1. janvāra pusJ.Zariņš. Bet pulksten 17.30
audžus vairs nevakciparedzēta mūziķa grupas «On
nēs pret poliomielītu.
My Way» līdera G.Mūrnieka
uzstāšanās.
SIA «Medicīnas sabiedrība
Plānots, ka Atvērto durvju «Optima 1»» valdes locekle
diena ilgs divas stundas.
Ingrīda Budrēvica skaidro, ka

Jelgavas Latviešu
biedrība aicina uz
Atvērto durvju dienu
 Jana Bahmane

ZIŅAS

dēs iedzīvinās romu bērni.
Stāstīsim un rādīsim, piemēram, kā Lieldienās neprecēti
jaunieši jāj pie neprecētām
meitām pēc krāsotām olām,
izkliedzot saukli, kas latviešu
valodā nozīmē «Dodiet mums
olas! Ja nedosiet, izsitīsim
jūsu mājai logus!». Tradīcija
pieļauj, ka logus patiesi var
izsist, taču tā parasti nenotiek,
jo jaunās meitas bijušas čaklas
un olas nokrāsojušas. Citādi
puiši vienkārši apmētā logus ar
jēlām olām. Tāpat parādīsim,
kā romi tradicionāli vienojās
par zirga vai zelta pirkšanu,»
dažas romu tradīcijas ieskicē
D.Didžus.
Tāpat pasākuma dalībniekiem būs iespēja dzirdēt romu
dzeju – ar runas priekšnesumiem uzstāsies romu meitenes, kuras piedalījās daiļlasītāju konkursā «Riti raiti,
valodiņa!».
Jāpiebilst, ka Starptautiskajai romu dienai veltīto pasākumu organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā
ar biedrību «Romani čačipen».
Pasākumu bez maksas var
apmeklēt ikviens.

Būvdarbus veica SIA «Kulk».
Jāpiebilst, ka tuvāko mēnešu
laikā ietvju sakārtošana plānota
arī Aspazijas ielas posmā no krustojuma ar Asteru ielu līdz pietur-

vietai pretim pirmsskolas izglītības
iestādei «Pasaciņa» – tur paredzēts
ne vien nobruģēt ietves posmu, bet
arī atjaunot pieturvietu –, kā arī
pie Jelgavas kultūras nama.

Jelgavas industriālais
mantojums – no depo
līdz agresīvajai vārnai
 Jana Bahmane

Uzsākot industriālo pārgājienu otro
sezonu, Latvijas
Dzelzceļa vēstures
muzejs 13. aprīlī aicina doties aptuveni
14 kilometru garā
pārgājienā pa Jelgavu «No lokomotīvju
depo līdz agresīvajai
vārnai». Pulcēšanās
pārgājienam Dzelzceļa muzeja Jelgavas
ekspozīcijā Stacijas
ielā 3 notiks pulksten
10.30.
Organizatori norāda, ka
pārgājiena maršruts būs ne
vien vizuāli interesants, bet
arī izzinošs – ar stāstiem
par dzelzceļu un Jelgavas
industriālajiem objektiem.
Maršrutā iekļauta Dzelzceļa
muzeja Jelgavas ekspozīcijas
ēka, «Ģintermuižas» parks
un psihoneiroloģiskā slimnīca, Tabora kapi, Filozofu iela,
Jelgavas tipveida arhitektūras
un Vecpilsētas ielas apskate. Tāpat paredzēts pikniks

