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Ar laivu dodas talkot
Foto: Ivars Veiliņš

Pašvaldība izmaksā pabalstu
Černobiļas avārijas seku
likvidatoriem; piemiņas
pasākums – atcelts
 Kristīne Langenfelde

No 15. aprīļa līdz 15.
decembrim Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē tiek pieņemti iesniegumi ikgadējā
pabalsta izmaksai
Černobiļas atomelektrostacijas (AES)
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
Savukārt ikgadējais
kopā sanākšanas pasākums valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ šomēnes
nenotiks.
Jelgavas pašvaldība pilsētā
deklarētajiem Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem ik gadu piešķir
50 eiro pabalstu rehabilitācijai. Lai to saņemtu, personai
jāiesniedz pieteikums. Šobrīd,

Stikla pudele, dažāda veida iepakojums, plastmasas pudeles un vienreizējie cimdi – tie ir Ata un Martas Luguzu savāktie
atkritumi pils saliņas kanālā, noairējot vien 100 metrus. Ģimene, kurai pieder uzņēmums «Ozolaivas.lv», brīdi, kad tūrisma nozarē iestājies klusums, izmanto lietderīgi – laivošanu apvieno ar talkošanu, upēs savācot atkritumus. Viņi aicina
iesaistīties arī citus un bez maksas piedāvā kanoe, ja vien brauciens ar laivu tiek izmantots upju sakopšanai.
 Ritma Gaidamoviča
siņiem, skārdenēm, un būtu svēJelgavas pašvaldības iestādes
tīgi šo drazu izvākt. Šis ir īstais «Pilsētsaimniecība» vadītājs
 Ritma Gaidamoviča
«Katru pavasari Jelgavā un apkārtnē rīkojam laivu
brīdis, kad varam upei palīdzēt. Māris Mielavs norāda, ka iesbraucienus, taču šobrīd visi pasākumi ir atcelti, līdz ar
Pats jau esmu savācis vairākus tāde katru pavasari organizē
Jau septīto gadu Jelto mūsu pamatnodarbošanās – laivu īre – ienākumus
maisus atkritumu gan pils sali- Svētes krastu sakopšanu gar
gavas pilsētas vispāneienes. Lai laivas nestāvētu dīkā, ar domubiedriem
ņas kanālā, gan Svētē, kur vēl ir Svētes palienes pļavām, taču
rējās izglītības iesnolēmām, ka ar tām var doties individuālās vai ģimedaudz darāmā,» stāsta A.Luguzs, bieži vien fiziski nav iespējams
tādes aicinātas pienes talkās pa upēm. Paši jau vairākkārt esam izbraukuši
piedāvājot arī citiem divatā vai tikt klāt atkritumiem upē. «Tādalīties pašvaldības
pa Svēti Jelgavā, pa pils saliņas kanālu, vācot ūdenī
ar ģimeni doties talkot ar laivu. pēc uzņēmēja ideju atbalstām,»
izsludinātajā konkursamestās plastmasas pudeles, papīrus un citus at«Kanoe mēs piedāvājam bez uzsver M.Mielavs, papildinot,
sā «Jelgavas pilsētas
kritumus. Šajā ārkārtējā situācijā arī citiem piedāvāju
maksas, ja vien brauciena laikā ka pašvaldība organizēs savākto
izglītības kvalitātes
kanoe bez maksas, bet ar vienu noteikumu – laivojot
tiek sakopts neliels gabaliņš atkritumu aizvešanu. Laivotāji,
gada balva «Zelta
jāiesaistās upju sakopšanā,» stāsta uzņēmuma «Ozoupes. Lai pārliecinātos, ka darbs kuri Svētes upē savāks atkritugrauds 2020»». Pirlaivas.lv» pārstāvis Atis Luguzs.
tiešām veikts, «Ozolaivas.lv» pa mus, aicināti finišā tos nofotomo reizi konkursā
e-pastu info@ozolaivas.lv aicina grafēt un par to atrašanās vietu
var piedalīties arī JelUzņēmumam ir 40 kanoe, kas līdz upei izmaksā tikpat, cik asto- iesūtīt foto ar paveikto un pa- informēt Jelgavas pašvaldības
gavas pirmsskolas
tiek izīrētas gan individuāliem, ņu,» stāsta A.Luguzs, norādot, ka šiem talkotājiem ar to padalīties operatīvās informācijas centru.
izglītības iestādes,
gan kolektīviem braucieniem, kā šobrīd uzņēmums savus draugus sociālajos tīklos, lietojot tēmturi To var izdarīt, iesūtot fotogrāfiju
pretendējot uz balvu
arī uzņēmums regulāri organizē un paziņas rosinājis izmantot #ozolaivas, #laivutalka, #canoe- un atkritumu maisu atrašanās
«Zelta grauds 2020»
laivu braucienus, tostarp Jelga- iespēju izbraukt ar laivu un reizē latvia,» stāsta A.Luguzs. Tiesa, vietas koordinātas ar Jelgavas
un prēmiju 5000 eiro
vā. «Tūrisma nozare šobrīd ir izdarīt labu darbu – savākt upē cilvēkiem pašiem uz Ozolniekiem mobilās lietotnes «Jelgavas pilapmērā. Skolām un
apstājusies. Ņemot vērā noteik- peldošos atkritumus. «Esmu ir jāatbrauc pēc laivas un pēc sēta» starpniecību vai izmantojot
bērnudārziem pietos pulcēšanās ierobežojumus, novērojis, ka tas būtu ļoti aktuāli tam tā iztīrīta jānogādā atpakaļ, interaktīvo karti: karte.jelgava.
teikums konkursam
piedāvājām laivas izīrēt pa vienai, Svētes posmā no Baložu kapiem kā arī talciniekiem jāparūpējas, lv, kā arī pa e-pastu info@poic.
jāiesniedz līdz 17.
taču šī ideja atsaucību neguva, līdz Būriņu ceļam. Ainava no kur atkritumus vākt. Pieteikties jelgava.lv ar piebildi «Sakopjam
augustam.
turklāt arī pašiem tas nav ren- upes ir ļoti skaista, taču upe ir talkošanai upē var pa tālruni upi!» vai pa iedzīvotāju atbalsta
tālruni 8787.
tabli, jo vienas laivas nogādāšana pilna plastmasas pudelēm, mai- 23202900 (Atis).
Konkurss notiek jau septīto
reizi, taču šogad tā nolikumā
mainīti atsevišķi nosacījumi.
Viens no tiem – konkursā
 Ritma Gaidamoviča
AS «PET Baltija» valdes otrreizējās izejvielas izmanto piedalīties aicinātas ne tipriekšsēdētājs Kaspars Fogel- pārtikas iepakojuma ražotāji kai skolas, bet arī Jelgavas
«Eco Baltia» grupas PET pudeļu pārstrādes
manis atzīst, ka jau kopš visā pasaulē, tajā skaitā starp- pirmsskolas izglītības iestāuzņēmuma «PET Baltija» pārtikas iepakojuma
ražotnes izveides 2018. gadā tautiskie pārtikas un dzērienu des. ««Pirmsskolas izglītība
otrreizējo izejvielu Jelgavas ražotne ir saņēmusi
uzņēmums ir strādājis tā, tirgus līderi, tāpēc esam gan- ir pirmā vispārējās izglītības
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atzinumu,
lai nodrošinātu ražošanas darīti saņemt PVD atzinumu pakāpe, kur tiek likti pamati
ka tā pilnībā ievēro ES normatīvo aktu prasības
procesa un gala produkci- par uzņēmuma un tā ražotā cilvēka turpmākajai izglītīun Eiropas Komisijas izvirzītos nosacījumus, lai
jas atbilstību augstākajiem produkta atbilstību augstajām bai un darbībai. Pirmsskolas
ražotu plastmasas izejvielas, kas paredzētas sastandartiem. «Pārtikas iepa- prasībām, kas izvirzītas pār- izglītības iestādes ir pirmās,
skarei ar pārtiku. Uzņēmums ir pirmais otrreizējo
kojuma izejvielu ražošanā ir tikas plastmasas iepakojuma kas jau no septembra īsteno
izejvielu ražotājs Latvijā, kas saņēmis šādu atzijāievēro ļoti augsti ražošanas ražošanas uzņēmumiem,» kompetencēs balstītu mācību
numu, apliecinot augstos ražošanas standartus
un higiēnas standarti. Mūsu atzīst K.Fogelmanis.
saturu. Bērnudārzi šajā māTurpinājums 3.lpp.
un gala produkta kvalitāti.
no PET pudelēm ražotās
cību gadā piedzīvo būtiskas

ārkārtējās situācijas laikā,
iesnieguma veidlapas pabalsta
piešķiršanai «Iesniegums bez
ienākumu izvērtēšanas» ir izvietotas Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē (Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9) uz galda pie
Informācijas kabineta, kā arī
to var izdrukāt no mājaslapas
www.jelgava.lv.
Iesniegumā personai obligāti jānorāda kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt
pabalstu, kā arī Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības numurs. Aizpildītais iesniegums
jāiemet tam paredzētā kastītē
pie Informācijas kabineta.
Iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, var
nosūtīt arī pa e-pastu soc@
soc.jelgava.lv vai iesniegt caur
portāla Latvija.lv e-pakalpojumu «Iesniegums iestādei»,
informē Sociālo lietu pārvaldē.

Pirmo reizi uz «Zelta graudu»
var pretendēt arī bērnudārzi

«PET Baltija» palielina konkurētspēju starptautiskajā tirgū

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

63048800

pārmaiņas, kas prasa lielu
profesionālu ieguldījumu no
pedagogiem un iestāžu vadības, veidojot bērniem attīstošu vidi, radot jaunas pieejas
mācību procesa plānošanā un
īstenošanā, attīstot pašvadītas
mācīšanās prasmes un veicot
daudzus citus nozīmīgus uzdevumus. Tādēļ ir svarīgi izzināt un novērtēt bērnudārzu
veikumu,» pārmaiņas pamato
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC)
direktore un konkursa komisijas locekle Sarmīte Vīksna,
norādot, ka pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji
jau ir tikušies seminārā, kur
iepazīstināti ar kvalitātes
balvas «Zelta grauds» nosacījumiem. «Viņi bija ieinteresēti,
un esam pārliecināti, ka konkursa rezultātā tiks atklātas
gan jaunas vērtīgas idejas, gan
labās prakses piemēri, kas būs
noderīgi arī citām pirmsskolas
izglītības iestādēm vai pat
skolām,» papildina S.Vīksna.
Līdz ar pirmsskolas izglītības pakāpes iekļaušanu konkursā šogad skolas var pieteikt
darbus pamatskolas pakāpē,
kas iekļauj 1.–9. klasi, un
vidusskolas izglītības pakāpē, kas iekļauj 10.–12. klasi.
Iepriekš skolas tika vērtētas
trijās pakāpēs: sākumskola (1.–6. klase), pamatskola
(7.–9. klase) un vidusskola
(10.–12. klase).
Turpinājums 3.lpp.

birojs@info.jelgava.lv
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Brīvprātīgie ugunsdzēsēji – atbalsts
ugunsnelaimēs un krīzes situācijās
 Emīls Rotgalvis

Kaut arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbības aizsākumi Jelgavā
meklējami vairāk nekā 150 gadu tālā pagātnē, šobrīd brīvprātīgā
ugunsdzēsības dienesta loma cīņā ar ugunsnelaimēm un citām
krīzes situācijām ir aktualizējusies no jauna, jo pirmos darbības
mēnešus aizvadījusi Zemgales reģionālā Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība (ZRBUB). Sākusies biedru uzņemšana, notiek regulāras
dežūras un jau bijuši pirmie izsaukumi, ejot talkā valsts ugunsdzēsējiem un iedzīvotājiem. Arī tagad, ārkārtējās situācijas laikā,
jaunizveidotā biedrība ir gatava aktīvi iesaistīties atbalsta pasākumos gan ar tehniskajiem, gan cilvēku resursiem.
ZRBUB izveidoja Jurijs Vatčenko un
Vitālijs Pasečņiks – kolēģi, kuru ikdienas
darbs ir sociālā transporta nodrošināšana
un vadība sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā «Auce». Ideja par brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrību radusies jau 2011.
gadā un īstenota pakāpeniski, par pašu
iekrātiem līdzekļiem laika gaitā gādājot
tehniku, inventāru un telpas. ZRBUB
dibināta 2018. gada nogalē, bet tā aktīvi
darbojas kopš 2019. gada novembra.