skvērā pie Jelgavas kultūras
nama un iepazīšanās ar «Anru
motors» vēsturisko spēkratu
kolekciju. Pārgājiena dalībnieki paviesosies arī bijušās
cukurfabrikas teritorijā un
agrākajā Jelgavas lokomotīvju depo, kā arī apskatīs citus
pilsētas objektus. Noslēgums
paredzēts ap pulksten 17 pie
Jelgavas stacijas.
Pieteikties pārgājienam var
pa tālruni 20032331, e-pastu
nora.vrublevska@ldz.lv vai
mājaslapā www.railwaymuseum.lv. To vadīs Latvijas
Dzelzceļa vēstures muzeja
izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem vadītāja Nora
Vrubļevska un Jelgavas ekspozīcijas un izstāžu kuratore Ilze
Freiberga. Dalības maksa pieaugušajiem – 5 eiro, bērniem –
3,50 eiro, kā arī ziedojums pēc
paša izvēles «Ģintermuižas»
muzejam un «Anru motors»
vēsturisko spēkratu kolekcijai.
Dalībnieki aicināti līdzi
ņemt atstarojošu vesti, kā
arī ēdienu un dzērienu piknikam. Organizatori pārgājienā
iesaka piedalīties bērniem no
septiņu gadu vecuma.

Ieviestas izmaiņas Vakcinācijas noteikumos
valstī rasts finansējums, lai
turpmāk apmaksātu vakcīnu
pret vējbakām bērni saņemtu
divreiz: pirmo reizi, tāpat kā
līdz šim, to veiks 12–15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija
notiks, uzsākot skolas gaitas,
– septiņu gadu vecumā vai
agrāk. Taču būtiski, ka otrā
vakcīnas deva būs nepieciešama
tiem bērniem, kuri līdz mācību gaitu uzsākšanai vējbakas
nebūs pārslimojuši. «Ņemot
vērā jauno kārtību un to, ka
sākumskolas vecuma bērni līdz
šim nav saņēmuši otro vakcīnu
pret vējbakām, šobrīd revakcinācija tiks veikta 7–12 gadu
veciem bērniem,» tā I.Budrēvica, papildinot, ka šā vecuma
bērnu vecāki aicināti sazināties
ar ģimenes ārstu, lai vienotos
par vakcināciju. Viņa norāda,

ka revakcinācijas jeb otrās
vakcīnas vajadzība pierādīta jau
pirms vairākiem gadiem, tomēr
ilgu laiku tai netika rasts valsts
finansējums.
Izmaiņas noteikumos skar arī
valsts apmaksātās gripas vakcīnas saņemšanas kārtību. Proti,
pašreiz gripas vakcīna 50 procentu apmērā tiek kompensēta
grūtniecēm un 100 procentu
apmērā – bērniem no 6 līdz 23
mēnešiem, tomēr process valsts
apmaksātas potes saņemšanai
ir komplicēts – jāsaņem ārsta
recepte, aptiekā jāiegādājas
vakcīna, pēc tam jādodas pie
ģimenes ārsta vakcinēties.
Lai samazinātu slogu ārstiem,
uzlabotu pretgripas vakcīnas
pieejamību un nodrošinātu
vienotu pieeju, pretgripas vakcīna grūtniecēm un bērniem

6–23 mēnešu vecumā no 1.
oktobra tiks iekļauta vakcinācijas kalendārā un norādītajām
iedzīvotāju grupām bez maksas
nodrošināta medicīnas iestādēs.
I.Budrēvica akcentē, ka vakcīnas ik gadu pieejamas jebkurā
Jelgavas pilsētas medicīnas
iestādē, kurā veic profilaktiskās vakcinācijas. Lai uzzinātu
tuvākās vakcinācijas vietas,
iedzīvotāji aicināti konsultēties
ar savu ģimenes ārstu.
Tāpat no nākamā gada pusaudžiem paredzēts atteikties
no poliomielīta vakcīnas devas
14 gadu vecumā. «Poliomielīta
vakcīnas izraisītā imunitāte
bērnam pietiekamā līmenī tiek
sasniegta ar vakcīnām, kas
veiktas līdz skolas vecumam, tādēļ revakcinācija 14 gados tiek
atcelta,» skaidro I.Budrēvica.

Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791) ir starptautisks metāl
apstrādes uzņēmums – viens no lielākajiem ražošanas uzņēmumiem
metālapstrādes nozarē Latvijā. Pēc pasūtītāja skicēm vai rasējumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas. SIA «East Metal»
galvenā ražotne atrodas Dobelē ar struktūrvienībām Jelgavā un Daugavpilī. Kopā uzņēmumā nodarbināti vairāk nekā 600 darbinieku.

Savam draudzīgajam kolektīvam Dobelē aicinām pievienoties

MEHĀNIĶI.

Galvenie pienākumi:
• iekārtu un mehānismu diagnostika, apkopes un remonta darbi;
• uzraudzīt iekārtu un mehānismu tehnisko stāvokli, nodrošināt to savlaicīgu apkopi un remontu, savlaicīgi rakstiski
sniegt informāciju par remonta un apkopju veikšanai nepieciešamajām detaļām;
• veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar mehānisko ierīču, iekārtu un to mezglu uzstādīšanu, apkalpošanu un
remontu, ievērojot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.
Prasības:
• atbilstoša vidējā speciālā (tehniskā) izglītība;
• vēlamas iemaņas mehānikā, elektronikā un pneimatikā;
• datorzināšanas (lietotāja līmenī) un stresa noturība.
Piedāvājam:
• daudzveidīgu, dinamisku un interesantu darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• bruto stundas likmi 5–8 EUR;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• darbu maiņās;
• darba vietu Dobelē un nodrošinātu bezmaksas transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava uz un no darba
maiņām;
• vasaras spartakiādi darbiniekiem ar ģimenēm un atsevišķu bērnu programmu, Ziemassvētku balli darbiniekiem
ar dzīvesbiedriem, Ziemassvētku eglīti darbinieku bērniem kopā ar vecākiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI

Jelgavas pilsētas dome paziņo
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 28. marta lēmumu Nr.3/3 tiek nodota
publiskajai apspriešanai tematiskā plānojuma «Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana
Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās» redakcija.
Tematiskā plānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas – no 08.04.2019.
līdz 28.04.2019.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 15. aprīlī plkst.18 Jelgavas pilsētas domes telpās Jelgavā,
Lielajā ielā 11, Konferenču zālē.
Ar tematiskā plānojuma redakciju no 08.04.2019. līdz 28.04.2019. var iepazīties Jelgavas pilsētas
pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā,
Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no
plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.
Rakstiskus priekšlikumus līdz 28.04.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā,
LV-3001, vai elektroniski, sūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.
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2019. GADA 11. MAIJĀ

JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA AICINA SAVUS
ABSOLVENTUS UZ SKOLAS SALIDOJUMU!
Pasākums notiks divās daļās: svinīgā daļa – no plkst.17
līdz 18.30; saviesīgā daļa – no plkst.18.30 līdz 1.
Ielūgumu rezervācija –
skolas kancelejā darbdienās no plkst.9 līdz 15.
Svinīgajai daļai ielūgumu skaits ir ierobežots.
Vairāk informācijas –
pa tālruni 63027467 darbdienās no plkst.9 līdz 15.
Jelgavas 6. vidusskolas administrācija
Transporta kompānija SIA «Kard»
(reģ.Nr.43603020771)

piedāvā darbu AUTOVADĪTĀJIEM(-ĀM)

uz kravas auto pašizgāzējiem MAN 6x4, 6x6, 8x4 vai
kravas auto pašizgāzēja puspiekabēm smilts, šķembu,
grants, asfalta pārvadāšanai. Darbs – visā Latvijā.
Prasības:
• C vai CE kategorija;
• 95. kods;
• augsta atbildības izjūta;
• remontēt spēja un saudzīga attieksme pret uzticēto tehniku;
• bez sliktiem ieradumiem;
• vēlama darba pieredze.
Piedāvājam:
• atalgojumu 5,50 EUR/h (bruto);
• sociālās garantijas;
• regulāru darba samaksu.

CV sūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781825, 28626844 (kontaktpersona – personāla vadītāja Dace).

CV lūgums sūtīt pa e-pastu
anrdis@kard.lv vai janis@kard.lv.
Ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet pa tālruni
29296373, 29443318,
lai vienotos par tikšanos un darba uzsākšanu.
Darba uzsākšanas laiks – aprīļa sākums vai vidus.

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS APRĪLĪ

SKRIEŠANAS KOPTRENIŅI
• sestdienās no plkst.11 līdz 12 (no Pasta salas).