Galvenā funkcija –
cīņa ar ugunsnelaimēm

pieciešamības gadījumā tiek iesaistīti arī
vairāk brīvprātīgo. Par biedrības iesaisti
ugunsnelaimēs lemj VUGD, aicinot uz
izsaukumiem, kur nepieciešami papildspēki. Notikuma vietā ZRBUB komanda
ir valsts ugunsdzēsēju pakļautībā, pildot
norādījumus ugunsnelaimes novēršanai.
Taču arī ārpus izsaukumiem biedri nav
bez darba – viņi, pildot dežūru, uztur
kārtībā depo un darba inventāru, trenējas. Arī automašīnas tiek remontētas
pašu spēkiem.
Foto: Ivars Veiliņš

Jauni biedri tiek gaidīti vienmēr

Biedrības komandieris J.Vatčenko
Biedrībā ir apvienojušies dažāda vecuskaidro, ka Jelgavas apkārtnē saskatījis ma un profesiju pārstāvji. Komanda ir
reālu vajadzību pēc šādas biedrības, lai augusi samērā ātri – jau novembrī tajā
tā būtu atbalsts Valsts ugunsdzēsības un pilnvērtīgi darbojās pieci biedri. Iekšējā
glābšanas dienestam (VUGD): «Jelgavas kārtība biedrībā organizēta kā pilnvērtīgā
ugunsdzēsējiem ir trīs mašīnas. Var ga- ugunsdzēsības dienestā – ar komandieri
dīties, ka tās atrodas izsaukumos ārpus un komandiera vietnieku, maiņas vepilsētas vai vienlaikus notiek vairākas cāko, dispečeru, vecāko autovadītāju –,
ugunsnelaimes, vai vienkārši nepiecieša- tomēr vienlaikus tiek ievērots arī biedru
mi papildspēki. Šādos gadījumos varam vienlīdzības princips.
nākt talkā ar divām savām automašīnām
Jaunu biedru uzņemšana ZRBUB
un tehnikas vienībām. Jau esam devušies ir pastāvīgs process, un papildspēki ir
palīgā, piemēram, kad ēkā Mātera ielā gaidīti vienmēr. Lai arī vēlme darboties
sākās ugunsgrēks – bija divas VUGD vien nenosaka, vai interesents kļūs par
automašīnas, divas mūsu un seši mūsu biedru, entuziasmam un iespējai atrast
ugunsdzēsēji. Līdzīgi bija arī gadījumā laiku ir nozīme. Maiņas tiek plānotas,
Valgundē, kur strādāja divas VUGD ņemot vērā biedru iespējas ierasties uz
mašīnas un viena mūsējā.»
dežūrām un reaģēt krīzes situācijās.
Dibinot biedrību, galvenais uzstādīJ.Vatčenko skaidro, ka katrs biedrs
jums bijis, lai tā varētu nodarboties tieši iziet cauri uzņemšanas procesam, kurā
ar ugunsdzēsību. Jelgavā jau pastāvējusi ir noteiktas prasības: «Pirmām kārtām
viena brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrī- cilvēks atnāk pie mums uz pārrunām,
ba, taču tās darbība vairāk saistīta ar aizpilda anketu, atbild uz dažādiem
sabiedrības informēšanu un mācību jautājumiem, tajā skaitā par iepriekšēju
rīkošanu. Lai nodrošinātu spēju piedalī- sodāmību, jo tādus cilvēkus biedrībā neties ugunsgrēku dzēšanā, iegādātas divas uzņemam. Mēs uzturam savu reputāciju
autocisternas, kuras agrāk izmantojuši – formastērpos tāpat pa ielu nestaigājam,
citu valstu ugunsdzēsības dienesti, – ZIL alkoholu nelietojam, atbildam par savu
no Lietuvas un «Volvo» no Norvēģijas –, rīcību. Prasām arī ģimenes ārsta izziņu,
un tās aprīkotas atbilstoši tehniskajām jo svarīgi, lai cilvēks veselības ziņā ir
prasībām. Sarūpēts arī ekipējums, kas noturīgs, spējīgs piedalīties ugunsgrēka
iegādāts tepat Latvijā, un biedrībai ir dzēšanā, nepakļaujot sevi briesmām.»
savas telpas Stacijas ielā 1B, blakus
Fiziskās sagatavotības pārbaužu
Jelgavas dzelzceļa stacijai, kas tiek īrētas biedrībā nav, taču svarīgi, lai potenno VAS «Latvijas
ciālais biedrs būtu
Lai kļūtu par brīvprātīgo uguns- spējīgs strādāt un
dzelzceļš». Ēka jau
sākotnēji bijusi celdzēsēju, interesentam jābūt piedalīties treniņos.
ta kā ugunsdzēsēju
Obligāts ir zināšanu
vismaz 16 gadus vecam. Vaja- eksāmens, kuram
depo, un tā nodrodzīga ārsta izziņa par veselības brīvprātīgie tiek
šina garāžu divām
automašīnām, istastāvokli, un persona nedrīkst apmācīti, iepazīstot
bas un gultasvietas
ekipējumu un darba
būt sodīta. Ar kandidātu notiks organizāciju. «Katugunsdzēsējiem
dežūras laikā, kā
pārrunas, un tālākas virzīšanas ram elementam
arī virtuvi. Depo
progadījumā tiks uzsāktas apmā- ugunsdzēsības
atklāšana notika
cesā ir nozīme – pat
cības, ko nodrošina biedrība. ja jāpietur lukturis,
2019. gada augustā.
Pirmie darbības
Jaunu biedru uzņemšana notiek kamēr tiek dzēstas
mēneši ļāvuši ieliesmas. Komandā ir
nepārtraukti, un interesenti aici- arī vairākas dāmas,
skrieties arī darba
nāti zvanīt pa tālruni 27070702. kuras tāpat strādā,
organizācijas ziņā,
plānojot iknedēļas
palīdzot kritiskos
dežūras. «Šobrīd mūsu biedrībā ir 10 brīžos,» skaidro J.Vatčenko.
biedru, un darbu organizējam 24 stundu
Tiek izskatīti arī 16 gadu vecumu
dežūrās vidēji reizi trijās dienās, depo uz sasniegušu jauniešu pieteikumi, un, kaut
vietas esot trim četriem brīvprātīgajiem. arī nepilngadīgi biedri netiek ņemti līdzi
Divas dienas iepriekš par savu dežūru uz izsaukumiem, viņi var gūt priekšstatu
informējam VUGD un Jelgavas pašval- par ugunsdzēsēju ikdienu, darbojoties
dības operatīvās informācijas centru, depo. Tāpat jauniešu dalība tiek veicinākas zvana pa mūsu operatīvo tālruni un ta, piedaloties ikgadējās ugunsdzēsēju
informē, ja vajadzīga palīdzība. Šobrīd sporta spēlēs, kurās pagājušajā gadā
esam gatavi doties uz izsaukumiem 30 ZRBUB debitēja ar labiem rezultātiem.
kilometru attālumā,» skaidro biedrības Nepilngadīgiem jauniešiem papildus
komandiera vietnieks V.Pasečņiks. ierastajām iestāšanās prasībām vajadzīga
Darba kārtība paredz, ka pēc zvana vecāku rakstiska atļauja, kā arī jāraksta
par izsaukumu pirmā mašīna no depo motivācijas vēstule. V.Pasečņiks uzsver,
izbrauc pusotras minūtes laikā un ne- ka darbs biedrībā kalpo arī kā disciplī-

Lai pildītu ugunsdzēsības pienākumus, svarīgs ir tehniskais nodrošinājums. Zemgales reģionālās Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības rīcībā ir divas automašīnas, kā arī katrs biedrs ir nodrošināts ar ekipējumu. Par
tehnikas uzturēšanu rūpējas paši brīvprātīgie, tādējādi apgūstot arī jaunas tehniskās iemaņas.

Vienā 24 stundu dežūrā piedalās vidēji četri brīvprātīgie. Lai nodrošinātu ugunsdzēsēju galvenās vajadzības,
depo ir istabas ar gultasvietām un virtuve.
nas veicinātājs, katrai maiņai sākoties
un beidzoties ar depo uzkopšanu un
aprīkojuma pārbaudi. Bet katru piektdienu notiek treniņi, uzturot gan biedru
fizisko formu, gan gatavību izsaukuma
gadījumā.

Plāno atbalsta
pasākumus un attīstību

Biedrība šobrīd plāno, kā pilnveidot
brīvprātīgo ugunsdzēsēju kompetences.
Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienība, kurā saskaņota arī ZRBUB
darbība, biedriem piedāvā apmācības, kā
arī pagājušajā gadā nosūtīts pieteikums
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
koledžai ar vēlmi pilnveidot kompetences
arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju apmācību
programmā. J.Vatčenko skaidro, ka
tāpat šobrīd tiek risināts jautājums par
iespējām ZRBUB biedriem bez maksas
apmeklēt, piemēram, trenažieru zāli vai
peldbaseinu, tādā veidā motivējot cilvēkus iesaistīties. «Cilvēki šeit nāk un paliek sava entuziasma dēļ. Protams, būtu
labi, ja varētu piedāvāt kādus bonusus.
Problēma ir, ka lielākajai daļai cilvēku
nav izpratnes par to, ko nozīmē brīvprātīgā ugunsdzēsēja darbs, un aizvien
pie ziņojumiem par biedru uzņemšanu
saņemam jautājumus par to, cik tad šeit
var nopelnīt. Jāsaprot, ka galvenā atšķirība starp brīvprātīgu un valsts dienestā
strādājošu ugunsdzēsēju ir tā, ka biedrībā
cilvēki darbojas bez atalgojuma, savā brīvajā laikā,» uzsver ZRBUB komandieris.
Kā lielākajai daļai brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību Latvijā, arī ZRBUB
aktuāls ir finansējuma jautājums. «Šobrīd aptuveni 70 procenti no biedrībā
ieguldītajiem līdzekļiem ir mūsu pašu
iekrājumi un ikmēneša tēriņi, bet saņemam arī atbalstu. Pretimnākoša ir
Jelgavas pašvaldība, kas palīdz mums
biedrību atbalsta programmā. Pavisam
nesen mūsu iesniegtais projekts saņēma

2000 eiro lielu pašvaldības atbalstu inventāra iegādei un biedrības attīstībai. Nevar
būt pat runas, ka ar savu darbu gūstam
peļņu – piesaistītie līdzekļi tiek ieguldīti
inventāra un telpu uzturēšanā, kā arī
katrs izsaukums ir finansiāli tēriņi,»
stāsta J.Vatčenko.
Biedrības vadītāji strādā, lai veicinātu
sadarbību ar VUGD. «Protams, lielākajā
daļā krīzes situāciju piedalāmies kā otrais
variants, taču noteikti gribam darboties
vairāk un biežāk. Tādēļ jau mēs šeit
esam, un uz aktīvu darbību cer arī jaunie biedri. Tomēr jāteic, ka sadarbība ar
ugunsdzēsējiem mums ir laba un viņiem
nav nekādu aizspriedumu pret mums kā
brīvprātīgajiem,» tā V.Pasečņiks. ZRBUB
nupat noslēgts arī līgums ar AS «Latvijas
valsts meži», ļaujot nākt talkā ugunsnelaimēs apsaimniekoto mežu teritorijās.
Šādiem gadījumiem izsaukumu rādiuss
ir 60 kilometri.
Kopumā pirmajos biedrības darbības
mēnešos bijuši 13 izbraukumi, tostarp
ne vien uz ugunsgrēkiem, bet arī veicot
apsekojumus un asistējot autoavāriju
seku likvidēšanā.

Gatavi sniegt atbalstu
arī krīzes situācijās

Brīvprātīgie ugunsdzēsēji gatavi sniegt
atbalstu arī šā brīža krīzes situācijā, kas
saistīta ar ārkārtējo stāvokli valstī, pie-

Uzsākot darbu,
biedrība dāvanā
saņēma agrākā
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Jelgavas brigādes
komandiera Alda
Feldmaņa zīmējumu, kurā ietverts
biedrības operatīvais tālrunis
24400112.
dāvājot palīdzību gan ar tehniskajiem resursiem – ugunsdzēsības autocisternām,
biedrības rīcībā esošo sanitāro transportu
un transportu pasažieru pārvadāšanai
–, gan ar cilvēkresursiem. J.Vatčenko
informē, ka ir izstrādāts sadarbības plāns
ar Jelgavas pašvaldību un dienestiem
– robežsardzi un Pašvaldības policiju.
Dienestiem nepieciešamības gadījumā
ZRBUB sniegs atbalstu ar tehniku un
cilvēkresursiem, piemēram, kārtības
uzturēšanā, satiksmes regulēšanā vai
slēgšanā, tāpat biedrība apņēmusies
nodrošināt atbalstu Covid-19 pacientu
pārvadāšanā uz un no ārstniecības iestādēm, piedāvājot sanitāro transportu,
kas aprīkots arī ar elpināšanas iekārtu.
Biedrības dibinātāji atzīst, ka gan
atbalsta mehānismus dažādās situācijās,
gan nākotnes attīstības iespējas plāno
pastāvīgi. Papildus ārkārtas situācijas atbalsta pasākumiem biedrībā tiek izskatīti
arī darba optimizācijas varianti, tostarp
dežūru laikā izvietojot vienu tehnikas
vienību vietās, kur varētu nodrošināt
vēl ātrāku reaģēšanas laiku. Iespējas
attīstībai tiek apzinātas arī agrāk notikušajos pieredzes apmaiņas braucienos
pie kaimiņvalstu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām. Biedrības vadītāji cer
uz iespējām doties pieredzes apmaiņas
braucienos arī nākotnē, tostarp uz Jelgavas sadraudzības pilsētām.

Ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis

Pirmo reizi uz «Zelta graudu»
var pretendēt arī bērnudārzi
No 1.lpp.

Tāpat kā pagājušajā gadā
izglītības iestāde konkursam
piesaka svarīgāko mācību
gada veikumu. «Gatavojoties
jaunā mācību satura īstenošanai, katra skola sev izvirza
stratēģiski svarīgus uzdevumus un veido savu pieeju to
īstenošanā. Tieši tāpēc jau
pagājušajā gadā tika mainīta
konkursa koncepcija un vērtēšanas kritēriji, nosakot, ka
izglītības iestāde pati izvēlas,
kuru svarīgāko mācību gada
veikumu pieteikt konkursam.
Galvenais, lai tas ir pašai
iestādei būtisks un nozīmīgs
darbs, ar ko tā patiesi lepojas,»
stāsta S.Vīksna, norādot, ka
pērn koncepcijas maiņa attaisnojās un skolas pierādīja, ka
tām ir ar ko lepoties ne tikai
lokālā, bet arī pilsētas un pat
valsts līmenī.