Seko mums:

9. aprīlī pl. 1730

Angļu valoda
ceļojumiem
9. aprīlī pl. 1800

Gada pārskata
sagatavošanas
aktualitātes
11. aprīlī pl. 1000

17. aprīlī pl. 1000

facebook.com

Vienkāršā ieraksta
grāmatvedības kārtošana
lauksaimniekiem
10. aprīlī pl. 1000

Dokumentu arhīva
veidošana

Skriešanas koptreniņi paredzēti ikvienam skriet gribētājam – gan iesācējiem, kuri pirmo reizi ir apņēmušies
noskriet savu pirmo kilometru, gan arī pieredzējušiem
skrējējiem, lai uzlabotu savus sportiskos sasniegumus.
Nodarbības vada vieglatlētikas trenere Aļona
Fomenko un sporta skolotāja Nataļja Gorškova.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Tālrunis informācijai – 63048913.

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.

Meklē darbu
Meklēju aprūpētājas, mājkalpotājas vai auklītes
(jebkuram vecumam) darbu. T.20352270.

25. aprīlī pl. 1000

Podnieks meklē darbu. T.27114795.
Vīrietis meklē darbu celtniecībā. Ir autovadītāja apliecība. T.20525623.

Līdzjūtības

MONTESORI

Make-up sev
8. maijā pl. 1730

13. maijā pl. 1730

pedagoģijas elementi
bērna attīstībai
3. jūnijā pl. 900

Iedvesmas telpā saruna ar Ainu Poišu

Kā dzīvot “garšīgāk”

Kā noturēt sevi pozitīvā enerģijas laukā
Kā savaldīt stresu

15. maijā,

Iepriekšēja pieteikšanās!
plkst. 18:00
(kuponus var saņemt ZRKAC,
Svētes ielā 33, Jelgavā)
Pasākuma dalības maksa EUR 2.00

S!

KSA
EZMA

B

Garīgā un emocionālā veselība
Vecumam 54+
20. maijā, plkst. 17:30

Iepriekšēja
pieteikšanās!

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

Tu esi vienvienīga,
Kas vienreiz tik var būt,
Tu aiziedama paliec,
Kā gaismu tevi jūt.
(A.Dāle)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Natāliju Voroņinu,
no mammas atvadoties.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Natālijai Voroņinai,
no mātes uz mūžu atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Benitu Pļavnieci,
māti mūžībā pavadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
NATAĻJA IVANOVA (1977. g.)
AGATE DIĻEVKA (1920. g.)
VALERIJS SOSNOVSKIS (1956. g.)
IVARS TALKUŠKINS (1947. g.)
VALENTINA ŽAROVA (1933. g.)
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Svētās Annas baznīcā
skanēs Ferencs Lists
 Jana Bahmane

«Ferenca Lista mūzika un
rokmūzika ir vienoti jēdzieni, un tieši Lista skaņdarbs
mūs pamudināja koncertprogrammā ērģeļu skanējumu apvienot ar elektrisko ģitāru,» stāsta Jelgavas
Svētku kora mākslinieciskais
vadītājs Guntis Pavilons. 13.
aprīlī pulksten 18 Jelgavas
Svētās Annas baznīcā būs
koncerts «Via Crucis», kurā
skanēs ungāru komponista
un pianista F.Lista mūzika.
«Ir pagājuši 177 gadi, kopš izcilais
ungāru komponists un pianists Ferencs Lists pēdējoreiz viesojās Jelgavā,
toreiz – Mītavā. Kaut arī uz Lista,
virtuozā pianisma ģēnija, koncertiem
visas biļetes allaž tika ķertin izķertas,
Lists kā komponists savam laikmetam vienmēr ir dzīvojis nedaudz pa
priekšu. Bet varbūt savu mūziku viņš
jau tolaik tika adresējis mums, 21.
gadsimta jelgavniekiem? Kāpēc gan
lai tieši elektriskā ģitāra, mūsu tehnoloģiskā laikmeta visdvēseliskākais
instruments, nebūtu tas iztrūkstošais
elements, kas visskaudrāk spēj izjust,