Šī konkursa mērķis ir vispārējās izglītības iestāžu motivēšana inovatīvai un kvalitatīvai
darbībai, lai veicinātu katras
iestādes konkurētspēju un
izcilības sasniegšanu Jelgavas
pilsētas, Zemgales reģiona un
valsts mērogā.
Pieteikuma dokumenti konkursam jāiesniedz līdz 17. augustam pa e-pastu skaidrite.
bukbarde@zrkac.jelgava.lv
vai personīgi ZRKAC, 121.
kabinetā. Tālrunis uzziņām
– 63012157. Konkursa nolikums un pieteikuma forma
atrodama ZRKAC mājaslapā
www.zrkac.lv.
Konkursa uzvarētājiem
katrā izglītības pakāpē tiks
pasniegta balva «Zelta grauds
2020» un naudas prēmija 5000
eiro. Svinīgā apbalvošana notiks Skolotāju dienai veltītajā
pasākumā oktobrī.
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Automašīnas pagalmos
traucē savākt atkritumus

Foto: no SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» arhīva

«PET Baltija» palielina konkurētspēju
starptautiskajā tirgū
No 1.lpp.

Viņš norāda, ka PVD atzinuma saņemšana prasījusi
vairākas nedēļas, divas dienas
PVD speciālisti veica arī klātienes sertifikāciju ražotnē.
«Pārbaudē tiek vērtēti visi
ražošanas posmi – sākot no izej
vielu sagatavošanas ražošanai
un beidzot ar gala produkcijas
kvalitāti un atbilstību ES izvirzītajām prasībām. Vērtēts arī
tas, kā uzņēmumā tiek ievērotas higiēnas prasības ražošanas
procesā. Šis PVD atzinums
mums kalpo kā starptautiski
derīgs apliecinājums klientiem,
ka mūsu saražotā produkcija
atbilst visiem ES standartiem
un prasībām, kas tiek izvirzītas
pārtikas iepakojuma ražotājiem, sniedzot mums papildu
priekšrocības salīdzinājumā ar
citiem pārstrādātājiem. Ņemot
vērā, ka šobrīd Covid-19 ietekmē prognozējama ekonomikas
lejupslīde, iegūtais atzinums
palīdzēs mums konkurēt un

būt eksportspējīgiem globālajos
tirgos,» atzīst K.Fogelmanis.
Jāpiebilst, ka uzņēmums
«PET Baltija» gadā pārstrādā
aptuveni 40 tūkstošus tonnu
PET pudeļu, no tām ražojot
augstvērtīgas otrreizējās izejvielas – pārslas un granulas.
Uzņēmums 2018. gadā izveidoja atsevišķu pārtikas iepakojuma izejvielu ražotni, kurā gada
laikā, pārstrādājot aptuveni
9000 PET pudeļu, tiek saražotas 6–7 tonnas PET granulu,
ko tālāk izmanto pārtikas iepakojuma ražošanai. Uzņēmums
nodrošina 15 dažādus PET
otrreizējo izejvielu veidus, kā
arī ražošanas process attīstīts
tiktāl, ka jaunās izejvielās tiek
pārstrādāti arī ražošanas blakusprodukti, piemēram, pudeļu etiķetes un korķīši. Tādējādi
uzņēmums veicina arī aprites
ekonomikas attīstību. AS «PET
Baltija» strādā vairāk nekā 200
darbinieku, un rūpnīca darbojas nepārtrauktā režīmā.

Nākamajā mācību gadā
LLU paplašina studiju
piedāvājumu angļu valodā
 Emīls Rotgalvis

LLU izstrādātas jaunas
studiju programmas
ilgtspējīgā lauksaimniecībā, ilgtspējīgā
mežsaimniecībā, biosistēmu inženierijā un
vides inženierijā, kas
tiks īstenotas angļu
valodā, dodot iespēju
ārvalstu studentiem
iegūt augstāko izglītību Latvijā un specializēties studiju virzienos, kas līdz šim
LLU un Latvijā īstenoti
tikai latviešu valodā.
Studentu uzņemšana
jaunajās programmās
notiks jau šovasar, informē LLU.
Universitātes līdzšinējo studiju
programmu piedāvājumu paplašinās četras jaunas studiju programmas: akadēmiskā bakalaura
studiju programmas «Ilgtspējīga
lauksaimniecība», «Ilgtspējīga
mežsaimniecība» un «Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas»
un doktora studiju programma
«Vides inženierija».
Programmas sagatavojuši uni-

versitātes mācībspēki Lauksaimniecības, Meža, Tehniskajā un Vides un būvzinātņu fakultātē, kā
arī universitātes sadarbības partneri, Latvijas zinātnisko institūtu
un ārvalstu augstskolu eksperti,
kas ļauj tajās apvienot akadēmiskās zināšanas ar starptautisko
pieredzi. Februārī visas jaunās
studiju programmas saņēmušas
Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju kvalitātes komisijas
licenci, tādējādi jauno studentu
uzņemšana notiks jau šovasar.
Lai gan primāri programmas
paredzētas ārvalstniekiem un
tiks īstenotas angļu valodā, tās
apgūt varēs arī Latvijas studenti.
Kopumā LLU kā viena no
vadošajām dzīvības zinātņu un
tehnoloģiju universitātēm Baltijas valstīs pašlaik īsteno 61 aktīvu
programmu latviešu valodā, no
kurām 27 programmās studijas
tiek piedāvātas arī angļu valodā.
Pirmie ārvalstu studenti LLU
uzņemti 2015./2016. studiju gadā,
un, uzsākot 2019./2020. studiju
gadu, universitātē studēja 112
ārvalstnieku. Lielākā daļa no
viņiem apgūst veterinārmedicīnu, pārtikas zinātni, uzņēmējdarbības vadību un informācijas
tehnoloģijas.

 Ritma Gaidamoviča

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» pilsētā nereti
ir apgrūtināta iespēja savākt atkritumus
no konteineriem
daudzdzīvokļu māju
pagalmos. Iemesls ir
tur novietotās automašīnas, kas traucē
atkritumu savākšanas transportam piekļūt konteineriem.
Gadās, ka atkritumu
savācēji vienā adresē
atgriežas pat trīs reizes dienā, bet arī tad
savākt atkritumus
nav iespējams.
«Automašīnu skaits pilsētā ar katru gadu aug, bet
vietu skaits to novietošanai
daudzdzīvokļu māju pagalmos
nemainās, līdz ar to iedzīvotāji
automašīnas nereti novieto,
nerēķinoties ar citiem un
nepadomājot, vai garām varēs
pabraukt, piemēram, operatīvo dienestu, atkritumu izvešanas transports, kura gabarīti
ir ievērojami lielāki,» stāsta
SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» valdes loceklis
Alvils Grīnfelds, papildinot,
ka īpaši izteikta šī problēma ir
brīvdienās, skolēnu brīvlaikā,
atvaļinājumu laikā, kā arī
šā brīža ārkārtējā situācijā,
kad liela daļa cilvēku strādā
attālināti. «Gadās, ka, lai sa-

vāktu atkritumus no konkrēta
pagalma, uz šo adresi dienā
braucam pat trīs reizes, cerot,
ka traucējošā automašīna
būs izkustējusies un beidzot
varēsim izvest atkritumus.
Tā ir papildu resursu tērēšana. Atkritumu savākšanas
automašīna katru dienu brauc
pēc noteikta maršruta, bet, ja
gadās šādas situācijas, tā vienā adresē spiesta atgriezties
vairākkārt. Diemžēl bijis arī,
ka atkritumi no kāda pagalma
plānotajā laikā tā arī netiek
izvesti, jo arī pēc trim reizēm
situācija nav mainījusies,
tādēļ esam spiesti to darīt nākamajā dienā. Jāatzīst, ka to
iedzīvotāji gan ātri pamana un
uzņēmumu informē, ka nav
saņēmuši pakalpojumu, lai
gan tas noticis pašu iedzīvotāju rīcības rezultātā,» skaidro
A.Grīnfelds. Šādas situācijas
tiek fiksētas fotogrāfijās, un
uzņēmumam ir izveidots saraksts ar adresēm, kurās ar
šādu problēmu atkritumu
savācēji saskaras regulāri: Aspazijas ielas 21., 23., 25. un 27.
mājas pagalms, Asteru ielas
14 un 16 pagalms, Atmodas
iela pie 66., 68., 70., 76., 78.,
80. un 86. mājas, Dambja ielas
4 un Puķu ielas 2 pagalms,
Ganību iela 62, Meiju ceļš 14,
16, 28, 30, 32, 35a un Satiksmes iela 35a, 41, 45, 47.
Uzņēmums aicina autovadītājus, novietojot savu
spēkratu, būt saprotošiem un
pārliecināties, vai lielgabarīta
transportlīdzeklis tiešām varēs tikt garām un netraucēti

savākt atkritumus. «Protams,
ir arī situācijas, kad auto novietots, klaji pārkāpjot pašvaldības saistošos noteikumus.
Par šādiem gadījumiem ziņojam Pašvaldības policijai,»
skaidro A.Grīnfelds.
Viņš pieļauj, ka risinājums
šādām situācijām būtu, ja
dzīvokļu īpašnieki vienotos
par atkritumu konteineru novietošanu ārpus pagalma. «Jo
īpaši par to aicinām domāt to
42 pilsētas daudzstāvu māju
iedzīvotājus, kuru namā ir
atkritumu stāvvads, tādējādi
konteiners atrodas blakus
kāpņutelpai un atkritumu
savākšanas automašīnai ir
jāpiekļūst katrai no tām,»
stāsta A.Grīnfelds. Viņš norāda, ka tas būtu ne tikai
higiēniskāk un drošāk, bet
arī, iespējams, veicinātu atkritumu šķirošanu, jo šobrīd
pie šīm mājām ir tikai sadzīves atkritumu konteiners, bet
nav neviena dalīto atkritumu
konteinera.
Jelgavas Pašvaldības policijā skaidro, ka atbilstoši pilsētas saistošajiem noteikumiem
«Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā» ir
aizliegts novietot automašīnu
pie atkritumu konteineriem,
traucējot atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa
piekļuvi konteineriem un atkritumu izvešanu. Pagājušajā
gadā par šādu pārkāpumu
sastādīti pieci administratīvā
pārkāpuma protokoli, bet
šogad – viens.

ZRKAC turpina uzņēmējus bez
maksas konsultēt attālināti
 Ritma Gaidamoviča

Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC)
ārkārtējās situācijas
apstākļos konsultācijas par uzņēmējdarbības jautājumiem turpina sniegt
attālināti. Tās uzņēmējiem tiek nodrošinātas bez maksas.
Uzņēmēji nepieciešamības
gadījumā aicināti sazināties
ar ZRKAC Uzņēmējdarbības
nodaļas vadītāju Līgu Miķel-

soni pa tālruni 28342419 vai
e-pastu liga.miklesone@zrkac.jelgava.lv. Attālinātajām
konsultācijām par IT jautājumiem (mājaslapu izstrādes
iespējas, e-komercijas risinājumi, IT drošība tiešsaistē
un darbavietā, viedierīču un
viedpalīgu izmantošana, 3D
drukas iespējas, mikrokontrolieru vadība un programmēšana, dronu izmantošana)
uzņēmēji var pieteikties pa
e-pastu kaspars.rezgalis@
zrkac.jelgava.lv.
«Līdz šim attālināti esam
konsultējuši saimnieciskās
darbības veicējus, kuriem

elektroniskās deklarēšanas
sistēmā ir jāiesniedz atskaites, kā arī esam saņēmuši
uzņēmēju jautājumus par
to, kā iesaistīties vērtspapīru
tirgū. Savukārt mazie uzņēmēji, kuri kaut ko ražo, ļoti
izteikti interesējas par to,
kā preci pārdot ar interneta
starpniecību. Līdz šim viņi
savus izstrādājumus pārdeva
dažādos tirdziņos, taču līdz
ar ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu tirdziņi ir atcelti,
tāpēc jādomā citi veidi, kā
savu produkciju realizēt un
nopelnīt,» stāsta L.Miķelsone.