izteikt, izdziedāt un, ja nepieciešams,
arī izkliegt mūzikā Lieldienu ciešanu
laika skaudrās sāpes, skumjas, ticību
un nebeidzamās dzīves alkas, savijoties
vienotā skaņu okeānā ar varenāko no
instrumentiem – ērģelēm – un dzīvāko
no visiem instrumentiem – cilvēka
balsi?!» koncerta aprakstā pauž G.Pavilons.
Viņš vērtē, ka dzīve un darbs vienā
brīdī vienkārši aizved pie konkrētās
mūzikas – iepriekšējās Jelgavas Svētku kora programmas bija veltītas Emīla Dārziņa, Pētera Barisona, Fransisa
Pulenka mūzikai, bet šoreiz tiks izcelts
Lista mūzikas skanējums. «Domāju,
ka tas ir mūsu rokraksts – spēja viena
komponista daiļradē atrast ko interesantu. Tas arī koncertprogrammā
nodrošina stila tīrību,» tā G.Pavilons.
Koncertā piedalīsies Jelgavas Svētku
koris un solisti Dārta Adele Puriņa
(čells), Valdis Tensons (klavieres),
Tīna Bērziņa (arfa), Ieva Parša (mecosoprāns), Jānis Misiņš (baritons),
Aigars Reinis (ērģeles) un Agris Siksna
(elektriskā ģitāra). Diriģenti – Zane
Stafecka, Guntis Galiņš un G.Pavilons.
Jāpiebilst, ka šo koncertprogrammu
varēs novērtēt arī Rīgā – 20. aprīlī
pulksten 17 «Via Crucis» izskanēs
Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā.
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Pavasara ģimenes
diena bibliotēkā
Foto: no JV arhīva

Pasākumi pilsētā
6. aprīlī pulksten 10 – veloekskursija «Braucam vērot putnus Svētes palienē!». Informācija un pieteikšanās – pa tālruni 63005447; www.visit.jelgava.
lv. Dalība – bez maksas.
6. aprīlī pulksten 14 un 18 – deju studijas «Benefice» koncerts «Pašportrets».
Tālrunis uzziņām – 27795685. Biļetes var iegādāties deju centrā «Cukurfabrika»,
stundu pirms pasākuma – kultūras namā. Biļešu cena – 3–4 € (kultūras namā).
6. aprīlī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas koru skate. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pils aulā).
7. aprīlī pulksten 12 – Pavasara ģimenes diena. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pilsētas bibliotēkā).
7. aprīlī pulksten 15 – krievu tautas mūzikas instrumentu ansambļa
koncerts. Repertuārā – ārzemju komponistu klasiķu skaņdarbi, kā arī krievu
tautas melodiju un dziesmu aranžējumi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
7. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju
zālē).
8. aprīlī pulksten 17.30 – Starptautiskajai romu dienai veltīts pasākums.
Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
9. aprīlī pulksten 17.30 – seminārs «Bērnu (0–7) emocionālā audzināšana
un veselība». Pieteikties pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu astra.
vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
9. aprīlī pulksten 18 – Gudro vecāku skolas seminārs «Pašapkalpošanās
prasmes – podiņmācība un patstāvīgas ēšanas ieraduma veidošana». Pieteikties pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.
lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
10. aprīlī pulksten 17.30 – tikšanās ar autori V.Kalniņu «Pirmās attiecības
cilvēka ģimenē». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
10. aprīlī pulksten 19 – komēdija «Ko dara vīrieši?» (krievu valodā). Lomās:
Krievijas kino un teātra zvaigznes S.Astahovs, A.Goroško, O.Ģerbutovs. Kā
dzimst izrādes? Kā mēģina aktieri? Par ko viņi slepenībā sapņo, un ko viņi
vēlas? Biļešu cena – 12–26 € (kultūras namā).
11. aprīlī pulksten 16 – dokumentālā filma «No Ghetto līdz Olimpiādei».
Filma par vienu no jaunā olimpiskā sporta veida – 3x3 basketbola – pasaules
labākajām komandām. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Skolotāju ielā 8).
11. aprīlī pulksten 17.30 – seminārs «Pusaudžu emocionālā audzināšana
un veselība». Pieteikties pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu astra.
vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
12. aprīlī pulksten 19 un 13. aprīlī pulksten 17 – mūsdienu deju studijas
«Intriga» 30 gadu jubilejas koncerts «Atskatoties». Īpašie viesi – dažādu gadu
bijušie «Intrigas» dejotāji. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
13. aprīlī pulksten 15 – Lieldienu noskaņas Pārlielupes bibliotēkā. Pasākums
norit sadarbībā ar Angļu valodas klubiņu. Sīkāka informācija – pa tālruni
63011829. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
13. aprīlī pulksten 18 – Jelgavas Svētku kora koncerts «Via Crucis». Piedalās:
A.Reinis (ērģeles), A.Siksna (elektriskā ģitāra), I.Parša (mecosoprāns), J.Misiņš
(baritons), D.A.Puriņa (čells), V.Tensons (klavieres), T.Bērziņa (arfa). Diriģenti –
Z.Stafecka, G.Galiņš, G.Pavilons. Programmā – Ferenca Lista mūzika. Ieeja – par
ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
14. aprīlī pulksten 17 – BDK «Ieviņa» koncertuzvedums «Dejas uz varavīksnes». Piedalās: BDK «Ieviņa», Jelgavas novada bērnu un jauniešu deju studija «Spīga», Dobeles novada Krimūnu pagasta bērnu deju kolektīvs «Bitītes».
Biļešu cena – 1 € (kultūras namā).

Izstādes
No 8. aprīļa līdz 8. maijam – Kristīnes Graudules-Putnieces zīmējumu
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 5. aprīlim – PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde «Rožu sveiciens» (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 28. aprīlim – izstāde «Svalbard. Pusnakts saules zeme»: izstādē apskatāmas S.Eglītes fotogrāfijas un I.Dūdiņas stikla darbi (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. aprīlim – foto un gleznu izstāde «Jelgava–Jaunjelgava»/«Laika
kaleidoskops» (kultūras nama 1. stāva galerijā).

 Jana Bahmane

7. aprīlī Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks Pavasara ģimenes diena.
No pulksten 12 līdz 15 būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās
un viktorīnā, spēlēt galda spēles, iepazīt bibliotēkas robotiņu.
Tāpat Ģimenes dienā notiks lasīšanas veicināšanas programmas
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» noslēguma pasākums.
Radošajās darbnīcās varēs veidot Lieldienu rotājumus no dabas materiāliem,
papīra un darinājumus spirelli tehnikā.
Pasākuma gaitā būs pieejama arī spēļu
istaba, kur būs iespēja spēlēt dažādas
galda spēles un iepazīt bibliotēkas

robotiņu. «Pirms kāda laika bibliotēka
iegādājās robotiņu, kurš veic dažādas
funkcijas. Pavasara ģimenes dienā
ikviens varēs to tuvāk iepazīt,» stāsta
Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve
Zane Pastere.

Pulksten 12.30 un 14 notiks viktorīna
«Pavasara pilieni», bet pulksten 13 interesenti aicināti piedalīties radošo stāstu
darbnīcā, ko vadīs rakstniece Inese Valtere. Savukārt pulksten 14.30 būs Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma
pasākums, godinot aktīvākos lasīšanas
veicināšanas programmas dalībniekus.
Viņus un citus klātesošos priecēs BJMK
Rokskolas un Jelgavas Mūzikas vidusskolas jauno ģitāristu koncerts.
Ģimenes dienu Jelgavas pilsētas bibliotēkā bez maksas aicināts apmeklēt
ikviens.