Īsi
 Turpinās Loka maģistrāles pārbūve. Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka šonedēļ
Loka maģistrāles un Kalnciema
ceļa krustojumā tiek izbūvēta ceļa
seguma konstrukcija. Būvdarbu laikā
satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu ar pagaidu luksoforiem.
Braukšanas ātrums ierobežots līdz
30 kilometriem stundā, un gājēju
kustība nodrošināta pa ceļa nomali.
Savukārt sabiedriskā transporta
maršruti saglabājas esošie, bet pietura pārcelta ārpus būvdarbu darbības
zonas.
 Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs izveidojis katalogu
www.novadagarsa.lv, kurā vienuviet apkopota informācija par Latvijas mazajiem ražotājiem, mājražotājiem un ar laiku tiks pievienota
arī par ēdinātājiem, tādējādi ļaujot
iepazīt pašmāju ražotājus un viņu
piedāvājumu. Šobrīd katalogā apkopoti 485 ražotāji no visas Latvijas,
un pieteikties iekļaušanai tajā aicināti
arvien jauni pašmāju pārtikas ražotāji.
Galvenais kritērijs iekļaušanai katalogā – piedāvātā produkcija tapusi,
izmantojot vismaz 70 procentu vietējas izcelsmes izejvielu, kas izaudzētas
pašu saimniecībā vai iegādātas no
cita vietējā ražotāja. Katalogā rodama
informācija par bioloģiskajiem un
integrētajiem ražotājiem, kā arī tiem,
kuriem piešķirta kvalitātes zīme «Zaļā
karotīte» un «GLOBALG.A.P». Pašmāju ražotāju vidū iekļauta arī Jelgavas
saldumu ražotne «Karameļu darbnīca». Mājražotāji, pārstrādātāji un
zemnieki, lai tiktu iekļauti katalogā,
aicināti sūtīt pieteikumu pa e-pastu
novadagarsa@llkc.lv.
 No 14. aprīļa līdz 29. maijam ierobežota satiksme Veco Strēlnieku
ielas posmā no Garozas ielas līdz
Ziedoņa ielai, bet līdz 24. jūlijam
ierobežota satiksme Garozas ielas
posmā no Rīgas ielas līdz Pļavu
ielai, informē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība». Abos ielu posmos notiek ūdens un kanalizācijas tīklu ierīkošanas būvdarbi. Autovadītāji
aicināti ievērot izvietotās ceļa zīmes.

Pateicība
Novērtējot mūsu komandas darbu, no visas sirds pateicamies
Ences ģimenei, Men Ace un sekotājiem par rūpēm un nesavtīgo
atbalstu Covid-19 apstākļos ar
pašgatavoto sejas vairogu piegādi
un klāt pievienotajiem aizkustinošajiem bērnu zīmējumiem.
Jūsu labie darbi vairo labas sajūtas.
Lai tie neizsīkst arī turpmākajā
ikdienā! Veselību visiem!
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»

Meklē darbu
Aprūpētāja meklē darbu. Ir
sertifikāts un darba pieredze.
T.20657807.
Prasmīgs un čakls students meklē
darbu vasarnīcā. T.29726383.
Elektriķis. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis (60) meklē šofera darbu. Ir
B, C, E kategorija, 95. kods. Darba
stāžs – 40 gadi. T.20525623.

Aizsaulē aizgājuši
VALENTĪNA ŠATRAVINA (1946. g.)
MIERVALDIS DERKUSOVS (1937. g.)
VIKTORIJA PRULLE (1917. g.)
ĻUBOVA KAZNOVSKA (1947. g.)
IVANS BORISOVS (1949. g.)
ZIGRĪDA ŠILABRITA (1945. g.)
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Noteikumi, kas ikdienā jāievēro,
apmeklējot Svētes palienes pļavas
Transportlīdzekļus var novietot tikai tiem paredzētajā
vietā, ievērojot ceļa zīmes
Kategoriski aizliegts uz
laipām smēķēt
Nedrīkst piemēslot teritoriju
– savi atkritumi apmeklētājiem
no teritorijas jāaiznes pašiem
Velosipēdisti laipas aicināti
šķērsot, velosipēdu stumjot

Suņiem obligāti ir jābūt
pavadā
Saimniekiem ir jāsavāc sava
mājdzīvnieka ekstrementi
Ja iedzīvotāji pamana pārkāpumus vai nelikumīgas darbības, par to lūgums ziņot
Jelgavas pilsētas pašvaldības
operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta
tālruni 8787

Samazinot plūdu riskus, Svētes palienes
pļavās izveidota jauna atpūtas zona
 Ritma Gaidamoviča

Martā Būriņu ceļa un Sniega ielas apkārtnē noslēdzās
apjomīgi būvdarbi ar mērķi samazināt plūdu risku
Jelgavas pilsētas teritorijā, īstenojot kompleksus pasākumus Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un
plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās
teritorijās. Jau šis pavasaris, kad Svētē ūdens līmenis
līdz ar nokrišņu daudzumu ir paaugstināts, apliecinājis, ka ieguldījums dod rezultātu. Būriņu ceļš pie lielā
novadgrāvja caurtekas, kas iepriekš jau pie nelielām
ūdens līmeņa svārstībām mēdza applūst, liedzot pārvietošanos, šogad neapplūda – tur izbūvētas jaunas
caurtekas, ar kurām var regulēt ūdens līmeni, un par
metru paaugstināta ceļa braucamā daļa.
Līdz ar pretplūdu pasākumiem
Jelgava ir ieguvusi arī jaunu atpūtas vietu – koka laipas Svētes
palienes pļavās, kas jau kļuvušas
par iecienītu pastaigu maršrutu.
Pagājušajā gadā Jelgavas pašvaldība Būriņu ceļa un Sniega
ielas apkārtnē sāka īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalstītu projektu «Kompleksu
pasākumu īstenošana Svētes upes
caurplūdes atjaunošanai un plūdu
apdraudējuma samazināšanai
piegulošajās teritorijās». Tas
tika dalīts trijās daļās, ietverot
zaļās infrastruktūras izveidošanu Sniega ielas piegulošajās
teritorijās un virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošanu
Būriņu ceļa posmā no Blāzmas
līdz Zemgaļu ielai, kā arī Svētes
upes caurplūdes atjaunošanu pie
Būriņu ceļa, pārbūvējot caurtekas
un uzbūvējot jaunu tiltu Būriņu
ceļā. Būvdarbi plūdu risku mazināšanai šajā apkaimē ilga vairāk
nekā gadu un noslēdzās martā,
kad ekspluatācijā nodota jaunā
rekreācijas zona – koka laipas

Svētes palienes pļavās, kas ir šī
projekta viens no iedzīvotājiem
redzamākajiem ieguvumiem, jo
Jelgavā ir par vēl vienu sakārtotu
pastaigu vietu vairāk.

Būriņu ceļš šogad
neapplūda

Katru gadu pavasarī pastāv
palu varbūtība. Šogad, pateicoties
tam, ka snigšana ziemā bija minimāla un upes neaizsala, plūdu
draudi netika novēroti. «Taču,
būtiski palielinoties nokrišņu daudzumam, kas bijuši ļoti intensīvi
un bieži, Lielupes baseina upēs,
tostarp Svētē, jau no novembra
ir paaugstināts ūdens līmenis.
Vislielākā ūdens caurplūde ir novērota tieši Svētē, līdz ar to visas
zemākās teritorijas tās apkārtnē
applūst un palienes pļavas ir zem
ūdens,» stāsta Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece Žanna Barkovska.
«Pilsētsaimniecības» projektu
vadītāja Kristīne Vuškārniece papildina, ka līdz ar jaunu caurteku

izbūvi Būriņu ceļā ar aizvariem ir
iespēja kontrolēt ūdens ieplūšanu
zaļajās teritorijās starp Sniega ielu
un Vītolu ceļu ilgstošu nokrišņu
un palu laikā. Paaugstinoties
ūdens līmenim upes augštecē,
aizvari var tikt pilnībā aizvērti
vai daļēji atvērti, ūdeni regulētā
apjomā akumulējot Sniega ielai
piegulošajās palienes pļavās, un
tas jau šopavasar darīts.
Šajā vietā ir veikta virkne plūdu risku mazināšanas darbu:
atjaunota galvenā novadgrāvja
caurplūde, izcērtot krūmus, iztīrot tā gultni un izrokot dziļāku,
kā arī demontētas trīs vecās
caurtekas zem Būriņu ceļa. To
vietā ir izbūvētas divas jaunas
lielizmēra – aptuveni 1,5 metri
diametrā – caurtekas, kas aprīkotas ar aizvariem, kādu iepriekš
nebija, un par metru pacelta
Būriņu ceļa braucamā daļa pār
šīm caurtekām, līdz ar to tās applūšanas risks ir mazāks,» stāsta
K.Vuškārniece. Iespējams, iedzīvotājiem, kuri dzīvo šajā rajonā,
šķiet, ka šogad ir lieli pali, taču
speciālisti pieļauj, ka šo efektu
rada tas, ka Svētes palienes pļavas, kas iepriekš bija aizaugušas,
tagad ir izkoptas, tādējādi cilvēki
redz, kur uzkrājas ūdens.

Novadgrāvjos privātmāju
rajonā ūdens stāv minimāli

Lai novērstu privātmāju teritoriju un ielu applūšanu, būtisks
ieguldījums veikts virszemes
notekūdeņu sistēmas sakārtošanā
šajā rajonā. Atjaunoti un iztīrīti
novadgrāvji vairākos ielu posmos,
un lielākais posms ir Līgas iela,
kur tas paveikts visā ielas garumā,

kā arī iebrauktuvēs izbūvētas
caurtekas, lai tās būtu vienāda izmēra un nodrošinātu vienmērīgu
lietusūdens aizvadīšanu. «Viena
no galvenajām problēmām, kāpēc
intensīvu nokrišņu laikā Svētes
upei piegulošās privātmāju teritorijas applūda, bija tieši tas, ka
esošā novadgrāvju sistēma funkcionēja nepilnīgi. Novadgrāvji
bija aizauguši, daļa likvidēti,
tos aizberot, līdz ar to nenotika
vienmērīga ūdens caurplūde un
grunts pārmitrinājās, savukārt
zem iebrauktuvēm esošās dažāda
diametra caurtekas apgrūtināja
caurplūdi un ūdens novadīšanu
intensīvu nokrišņu laikā. Rezultātā pārplūda novadgrāvji, applūda
privātmāju teritorijas un ielas.
Projekta gaitā novadgrāvji sakārtoti. Jau šopavasar novērojam,
ka ūdens pa novadgrāvjiem plūst
vienmērīgi un tajos nekrājas,
līdz ar to samazināta grāvju un
privātmāju teritoriju applūšana
un ūdens vienmērīgi tiek novadīts
uz Svētes palienes pļavām,» stāsta
K.Vuškārniece. Novadgrāvji iztīrīti vairāku kilometru garumā,
dažās ielās tie izrakti no jauna,
bet atsevišķās ielās ir izbūvēti
lietusūdens drenāžas kolektori
zem zemes, jo tur nebija iespējams izrakt grāvjus. Pie esošā
novadgrāvja ieplūdes Svētes upē
izbūvēta 800 milimetru diametrā
caurteka regulators ūdens līmeņa
regulēšanai teritorijā un Būriņu
ceļa posmā starp Vētras ielu un
Senču ielu – 500 milimetru caurteka ar pretvārstu. Atjaunotā meliorācijas sistēma veicinās grāvju
caurplūdi un nodrošinās ātrāku
ūdens novadīšanu Svētē.

Svētes palienes pļavu koka laipu izbūve skaitļos
• Atpūtas zona ar koka laipām izveidota 3364,96 m2 plašā teritorijā
• Koka laipu kopējais garums – 1665 metri
• Pie Miezītes un Vītolu ceļa – 562 metri
• Pie Sniega ielas un Būriņu ceļa – 1103 metri
• Laipu būvniecībā izmantoti 375 m3 priedes koksnes
• Koka laipas izbūvētas uz 1767 skrūvpāļiem
• Dziļākais zemē iedzītais skrūvpālis ir 10 metri
• Uz laipām var uziet 8 vietās

izbūvēts savu laiku nokalpojušā
koka tilta vietā. Jaunais dzelzs
betona tilts, kas klāts ar asfalta
segumu, ir platāks par iepriekšējo
un ar lielāku nestspēju – pa to var
pārvietoties bez masas ierobežojuma. Tas ir 6,3 metrus plats,
un uz tā ir viena braukšanas
josla automašīnām un atsevišķa
ar nepārtrauktu līniju atdalīta
josla, kas paredzēta gājējiem un
velobraucējiem. Priekšroka ir
tai automašīnai, kas tiltu vēlas
šķērsot no pilsētas puses, un pār
tiltu var pārvietoties ar ātrumu
30 kilometri stundā.
«Diemžēl divas reizes huligāni
tiltu jau paspējuši apzīmēt. Pirmais ķēpājums tapa būvniecības
laikā, un to likvidēja būvnieki,
bet šobrīd notīrīšana ir uz pašvaldības pleciem, radot papildu
izmaksas – viena šāda grafiti
mazgāšana ar ūdens augstspiediena tvaika iekārtu izmaksā
23,45 eiro par kvadrātmetru.
Vainīgajam gan jārēķinās – ja
tiks pieķerts, viņam būs jāsedz šie
izdevumi. Iedzīvotāji, ja pamana
aizdomīgas darbības, aicināti
Būriņu ceļa tilts –
informēt Jelgavas pašvaldības
ar lielāku nestspēju
operatīvās informācijas centru
Jau no pagājušā gada oktobra pa iedzīvotāju atbalsta tālruni
satiksmei atvērts arī jaunais Bū- 8787,» stāsta K.Vuškārniece.
riņu ceļa tilts pār Svēti, kas tika
Projekta gaitā arī demontēts
To, ka grāvjos šopavasar ir
mazāk ūdens, novērojuši arī vietējie. Sniega ielas iedzīvotāji gan
norāda, ka, viņuprāt, novadgrāvji
ir nedaudz par dziļu un grūtības
varētu sagādāt to izpļaušana
vasarā. «Atbilstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem privātmāju īpašnieku uzdevums ir sakopt arī
īpašumam piegulošo teritoriju
ārpus sētas, un tas nozīmē, ka
mums ir jārūpējas arī par novad
grāvja sakopšanu. Grāvis šobrīd
ir dziļš un stāvs – to izpļaut būs
problēmas,» spriež Sniega ielas
8. nama iedzīvotājs Rūdolfs. Viņš
gan atzīst, ka pēdējos gados ar
plūdiem šajā privātmāju rajonā
nav bijušas problēmas, vien grāvī
ūdens daudzums bijis lielāks palu
laikā. Projektētāji skaidro, ka šāds
grāvju dziļums nodrošina ūdens
atvadi uz palienes pļavām un
tad – uz Svētes upi. Gar īpašumu
Sniega ielā 8 grāvis ir dziļāks, jo
tas ir pēdējais, kas savāc ūdeņus
no tuvākajām teritorijām un
novada palienes pļavās.

Ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis
koka tilts pār Svēti Vītolu ceļā.
Tā vietā ir izbūvēta caurteka regulators, pār kuru izveidots ceļa
uzbērums, paaugstinot brauktuvi. «Ar jauno Vītolu ceļa caurteku
regulatoru mēs varam kontrolēt
to, lai ūdens no Svētes neieplūst
privātmāju teritorijā Sniega ielā.
Proti, Vītolu ceļa caurtekai ir
pretvārsts, un tas nozīmē, ka no
Svētes palienes pļavām caur šo
caurteku tiek novirzīts ūdens uz
Svētes upi, bet atpakaļ tas nevar
ieplūst. Tiesa, šī sistēma darbosies pie noteikta ūdens līmeņa
un stipros plūdos var nepalīdzēt,»
stāsta K.Vuškārniece.

Jauna atpūtas zona ar
koka laipu celiņu tīklu
1,6 kilometru garumā

Uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, svarīgi ir domāt
ne tikai par applūšanas risku
mazināšanu, bet arī to, kādu
vēl labumu iedzīvotāji varētu
iegūt no applūstošās teritorijas.
Vietā, kas iepriekš bija aizaugusi krūmiem, nesakopta un
mitra – Svētes palienes pļavās
starp Sniega ielu, Būriņu ceļu,
Vītolu ceļu un Miezītes ceļu –,
šobrīd ir izveidota gandrīz 3365
kvadrātmetrus plaša rekreācijas
zona. Tajā izbūvēts koka laipu
celiņu tīkls pastaigām vairāk
nekā 1,6 kilometru garumā, un
laipas savienotas ar trim grantētām takām. Mazākā laipu zona,
kas ir 562 metrus gara, atrodas
starp Miezītes un Vītolu ceļu,
ieskaujot Miezītes dīķi, kuru par
mājām izvēlējušies divi gulbji,
priecējot iedzīvotājus pastaigu
laikā. Bet garākā koka laipu taka
ir 1103 metrus gara un atrodas
starp Būriņu ceļu un Sniega
ielu. Lai nodrošinātu iespēju
pārvietoties pa laipām arī palu
laikā, tās izbūvētas 1,5–2 metru
augstumā. Gājēju drošībai koka
laipas aprīkotas ar margām,
kurās iemontēts speciāls siets.
Vairākās vietās uz takas ir izveidotas platformas, kur cilvēkiem izmainīties vai vienkārši
apstāties un vērot dabu. Tur
nav plānots izvietot soliņus.
Savukārt, lai veicinātu floras
daudzveidību, palienes pļavās
1,2 hektāru platībā ir izveidots
meandrs jeb mitrājs, kur sastādīti dažādi augi, kā, piemēram,
smaržīgā kalme, parastā niedre
un vītola vējmietiņš. Tiesa, tie
būs redzami tikai vasarā, kad
palienes pļavām vajadzētu būt
sausām. Jaunā atpūtas zona jau
kļuvusi par iecienītu pastaigu
vietu gan apkārtnes iedzīvotājiem, gan citiem pilsētniekiem,
kuri labprāt dodas tuvāk dabai.
«Es dzīvoju Dambja ielā, bet uz
laipām ieelpot svaigu gaisu ar velosipēdu aizbraucu katru dienu.
Paldies, ka Jelgavā ir kļuvis par
vēl vienu sakārtotu vietu vairāk.
Iepriekš tur viss bija aizaudzis,
bet šobrīd ir kur aci piesiet, baudīt dabu, pastaigāties. Vieta ir ļoti
skaista, jo īpaši saulainā laikā. It
kā pilsētā, bet sajūta tomēr tāda
kā laukos. Tagad svarīgākais,
cik atbildīgi iedzīvotāji pret šo
vietu attieksies. Ļoti ceru, ka
pilsētnieki būs atbildīgi un saudzēs to, kas viņiem dots. Līdz
šim novēroju, ka laipas apmeklē ģimenes ar četrkājainajiem
mīluļiem, bet to saimniekiem
vajadzētu atgādināt, ka aiz sava
suņa ir jāsavāc,» tā Dambja ielas
iedzīvotāja Daina.

Noteikumi, kas jāievēro,
dodoties uz Svētes
palienes pļavām

Šobrīd Latvijā ir izsludināta
ārkārtējā situācija un, lai mazinātu Covid-19 izplatību, noteikti
stingrāki pulcēšanās ierobežojumi arī publiskajā ārtelpā. Visām
personām ir obligāti jāievēro
savstarpēja divu metru distance,

kā arī vienlaikus pulcēties atļauts
tikai pa divi, izņēmums ir cilvēki,
kas dzīvo vienā mājsaimniecībā,
personas, kas veic darba vai
dienesta pienākumus. Lūgums
arī Svētes palienes pļavu apmeklētājiem to ņemt vērā un būt
solidāriem, brīdī, kad uz laipām
jāsamainās, izmantot uz tām esošās platformas vai arī, pamanot,
ka uz laipām jau ir daudz cilvēku,
drošības nolūkā nemaz nekāpt
uz tām. To, vai jaunās pastaigu
vietas apmeklētāji ievēros drošības pasākumus, kontrolēs arī
Jelgavas Pašvaldības policija.
Tāpat laipu apmeklētāji aicināti izturēties atbildīgi pret
infrastruktūru un dabu, ievērojot Pasaules Dabas fonda
aicinājumu «Dabā ejot, ko atnesi,
to aiznes!». Šobrīd teritorijā nav
plānots uzstādīt atkritumu konteinerus, līdz ar to laipu apmeklētāji savus radītos atkritumus
aicināti savākt, nevis piemēslot
apkārtni. «Mudinām cilvēkus
rūpēties par dabu un nemest
atkritumus ne uz laipām, ne
palienes pļavās, ne arī kaut
kur apkārtnē uz ielas, bet gan
tos aiznest sev līdzi un izmest
tiem paredzētā vietā. Tāpat
iedzīvotājiem jāņem vērā, ka uz
koka laipām kategoriski aizliegts
smēķēt, jo tas ir nedroši,» stāsta
K.Vuškārniece, norādot, ka pa
laipām aizliegts arī pārvietoties
ar velosipēdu braukšus – tas ir
jāstumj. Bet tiem apmeklētājiem, kuri pastaigā pa Svētes
palienes laipām paņēmuši līdzi
suni, jāievēro Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošie noteikumi
«Par mājdzīvnieku turēšanu
Jelgavas pilsētā», kas nosaka,
ka suņa īpašniekam ir aizliegts
atrasties ar suni Jelgavas pilsētas publiskajā ārtelpā, ja nav
samaksāta ikgadējā pašvaldības
nodeva par suņa turēšanu, kā arī
sunim obligāti ir jābūt pavadai
un saimniekam ir jāsavāc sava
mājdzīvnieka ekstrementi.

Lai organizētu satiksmi,
uzstādīs ceļa zīmes
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Noteikumi, kas
jāievēro, apmeklējot
Svētes palienes
pļavas ārkārtējās
situācijas laikā
Vienlaikus pulcēties atļauts
tikai pa diviem cilvēkiem
Kur cilvēku ir vairāk, stingri
jāievēro divu metru distance
Divu metru distance neattiecas uz vienā mājsaimniecībā
dzīvojošajiem, vecākiem un
nepilngadīgiem bērniem, kuri
nedzīvo vienā mājsaimniecībā

Applūstošajās Svētes palienes pļavās starp Būriņu ceļu, Sniega ielu, Miezītes ceļu un
Vītolu ceļu izbūvēta atpūtas zona – celiņu tīkls ar koka laipām 1665 metru garumā, kas
savienots ar trim grantētiem celiņiem. Uz laipām, kas būvētas no priedes koksnes, var
uziet pa astoņām ieejām: trīs izveidotas no Sniega ielas puses, divas – no Būriņu ceļa
puses, divas – no Miezītes ceļa puses, bet viena ir no Vītolu ceļa puses. Koka laipu tīkls
izveidots divās nesavienotās daļās: īsākā taka – 562 metri – atrodas starp Miezītes ceļu
un Vītolu ceļu, bet garākā – 1103 metri – izbūvēta starp Būriņu ceļu un Sniega ielu.
Vecā koka tilta vietā Būriņu ceļā pār Svēti
izbūvēts jauns dzelzsbetona tilts, kas ir
platāks un ar lielāku nestspēju – pa to var
pārvietoties bez masas ierobežojuma. Satiksme pār tiltu tika atklāta pērn oktobrī.

Vītolu ceļā vecais koka tilts ir demontēts, bet tā vietā izbūvēta
caurteka ar aizvaru, kas novērš to, ka ūdens no Svētes varētu ieplūst Svētes palienes pļavās un applūdināt privātmāju
teritoriju Sniega ielā. Šī caurteka ar pretvārstu nodrošina, ka
ūdens no palienes pļavām tiek virzīts ieplūšanai Svētes upē.
Foto: Ivars Veiliņš

Liels darbs ieguldīts virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošanā – atjaunoti un iztīrīti novadgrāvji vairākos ielu posmos, kā arī
iebrauktuvēs izbūvētas caurtekas, lai tās būtu vienāda izmēra un
nodrošinātu vienmērīgu ūdens aizvadīšanu. Jau šis pavasaris apliecinājis, ka veiktie uzlabojumi funkcionē labi, jo ūdens novadgrāvjos
krājas minimāli. Tas lielā mērā saistīts ar to, ka šobrīd pilsētā ir arī
augsts gruntsūdens līmenis.

Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» vērš uzmanību, ka,
palielinoties iedzīvotāju plūsmai
minētajā teritorijā un ņemot vērā
vietējo iedzīvotāju ieteikumus,
ir izstrādāta jauna transporta
satiksmes organizācijas shēma
ielās ap Svētes palienes pļavām.
Šobrīd teritorijā ir uzstādītas ceļa
zīmes, kas nosaka maksimālo
braukšanas ātrumu 30 kilometri
stundā, bet līdz aprīļa beigām
tiks uzstādītas ceļa zīmes, nosakot vietas, kur drīkst un kur
nedrīkst apstāties. «Esam raduši
iespēju uzbērt šķembas, izveidojot platāku ielas nomali Sniega Sniega ielas un Būriņu ceļa krustojumā ir izveidots neliels
ielas un Būriņu ceļa krustojumā, stāvlaukums Svētes palienes pļavu apmeklētājiem. Tajā
kur vietas pietiek aptuveni 10 vietas pietiek aptuveni 10 automašīnām.
automašīnām. Pilnībā transportlīdzekļus plānots aizliegt novietot
Miezītes ceļa labajā pusē no Sniega ielas līdz Kūliņu ceļam, bet
stāvēt un apstāties būs atļauts šī
ielas posma kreisajā pusē. Savukārt Būriņu ceļā no Sniega ielas
līdz Vītolu ceļam atļauts stāvēt
labajā pusē. Apstāšanās un stāvēšana tiks aizliegta Sniega ielas
posmā no Sniega ielas 18. nama
līdz Smilgu ielai gar privātmājām, tāpat automašīnas ieteicams
novietot Vītolu ceļā tajā pusē, kur
atrodas laipas. Taču iedzīvotājus
aicinām pastaigā doties kājām,»
tā K.Vuškārniece, autovadītājus
lūdzot ņemt vērā ceļu satiksmes
noteikumus un ceļa zīmes. To
neievērošanu kontrolēs Jelgavas
Pašvaldības policija.
Kopējās projekta izmaksas ir 2
100 900 eiro, tajā skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms 1 785 765 eiro, valsts
budžeta dotācija pašvaldībām 78
783,75 eiro un Jelgavas pašvaldības finansējums 236 351,25 eiro.