«Intriga» dejos, atskatoties uz saviem 30 gadiem
 Jana Bahmane

Foto: no «Intrigas» arhīva

«Manuprāt, dejošana ir
process, un man ir svarīgi, lai mani dejotāji no šī
procesa gūst prieku, – tad
sekos arī panākumi. Ne
visi no «Intrigas» audzēkņiem kļūs par profesionāliem dejotājiem – kāds
būs ārsts, cits – skolotājs,
tādēļ vēlos, lai dejošana
viņu atmiņā saistās ar pozitīvām emocijām,» atklāj
mūsdienu deju studijas
«Intriga» mākslinieciskā
vadītāja Inga Ose. 12. aprīlī
pulksten 19 un 13. aprīlī
pulksten 17 «Intriga» Jelgavas kultūras namā dejā
atskatīsies uz saviem 30
darbības gadiem.
Savai jubilejas koncertprogrammai
«Intriga» devusi nosaukumu «Atskatoties» – tā apkopo deju studijai mīļas
un nozīmīgas horeogrāfijas. «Atjaunosim dejas, kas dejotas, piemēram,
tālajā 1993. un 1994. gadā. Vēlamies
ieskicēt laiku, kad «Intriga» uzsāka
darbību. Dažas dejas būs pavisam
autentiskas un, iespējams, šķitīs
vecmodīgas, jo tā, kā dejoja agrāk,
šodien vairs nedejo,» vērtē I.Ose.
Koncertā varēs redzēt «Intrigas» pirmās mākslinieciskās vadītājas Ingas
Raudingas, kā arī studijas kādreizējo
dejotāju un pedagoģu Sintijas Siliņas,
Santas Jankovskas, Simonas Andras
Kurigas, Līgas Ūbeles un Helēnas Jutas Sarkisjanes radītās horeogrāfijas.
««Intrigā» dejoju kopš 1989. gada,
bet septiņpadsmit gadu vecumā
līdzās Ingai Raudingai kļuvu par
otru «Intrigas» vadītāju. Atminos,
ka Tehnoloģiju vidusskolā, tā laika

1. vidusskolā, notika deju skate, uz
kuru bija atnākusi arī Inga. Pēc tās
viņa mani un vēl dažas meitenes uzaicināja dejot. Mēs bijām Jelgavā pirmā
mūsdienu deju studija un aptuveni
trīs gadus nodejojām bez nosaukuma
– kā ritma deju grupa,» stāsta I.Ose.
Viņa atklāj, ka studijas nosaukums
tapis, vien gatavojoties pirmajam
deju konkursam. «Konkurss notika
VEF kultūras pilī. Mēs visas sasēdāmies baleta zālē, un katra uz lapiņas
uzrakstīja nosaukumu, kas toreiz šķita aktuālākais. Tā radās «Intriga»,»
atmiņās dalās deju studijas vadītāja.
Jubilejas koncertā piedalīsies vairāk nekā 200 šā brīža un kādreizējo
«Intrigas» dejotāju – 30 gadu gaitā
«Intrigā» ir bijuši trīs lieli dejotāju
sastāvi. «Domāju, ka šobrīd prasmes
un varēšana ir daudz lielāka – dejotāji var piedalīties meistarklasēs,

iedvesmoties videovietnē «YouTube».
Kad mēs sākām dejot, nebija nekā.
Koncertā arī nedaudz apspēlēsim
kompaktdisku ēru, kurai veiksmīgi
esam izgājuši cauri. Mēs vēl dejojām
pie kasešu mūzikas, kas, daudzkārt
atskaņota, sāka vilkties. Tad nāca
kompaktdiski, bet nu jau ir aktuāli
citi formāti,» norāda I.Ose. Viņa
lepojas ar to, ka daudzas bijušās
dejotājas, kas absolvējušas Latvijas
Kultūras akadēmiju un Kultūras
koledžu, atgriezušās «Intrigā» kā
deju pedagoģes. «Esmu šīs meitenes
izaudzinājusi no bērna vecuma un
ārkārtīgi lepojos, ka viņas kļuvušas
par labām pedagoģēm,» tā I.Ose.
«Intrigas» 30. jubilejai veltītais
koncerts Jelgavas kultūras namā notiks 12. aprīlī pulksten 19 un 13. aprīlī pulksten 17. Biļetes var iegādāties
kultūras nama kasē. Cena – 3–5 eiro.