Lai mazinātu applūšanas riskus Būriņu ceļa un Sniega ielas
apkaimē, pārbūvēta Būriņu ceļa caurteka, kas iepriekš jau
pie nelieliem paliem mēdza pārplūst un pat pārraut ceļu,
liedzot pa to pārvietoties. Projekta gaitā izbūvētas divas
jaunas lielizmēra caurtekas ar aizvariem, ar kuriem var
kontrolēt, cik daudz ūdens ieplūst Svētes palienes pļavās,
kā arī par metru pacelta Būriņu ceļa brauktuve caurtekas
vietā un palienes pļavām piegulošajā posmā.
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Valsts konferencē
apbalvoti 17 Jelgavas
skolēnu ZPD
 Emīls Rotgalvis

Aizvadīts Latvijas
Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības
darbu (ZPD) konferences valsts posms,
kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē.
Skolēni savu darbu
prezentācijas iesūtīja
videoformātā, kā arī
iesaistījās tiešsaistes
diskusijās ar vērtēšanas komisiju. Konferencē godalgoto
vidū augstu novērtēti 17 Jelgavas skolēnu darbi, tostarp
saņemot astoņas
pirmās pakāpes un
sešas speciālbalvas.
ZPD kopumā vērtēti sešās zinātņu grupās: dabaszinātnēs, humanitārajās un
mākslas zinātnēs, sociālajās
zinātnēs, medicīnā un veselības zinātnēs, inženierzinātnēs
un tehnoloģijās, lauksaimniecībā, kā arī meža un veterinārajās zinātnēs, kam pakārtotas
kopumā 22 nozares. Trīs mūsu
pilsētas skolu – Jelgavas Valsts
ģimnāzijas (JVĢ), Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas
(JSVĢ) un Jelgavas 4. vidusskolas – skolēnu darbi guvuši
atzinību 11 nozarēs. Visvairāk
jelgavnieku darbu apbalvoti
psiholoģijas nozarē, kur iegūtas trīs atzinības, kam seko
matemātika, datorzinātnes un
informātika, medicīna un veselības zinātnes un izglītība ar
diviem apbalvojumiem katrā
jomā, kā arī ķīmijas zinātnes,
bioloģijas zinātnes, fizikālās
zinātnes, valodniecība un literatūrzinātne un socioloģija
ar vienu apbalvotu Jelgavas
skolēnu darbu katrā nozarē.
Pirmā pakāpe piešķirta
jelgavniekiem Artim Fiļam
un Denisam Galanderam no
JSVĢ par darbu «Jelgavas
luksoforu trūkumi ikdienā un
to iespējamie risinājumi», Klāvam Šteinburgam no JVĢ par
darbu «Divu vienādu cilindru
šķēlumā ievilkta taisnstūra
paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana atkarībā no cilindra
rādiusa un taisnstūra paralēlskaldņa augstuma», Elīzai
Viekalei-Gasjūnei no JSVĢ 10.
klases par pētījumu mūzikas
un mākslas nozarē «Stikla
dizaina attīstība 20. un 21. gs.
Latvijā un stikla mozaīkas
izveide «Sapņu zirgs»», JVĢ
skolniecei Loretai Abakokai
par darbu «Salīdzinājumu
tulkojuma kvalitāte Noras
Ikstenas «Soviet milk» un
«Moloko materi»», Amandai
Beņķei no JVĢ par darbu
«Profesijas izvēli ietekmējošie faktori dažādu paaudžu
skatījumā», JSVĢ skolniecei
Eleonorai Taubei par pētījumu
«Faktori, kas ietekmē bērnu
iekļaušanos kolektīvā», darba
«Jauniešu komunikācija un
sociālās iemaņas saskarsmē» autorēm no JVĢ Dārtai
Katrīnai Birkmanei un Sintijai Stalidzānei, kā arī JSVĢ

Lūgums atsaukties

audzēknēm Dagnijai Patrīcijai
Kurigai un Sindijai Veisai
par darbu «Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas 7. klašu
skolēnu sadarbības veicināšana, izmantojot komandas
veidošanas metodes».
Ar otro pakāpi konferencē
apbalvoti trīs jelgavnieku
darbi – JVĢ skolnieka Matīsa
Kaltigina pētījums «Sakarību
formulēšana harmoniskā
vidējā matricā», JVĢ izstrādātais Sandras Turkas darbs
«Medus kvalitātes rādītāji»
un JSVĢ skolnieces Elīzas
Turčinskas darbs «Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas inovācijas 21. gadsimta izglītības
prioritāšu un «Skola 2030»
kontekstā».
Savukārt trešo pakāpi saņēma JVĢ skolniece Gunta
Kļava par darbu «Izglītojošās
spēles izveide matemātikā
1. klasei», Juta Nikiforova
no JVĢ par savu pētījumu
«Staphylococcus aureus sastopamība skolēnu vidū vecuma
grupā no 13 līdz 18 gadiem»,
JSVĢ skolēni Emīls Vīgants
un Tīna Zoldnere par darbu
«No koksnes iegūta oglekļa
piedeva litija jonu bateriju
katodā», JVĢ audzēknis Nils
Mediņš par veikto pētījumu
«Automātiskā ārējā defibrilatora lietošanas spējas Jelgavas
Valsts ģimnāzijas un Jelgavas
tehnikuma skolēnu vidū»,
4. vidusskolas skolniece Aurēlija Norko par izstrādāto
darbu «Jelgavas 4. vidusskolas skolēnu ģimeņu ēšanas
paradumu novērtējums», kā
arī Niks Mesters un Hanna
Sieka no JSVĢ par darbu
«Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēnu personību tipu
daudzveidība, salīdzinājums
un loma skolas dzīvē».
Atsevišķiem labāko darbu
autoriem pasniegtas arī universitāšu speciālbalvas. A.Fiļs,
D.Galanders, K.Šteinbers
un M.Kaltigins ieguva budžeta vietu Rīgas Tehniskajā
universitātē, S.Turkai nodrošināta iespēja piedalīties
vienas dienas praktisko nodarbību ciklā «Ķīmijas eksperimentu metodika», L.Abakoka
no Liepājas Universitātes
saņēma atbalstu zinātniskā
raksta sagatavošanai un publicēšanai augstskolas humanitāro un mākslas zinātņu žurnālā
«Scriptus Manet», savukārt
A.Beņķe ieguva iespēju piedalīties Latvijas Universitātes
studentu zinātniskajā konferencē un zinātnisku konsultāciju par sev interesējošu tēmu
socioloģijas nozarē.
Ar deviņiem godalgotiem
darbiem JVĢ ir trešā apbalvotākā izglītības iestāde Latvijā,
dalot šo vietu ar Rīgas Franču
liceju. Vairāk godalgu ir tikai
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai,
kur apbalvojumu saņēmuši
10 darbu autori, un Āgenskalna Valsts ģimnāzijai ar 14
apbalvotiem darbiem. Ar detalizētiem Latvijas Skolēnu 44.
ZPD konferences rezultātiem
tās dalībnieki var iepazīties
sistēmā www.skolas.lu.lv.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušā Ojāra
Āboliņa (dzimis 1949. gada 22. septembrī, deklarētā dzīvesvieta – Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava) radiniekus. Lūdzam
personas, kurām kaut kas zināms par Ojāra Āboliņa radiniekiem,
zvanīt Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijai pa tālruni 63028550,
63048941 vai 26129763.

Ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis

Mehanizēti tīra
pilsētas asfaltētās ielas
 Ritma Gaidamoviča

Lai likvidētu ielu malās
ziemas periodā sakrājušās smiltis un putekļus, pilsētā mehanizēti
tiek tīrītas ielas. Ņemot
vērā, ka pa dienu satiksme ir intensīva, šie
darbi lielākoties notiek
naktī. Galvenajās ielās
mehanizētā tīrīšana
vienu reizi jau veikta,
bet šonedēļ norit otrreizēja tīrīšana. Autovadītāji aicināti pievērst
uzmanību stāvēšanas
laika ierobežojumiem
dažādās pilsētas vietās.
Ielu mehanizētā tīrīšana pilsētā
tiek veikta katru pavasari, tam
izmantojot specializētu tehniku
– ielu tīrītāju, kas izslauka ielu
nomalēs esošos putekļus un kā
putekļusūcējs tos uzsūc. «Ziemas
periodā pilsētas ielu malās sakrājas netīrumi, kas rodas satiksmes
plūsmas rezultātā. Jāatzīst, ka
aizvadītajā ziemā ievērojami
mazāk uzkrājies pretslīdes materiāls, jo ielas līdz ar silto ziemu
netika kaisītas tik intensīvi kā
citās ziemās,» stāsta pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vecākais
ielu ekspluatācijas inženieris
Mārtiņš Kazanskis. Viņš norāda,

Foto: Ivars Veiliņš
ka pilsētā ir ielas, kuru malās sakrājies vairāk netīrumu, tāpat ir
vietas, kur tehnikai grūti piekļūt,
tāpēc ielu uzkopšanā iesaistās
arī strādnieki. Šobrīd jau veikta
pirmā mehanizētā tīrīšana visās
centrālajās jeb lielākajās Jelgavas
ielās. «Taču, apsekojot tās, secinājām, ka nepieciešama otrreizēja
tīrīšana, jo pilsētā joprojām ir
daudz putekļu un ielu nomales
nav pilnībā tīras. Jāuzsver gan,
ka darbu ietekmē laikapstākļi

– putekļusūcējs nevar strādāt,
ja līst, ir sals un mitrs asfalts,»
stāsta M.Kazanskis, papildinot,
ka pēc centrālo ielu notīrīšanas
sāksies mazāko pilsētas asfaltēto
ielu sakopšana. Šos darbus visās
asfaltētajās ielās, kur ir apmales,
plānots pabeigt līdz maijam, bet
vēlāk profilaktiskā tīrīšana notiks
pēc vajadzības.
Ielu mehanizēto tīrīšanu pilsētā
veic SIA «Kulk».
Automašīnu vadītāji aicināti

pievērst uzmanību ceļa zīmēm,
kas nosaka stāvēšanas ierobežojumus, jo, piemēram, Akadēmijas,
Pasta, Mātera un K.Barona ielā
tās nodrošina iespēju konkrētā
laikā piekļūt šo ielu nomalēm,
lai tās sakoptu. Jāpiebilst, ka
vajadzības gadījumā atsevišķās
pilsētas ielās var būt noteikti īslaicīgi stāvēšanas ierobežojumi, lai
mehanizētais transports piekļūtu
ielas malām.

Laulības reģistrē bez viesiem un ceremonijas
 Ritma Gaidamoviča

29. martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta
rīkojumā «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu», kas
aizliedz ārkārtējās situācijas laikā rīkot kāzu svinības,
kurās vienkopus pulcētos vairāki cilvēki. Taču laulību
reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, klātesot
jaunajam pārim un diviem pilngadīgiem lieciniekiem,
šobrīd ir atļauta un var notikt. Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā norāda, ka, reaģējot uz situāciju, ir
pāri, kas laulības tomēr atlikuši uz vēlāku laiku, taču
ir arī tādi, kuri izteikuši vēlmi laulību reģistrēt agrāk,
nekā iepriekš iecerējuši.
«Laulību reģistrācija ārkārtējās
situācijas laikā notiek kā juridisks
akts, bez ceremonijas, bez fotogrāfa un viesiem. Piedalās tikai
jaunais pāris, divi pilngadīgi liecinieki un mūsu darbinieks, turklāt
reģistrācijas laikā tiek ievēroti visi
noteiktie drošības pasākumi,»
stāsta Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas vietniece Zaiga
Zariņa.
Viņa atklāj, ka Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā līdz ar ārkārtējo
situāciju nav novērota pastiprinā-

ta laulību atcelšana. «Pāri pieņem
situāciju un saprot noteikumus. Ir
bijis, ka pāris laulību norisi pārceļ
uz septembri, taču ir arī atsevišķi
gadījumi, kad cilvēki vēlas salaulāties pat agrāk, nekā iepriekš bija
plānojuši, bažījoties, ka varētu tikt
noteikti vēl stingrāki ierobežojumi. Šādu pāri reģistrējām pagājušajā nedēļā – viņi bija pieteikušies
laulībām maijā, bet salaulājās 7.
aprīlī,» stāsta Z.Zariņa.
Jāpiebilst, ka, pamatojoties
uz Ministru kabineta rīkojumu,

ārkārtējās situācijas laikā laulību iesnieguma termiņš var tikt
pagarināts līdz vienam gadam
– iepriekš tas bija derīgs sešus
mēnešus no iesniegšanas brīža.
«Piemēram, pāri, kuri pieteikumu
iesnieguši janvārī, šo iesniegumu
var izmantot līdz nākamā gada
janvārim, nevis šā gada jūlijam.
Pāriem, kuri ārkārtējās situācijas
dēļ nolēmuši laulības atlikt, ir jāsazinās ar mums un jāvienojas par
citu laulību reģistrācijas datumu,
ņemot vērā laulību pieteikuma iesnieguma termiņu – viens gads,»
skaidro Z.Zariņa. Šīs izmaiņas gan
attiecas tikai uz Latvijas valstspiederīgajiem.
Ārkārtējā stāvokļa laikā salaulājās arī jelgavnieki Marina un
Aigars Grosi, atzīstot, ka šī situācija viņus stimulējusi pēc iespējas
ātrāk sakārtot dokumentus.
«Jau vairāk nekā gadu dzīvojam
kopā, mums ir kopīgs mazulis,
un bijām plānojuši kaut kad arī
apprecēties. Saprotot, cik situācija
ar koronavīrusa izplatību Latvijā

kļūst nopietna, nolēmām, ka
laulības reģistrāciju nevar atlikt.
Ja vienam no mums kaut kas atgadās, viens nokļūst slimnīcā, mēs
neesam precēti, līdz ar to neesam
radinieki, un tas situāciju var
tikai sarežģīt. Tieši tāpēc 2. martā
iesniedzām laulības pieteikumu,
un 3. aprīlī mūs jau salaulāja.
Arī brīdī, kad Latvijā izsludināja
ārkārtējo situāciju, nepieļāvām
domu laulību atcelt, jo gribējām,
lai šo grūto posmu mēs pārdzīvotu
kā ģimene un tas būtu arī juridiski
apstiprināts,» stāsta Marina.
Aprīlī kopumā laulību reģistrācijai Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļā pieteikušies 22 pāri. No
13. marta, kad Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, līdz 6.
aprīlim Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas 18 laulības.
Salīdzinājumam – 2019. gadā šajā
periodā noslēgtas 17 laulības. Bet
no ārkārtējās situācijas sākuma
līdz 6. aprīlim Dzimtsarakstu nodaļā saņemti 14 jauni iesniegumi
par laulības noslēgšanu.

Sākas pilsētas zaļo zonu pavasara sakopšana
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība» uzsākusi pilsētas zaļo zonu pavasara sakopšanu,
tostarp tiek iekārtotas
parku teritorijas un
dobes, bet Lieldienu
nedēļā puķu dobēs un
podos iestādītas 7200
atraitnīšu.
«Pilsētsaimniecības» pilsētas
zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja informē, ka pavasara darbi pilsētas
zaļajās zonās noris trešo nedēļu. Krūmiem un ziemcietēm izgriezti iekaltušie, sausie

un bojātie krūmu zari, kā arī
stādīšanai sagatavotas dobes,
uzrušinot zemi un atjaunojot
mulču. Tāpat tiek grābts zāliens
parkos, kā arī laikapstākļi ļāvuši iestādīt pirmās krāsainās pavasara puķes – baltas, dzeltenas
un sarkanas atraitnītes.
Krāsainas dobes jau redzamas pie vides objekta «Laika
rats 100», autoostas, kā arī Lielās un Pētera ielas krustojumā,
pie Jelgavas domes ēkas Lielajā
ielā 11, kultūras nama, Jāņa
Čakstes pieminekļa, Ādolfa Alunāna muzeja, Strazdu un Rīgas
ielas krustojumā un nogāzē pie
Driksas tilta. Tāpat jau uzziedējuši puķu podi Lielajā ielā 11,
Svētes ielā, Brīvības bulvārī, pie
Jelgavas Svētās Trīsvienības

baznīcas torņa, Akadēmijas ielā
un Skolotāju ielā 8. I.Gamorja
piebilst, ka atraitnītes ir izturīgas pret pavasara mainīgajiem
laikapstākļiem, bet citu puķu

Foto: Ivars Veiliņš
stādīšana pilsētā noritēs maija
beigās. Atkarībā no laikapstākļiem aprīļa beigās vai maija
sākumā Jelgavā sāksies arī
zāliena pļaušana.

Ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis
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ikmēneša sporta raidījums
Sporta skolās treniņi – attālināti Jelgavas
ieguvis nosaukumu «Pēc svilpes»

 Ritma Gaidamoviča

Kopš ārkārtējās situācijas
izsludināšanas pārtraukts
mācību process klātienē
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, taču aprīļa
sākumā Izglītības un zinātnes ministrija pašvaldībām
un sporta skolām izsūtīja
aicinājumu iespēju robežās
treniņu procesu organizēt
attālināti. Jelgavas Ledus
sporta skola (JLSS) pēc savas iniciatīvas to dara jau
vairākas nedēļas, bet Jelgavas Specializētajā peldēšanas skolā (JSPS) attālināti
treniņi sākušies šonedēļ.
Jelgavas Sporta servisa centrs informē, ka Bērnu un jaunatnes sporta
skolā (BJSS) un JSPS kopš 13. marta
treniņi bija apturēti, bet JLSS mācību
procesu turpināja attālināti. «Viena
no lielākajām problēmām bērnu un
jauniešu sportā ir tā, ka noteiktā vecumā jaunie sportisti vēl nav sasnieguši
pietiekamu fizisko formu, tāpēc nolēmām izmantot šo situāciju un turpināt
treniņus līdz sezonas beigām, akcentu
liekot tieši uz vispārīgo fizisko sagatavotību,» skaidro JLSS direktors Aivars
Zeltiņš. Skolā norāda, ka šobrīd katrs
treneris nedēļai izstrādā treniņu plānu,
kas var tikt koriģēts, audzēkņi pilda

uzdevumus un sniedz atgriezenisko
saiti par paveikto. «Piemēram, Hokeja nodaļas audzēkņi apgūst teoriju,
tostarp par personīgo higiēnu, veselīgu
dzīvesveidu, sporta veida vēsturi, pilda
vispārīgās fiziskās sagatavotības vingrinājumus, tajā skaitā skrien krosu,
vecāko grupu audzēkņi arī analizē
spēles. Daiļslidošanas nodaļas audzēkņi pilda vingrinājumus uz līdzsvara
trenažiera, kāds ir katram audzēknim,
apgūst horeogrāfiju, uzlabo fizisko
un tehnisko sagatavotību. Savukārt
Šorttreka nodaļas audzēkņi pilda
fiziskās sagatavotības vingrinājumus,
tiešsaistes treniņos apgūst teoriju un
analizē kļūdas,» stāsta JLSS direktora
vietniece Irēna Rutka. Ja audzēknim ir
attaisnojošs iemesls, piemēram, veselības problēmas, kāpēc viņš netrenējas,
par to jāpaziņo trenerim. Izvērtējot aizvadīto mēnesi, skolā atzīst – ir būtiski,
lai bērni un jaunieši turpina sportot, un
treneri vērtē, ka lielākā daļa audzēkņu
situācijai pievēršas nopietni un mājas
apstākļos tiešām trenējas.
JSPS attālināts treniņu process
sācies šonedēļ. Skolas direktores
vietnieks Māris Lindenbaums stāsta,
ka audzēkņiem tiek iedots treniņu
plāns nedēļai, bet papildus būs arī
teorētiski uzdevumi, piemēram, eseja
par kādu tēmu, peldēšanas tehnikas
un vingrinājumu izpildes teorijas
apguve, izmantojot Latvijas Peldēšanas federācijas mājaslapā pieejamos

elektroniskos resursus. Lai izvērtētu
paveikto, katram audzēknim jāierīko
treniņu dienasgrāmata, kurā jāpiefiksē ne tikai izpildītie uzdevumi un
rezultāti, bet arī savas izjūtas, tos
veicot. «Šobrīd skaidri nezinām, kad
mums noslēgsies sezona, jo federācija
vēl nav pieņēmusi lēmumu par Latvijas peldēšanas čempionātu, kas bija ieplānots pirms Jāņiem. Mēs domājam,
ka tas ir jāatceļ, jo sportistiem nebūs
pietiekami daudz laika sagatavoties,»
norāda M.Lindenbaums. Tiklīdz tiks
atcelti ierobežojumi, skola nekavējoties ir gatava atsākt treniņus baseinā.
Savukārt BJSS pedagogiem atkarībā no sporta veida un turpmākajiem
valdības lēmumiem šobrīd ir piešķirts
atvaļinājums uz laiku no viena līdz
diviem mēnešiem. Basketbolā, džudo
un šahā sezona ir noslēgusies, bet vēl
nav zināms gala lēmums attiecībā
uz mākslas vingrošanu. Savukārt
futbolisti, BMX braucēji, vieglatlēti,
kanoisti, smaiļotāji un airētāji sezonas
sākumu vēl tikai gaida. «Tiesa, treneri
ir orientēti uz rezultātu, tāpēc, neskatoties uz to, ka oficiāli treniņu process
skolā nenotiek, viņi audzēkņiem uzdevumus dod elektroniski. Motivētākie
audzēkņi paši ir ieinteresēti tos pildīt,
lai saglabātu fizisko formu un pēc
iespējas labāk sagatavotos nākamajai
sezonai, cik nu šajos apstākļos tas
iespējams,» informē BJSS direktors
Jānis Leitis.

Pastaiga svaigā gaisā ar mērķi
 Ritma Gaidamoviča

Orientēšanās klubs «Alnis»
radis veidu, kā kluba biedriem
un citiem interesentiem uzturēt fizisko formu ārkārtējās situācijas laikā, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus. Klubs ir
izstrādājis orientēšanās maršrutus sešos mežos Jelgavā
un tās apkaimē, ko var veikt
vienatnē vai ģimenes lokā,
dodoties distancē individuāli
izvēlētā laikā. Veidojot trases,
padomāts gan par tiem, kuri
ar šo sporta veidu nodarbojas
profesionāli, gan tiem, kuri
vēlas doties nesteidzīgā pastaigā pa mežu, bet šoreiz – ar
mērķi atrast kontrolpunktus.
Vienlaikus organizatori dalībniekus aicina ievērot ārkārtējās situācijas laikā noteiktos
pulcēšanās ierobežojumus un
divu metru distanci no citiem
pastaigas laikā sastaptiem
cilvēkiem.
Aprīlī bija plānots uzsākt orientēšanās
sezonu un aizvadīt orientēšanās seriāla
«Alnis» 1. posmu, taču ārkārtējās situācijas dēļ tas ir atcelts, un vēl nav zināms,
kas notiks ar nākamajiem iecerētajiem
posmiem. «Šobrīd ir ļoti svarīgi mums visiem izkustēties, lai stiprinātu imunitāti,
un nekas nevar būt labāks par aktīvām
kustībām svaigā gaisā. Pielāgojoties
situācijai, arī mēs meklējām iespējas, kā
cilvēkus mudināt aktīvam dzīvesveidam,
un izstrādājām orientēšanās distances
sešos tuvākajos mežos. Tās ikviens iedzīvotājs var izmantot elektroniski, pats
izvēloties laiku, kad doties mežā,» stāsta
orientēšanās kluba «Alnis» vadītāja
Inguna Čākure.
Viņa norāda, ka klubs neuzskaita, cik
iedzīvotāju izmantojuši šo iespēju, taču
atsauksmes ir – pēc tām var secināt, ka
cilvēki to novērtē un labprāt dodas mežā
meklēt kontrolpunktus. «Esam manījuši,
ka pie starta stāv automašīnas un cilvēki
skrien, – tātad mūsu izstrādātie maršruti
tiek izmantoti,» tā I.Čākure, papildinot, ka saņēmusi arī zvanus no sporta
skolotājiem, kuri jautājuši, vai distance
ir piemērota skolēniem, lai, iespējams,
piedāvātu to kā vienu no aktivitātēm
savās sporta stundās.
Šobrīd orientēšanās maršruti izstrā-

 Ritma Gaidamoviča

Konkursā pie nosaukuma
ticis Sporta servisa centra
(SSC) veidotais ikmēneša
sporta raidījums – sākot
ar aprīli, tā nosaukums ir
«Pēc svilpes». Šobrīd pilsētas
mājaslapā www.jelgava.lv
un SSC sociālo tīklu kontos
pieejams jaunākais raidījums
– atskats uz nozīmīgākajiem
sporta notikumiem mūsu
pilsētā martā.
SSC informē, ka konkursā par raidījuma nosaukumu ikviens varēja iesniegt
savu versiju. Kopumā tika saņemti 59 varianti, ko izvērtēja SSC darbinieki un raidījuma vadītājs. Desmit, kuri balsojumā
ieguva visaugstāko vērtējumu, tika nodoti iedzīvotāju balsojumam sociālajos tīklos
«Facebook» un «Instagram». Summējot
SSC darbinieku, raidījuma vadītāja un
iedzīvotāju balsojumu, par raidījuma nosaukumu izvēlēts variants «Pēc svilpes».
Jāpiebilst, ka vēl tika ieteikti tādi raidījuma nosaukumi kā, piemēram, «#Jelgava
Sporto», «Svētvakars pie kamīna», «15
minūtes ar Žūriņu», «Bumerangs», «Ej
ieskrieties!», «Jelgavas sporta vēstis»,
«Sporta 5minūte», «Sports Jelgavā»,
«Uzrāviens».
Šobrīd pilsētas mājaslapas www.jelgava.lv sadaļā «Sports», kā arī SSC sociālo
tīklu kontos «Youtube», «Facebook» un
«Instagram» publicēts jaunākais raidījums par svarīgākajiem sporta dzīves
notikumiem Jelgavā martā, pirms vēl

Basketbolistiem sezona beidzas
bez izslēgšanas spēlēm
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš
«Nekas nevar būt labāks par aktīvām kustībām dabā un svaigā gaisā! Jo īpaši
šobrīd, kad mums katram pašam pastiprināti jārūpējas par savu veselību, un
orientēšanās ir viens no veidiem, kā parastu pastaigu padarīt neikdienišķu,»
pārliecināta orientēšanās kluba «Alnis» orientieriste Māra Bolšteina, aicinot
iedzīvotājus bez maksas elektroniskā veidā izmantot «Aļņa» izstrādātos orientēšanās maršrutus un doties mežā meklēt kontrolpunktus.
dāti mežos Būriņos, Tušķos, Cenās, pie
Ozolnieku stacijas, Tetelē un Ānē, kur
distances viena daļa atrodas Teteles
mežā, bet otra – Ānes, tāpēc orientieristi to sauc par «Tetelāni». Katrā no
apvidiem ir izvietoti 15 kontrolpunkti.
«Dalībnieks var izvēlēties, vai veikt
īso (apmēram četri kilometri) vai garo
(apmēram septiņi kilometri) distanci,
taču tās vairāk būs saistošas tiem, kuri
nopietni nodarbojas ar orientēšanos. Bet
esam padomājuši arī par interesentiem,
kuri ar orientēšanos ir uz «jūs», un viņi
var izvēlēties alternatīvu – doties nesteidzīgā pastaigā, cenšoties atrast kontrolpunktus, un tajos sakrāt burtus, kas
vēlāk noderēs, risinot «Aļņa» krustvārdu
mīklu, kurā jāatmin 23 vārdi,» atzīst
I.Čākure. Viņa, dodoties pastaigā, aicina izvēlēties nevis konkrētas distances
karti, bet gan kopējo karti, kurā atzīmēti
visi kontrolpunkti mežā, lai var izlemt,
kurus no tiem meklēt.
Izveidotās kartes ir pieejamas elektroniski kluba mājaslapā www.alnis.id.lv, un
katrs pats karti var izdrukāt vai lejuplādēt savā viedierīcē. I.Čākure stāsta, ka
Latvijā šādu praksi, kad kartes pieejamas
arī elektroniski ikvienam interesentam,
piekopj vairāki Latvijas orientēšanās
klubi, bet «Alnis» to dara pirmo reizi.
«Mēs vienkārši pielāgojamies apstākļiem,» norāda kluba vadītāja, ārkārtējā

situācijā rasto risinājumu nodēvējot par
pastaigu ar mērķi. Taču kluba pārstāvji
interesentus aicina neaizmirst par ārkārtējās situācijas laikā noteikto pulcēšanās
aizliegumu un mežā doties vienatnē vai
ģimenes lokā, kā arī ievērot divu metru
distanci no citiem mežā sastaptajiem
skrējējiem.
Iedzīvotājiem, kuri, dodoties pastaigā
pa mežu, izmanto kartes, nav jāatzīmējas, bet orientēšanās sportisti sava
skrējiena datus pēc distances veikšanas
aicināti reģistrēt «3DRerun» kartē. Sīkāka informācija publicēta kluba «Alnis»
mājaslapā www.alnis.id.lv.
Izstrādātās kartes kluba mājaslapā
būs pieejamas līdz 2. maijam. «Pēc tam
lemsim, ko darīt tālāk, – tas būs atkarīgs
no situācijas valstī. Ja joprojām būs spēkā pulcēšanās ierobežojumi, iespējams,
piedāvāsim maršrutus arī citos mežos,»
stāsta I.Čākure.
Orientēšanās kluba «Alnis» biedri
iedzīvotājus aicina vēl uz kādu labu darbu. «Sportistiem, kuriem ļoti svarīga ir
laika kontrole distancē, tas būs grūtāk,
taču iedzīvotājiem, kuri dosies mierīgā
pastaigā, meklējot kontrolpunktus,
lūgums paņemt līdzi maisiņu un salasīt
tajā pa ceļam pamanītos atkritumus.
Kādam to būs vairāk, kādam mazāk, bet
tas ir svarīgs ieguldījums, ko varam darīt
mūsu zemes labā!» tā I.Čākure.

valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija.
Šoreiz uz interviju raidījuma vadītājs
Kārlis Žūriņš aicinājis HK «Zemgale/
LLU» hokejistu Gati Spruktu, kurš ir
aizvadītās sezonas rezultatīvākais spēlētājs «Optibet» hokeja līgā kopumā – viņš
35 regulārā čempionāta spēlēs guva 52
punktus, iesitot 19 vārtus un izdarot 33
rezultatīvas piespēles. Marta sākumā
Jelgavā tika aizvadītas arī mākslas
vingrošanas sacensības, kurās panākumus guva Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas un mākslas vingrošanas
kluba «Baltic Flower» vingrotājas, tāpat
šajā reizē iekļauta atskaite par čempionātiem, kas koronavīrusa dēļ atcelti,
nosakot uzvarētājus pēc regulārā čempionāta snieguma, un arī informācija par
orientēšanās kluba «Alnis» iniciatīvu,
aicinot arī šajā sarežģītajā laikā uzturēt
sevi formā.
SSC norāda, ka sporta raidījums pakāpeniski iemanto popularitāti – arvien
vairāk cilvēku to skatās un dalās ar to.
Paredzams, ka raidījums kļūs vēl atpazīstamāks līdz ar jauno nosaukumu
un grafisko identitāti, ko SSC plāno
izveidot tuvākajā laikā. Piemēram,
pirmajam raidījumam, kas iznāca pērn
novembrī, youtube.com kontā bija 125
skatījumi, bet trešajam raidījumam –
32 skatījumi youtube.com kontā un 755
«Facebook» lapā.
Raidījuma koncepcija ir atskats uz
mēneša nozīmīgākajiem sporta notikumiem pilsētā, intervijas ar Jelgavas
sportistiem un treneriem. Raidījums
par iepriekšējo mēnesi tiek publicēts līdz
nākamā mēneša 5. datumam.

Līdz ar ārkārtējās situācijas
pagarinājumu valstī Latvijas Basketbola savienības
(LBS) valde 9. aprīlī nolēma
atcelt «Ramirent» Latvijas
Basketbola līgas (LBL) 2. un 3.
divīzijas izslēgšanas turnīrus.
Tas nozīmē, ka komandai
«Jelgava/LLU», kas spēlē 2.
līgā, un «Jelgava/BJSS», kas
spēlē 3. līgā, sezona oficiāli ir
noslēgusies.
Šogad netiek noteikti LBL2 un LBL3
čempioni, tāpat komandas netiek sarindotas vienotā turnīra tabulā, bet uzvarētāji noteikti katrā no apakšgrupām pēc
regulārā čempionāta rezultātiem. Līdz
ar to BK «Jelgava/LLU» šosezon ir LBL2
Rietumu grupas uzvarētāja 11 komandu
konkurencē, bet «Jelgava/BJSS» LBL3
Rietumu grupā ieņem 8. vietu starp 12
komandām.
BK «Jelgava» priekšsēdētājs Dins
Ušvils atzīst, ka viņa vadītais klubs jau
sen gaidīja šādu LBS valdes lēmumu, jo
risks tomēr ir pārāk augsts, turklāt veselība ir svarīgākā. «Protams, tāda īsta gandarījuma komandai par šo sezonu nav, jo
basketbolā pamatturnīrs tiek uzskatīts
par iespēlēšanos un galvenais notikums
ir izslēgšanas spēles, bet šajā sezonā
netika aizvadīta neviena no tām. Taču
kopumā, manuprāt, komanda šosezon
pamatturnīrā nospēlēja labi un iznākums
ir objektīvs. Būtu gan interesanti tikties

laukumā ar Austrumu grupas līderiem,
lai pacīnītos par medaļām. To komanda
bija izvirzījusi par mērķi,» atzīst D.Ušvils,
norādot, ka šobrīd komandas spēlētāji
aizvada individuālus treniņus, veicot
krosu vai spēka vingrojumus fiziskās
formas uzturēšanai. BK «Jelgava/LLU»
sastāvā rezultatīvākais šajā sezonā ar
vidēji spēlē gūtiem 20,2 punktiem bija
Armands Seņkāns, kurš ir arī labākais
cīnītājs zem groziem – viņš vidēji spēlē
izcīnījis 10,9 atlēcošās bumbas. Labākais
piespēļu dalītājs mūsu komandā bija Kalvis Krūmiņš, kurš vidēji spēlē atdeva 4,8
rezultatīvas piespēles. Savukārt bloķēto
metienu un pārķerto bumbu ziņā līderis
bija Armands Ginters ar 0,5 blokiem un
1,4 pārķertām bumbām vidēji spēlē.
«Jelgava/BJSS» treneris Jānis Vītols
atzīst, ka puiši šosezon cīnījušies labi,
bet turnīrā visu izšķīris pieredzes trūkums. «Mūsu komanda ir fārmklubs
lielajai Jelgavas komandai, tāpēc mūsu
pamatuzdevums ir izaudzināt jaunus
spēlētājus tai, un esmu gandarīts, ka jau
šosezon trīs no puišiem spēlēja «Jelgava/
LLU»,» tā J.Vītols. «Jelgava/BJSS»
komandā rezultatīvākais spēlētājs ar
vidēji 19,6 punktiem spēlē šosezon bija
Rimants Eņģelis, labākais cīnītājs zem
groziem – Toms Truksnis ar vidēji spēlē
izcīnītām 11,5 atlēcošajām bumbām, savukārt labākais piespēlētājs bija Roberts
Grīnbergs ar 3,7 rezultatīvām piespēlēm
vidēji spēlē. Arī «Jelgava/BJSS» spēlētājiem treneris dot uzdevumus attālināti un
cer, ka jau vasaras sākumā varēs tikties
sporta laukumā.
«Jelgava/LLU»
basketbolisti
regulārajā čempionātā aizvadīja 20 spēles, izcīnot 17 uzvaras
un piedzīvojot
trīs zaudējumus,
un kļuva par
«Ramirent» Latvijas Basketbola
līgas 2. divīzijas
Rietumu grupas
uzvarētājiem.
Foto: no
BK «Jelgava/LLU»
arhīva
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Ikdienu ārkārtējā situācijā aicina
dokumentēt kopīgā albumā
 Emīls Rotgalvis

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (LNVM) aktualizējis vietni «Gadsimta
albums», kurā ikviens aicināts pievienot fotogrāfijas, kas varētu kalpot kā
šā laika liecības, – attēlus
ar pilsētvidi, izmaiņām
ikdienā un darbā, turpinātām un jaunām tradīcijām.
Vietnē www.latvijasgadsimts.lv/albums vienkopus atrodamas liecības
par pēdējo simtgadi, un
muzeja darbinieki šajā
laikā aicina pārskatīt arī
dzimtas albumus, pievienojot vērtīgas liecības par
senākiem notikumiem.
LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda
Burbicka informē, ka vietne «Gadsimta albums» radīta līdztekus
kopizstādei «Latvijas gadsimts»,
kas tapusi 2018. gadā kā valsts
simtgades projekts, sadarbojoties 68
muzejiem no visas Latvijas, tostarp
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejam. «Īstenojām virtuālu projektu, lai sabiedrība varētu
iesaistīties fotogalerijas veidošanā,
radot hronoloģiski un tematiski
bagātu skatījumu uz Latvijas valsts
un tautas vēsturi no 1914. gada
līdz mūsdienām,» skaidro muzeja
pārstāve, piebilstot, ka virtuālajā
albumā arvien tiek uzkrātas gan
senāku laiku, gan mūsdienu liecības.
Muzeja darbinieki īpaši aicina dokumentēt ikdienu ārkārtējās situācijas

laikā, lai saglabātu liecības par šo
notikumu.
«Šī krīzes situācija ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē ir ļoti
neierasta, tādēļ ir svarīgi vēsturei
saglabāt tās liecības, piemēram,
tukšās ielas, uzrakstus, distancēšanos transportā un citur. Tomēr
tikpat svarīgi ir fiksēt arī mazāk redzamo situācijas pusi – visas jaunās
iezīmes, kas saistītas ar attālināto
darbu un mācībām, varbūt ar citādu
kontaktēšanos ģimeņu vidū. Muzejs
ir vēstures liecību glabātājs, tāpēc
vēlamies izmantot iespēju apkopot
arī šā brīža situācijas liecības,» uzsver A.Burbicka.
Tāpat viņa aicina pievienot ne
vien fotoattēlus ar šodienas notikumiem, bet izmantot laiku, kad
jāpaliek mājās, kā iespēju kopīgi
pārskatīt ģimenes albumus, atlasot
un vietnē pievienojot vērtīgākās
vēstures liecības no pēdējiem 100
gadiem, tādējādi ļaujot dzimtas
vēstures būtiskākos mirkļus iekļaut
visas Latvijas vēstures stāstā. Šobrīd
virtuālajā galerijā skatāmas vairāk
nekā 920 fotogrāfijas ar dažādiem notikumiem – svētkiem, sporta spēlēm,
skolas izlaidumiem, armijas dienestu
un citiem. Attēli sarindoti pa laika
posmiem, sākot ar Pirmo pasaules
karu un beidzot ar mūsdienām.
Fotogrāfijas var pievienot vietnē
www.latvijasgadsimts.lv/albums,
nospiežot uz sadaļas «Pievieno savu
stāstu». Ielādējot foto, jāpievieno
tā virsraksts, laiks un vieta, attēla
anotācija, kā arī stāsts par dzimtas
vēsturē svarīgu notikumu, personību vai vietu. Turpat apskatāmi jau
pievienotie attēli un stāsti.

Virtuālā formātā piedāvā izstādi
«Jelgavnieki teātra pasaulē»
 Emīls Rotgalvis

Piedaloties kampaņā
«Ēkultūra», kurā kultūras
notikumus aicina baudīt
virtuāli, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Kultūra» savā mājaslapā
piedāvā virtuālo versiju
izstādei «Jelgavnieki teātra pasaulē», kas sākotnēji
radīta 2016. gada Teātra
dienai kā klātienes izstāde.
Izstāde apkopo stāstus par 11
personībām, kas darbojas uz skatuves visā Latvijā un kuru radošās
darbības ceļš aizsācies tieši Jelgavā.
Izstāde tuvāk iepazīstina ar Nacionālā teātra aktieriem Indru Rogu,

Gundaru Grasbergu un Arti Drozdovu, Jaunā Rīgas teātra aktieri Andri
Keišu, Latvijas Nacionālās operas
solistu Jāni Kurševu, Liepājas teātra aktieri Armandu Kaušeli, Dailes
teātra aktieri Mārtiņu Upenieku,
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra
direktori aktrisi Danu Bjorku, Latvijas Leļļu teātra aktrisi Lailu Kirmušku, Valmieras Drāmas teātra aktieri
Aigaru Vilimu un Juriju Djakonovu,
kurš sevi pierādījis Ģertrūdes ielas
teātrī, Nacionālajā un Dailes teātrī,
«Dirty Deal Teatro» un citur.
Jelgava radošās personības vieno
kā dzimtā pilsēta, kā mācību un izaugsmes vieta, tāpat daudzi aktieri
norāda, ka tieši šeit sperti pirmie soļi
uz skatuves, radot interesi, kas turpinājusies gan kā aizraušanās, gan
tālākais profesionālais ceļš. Turklāt,
lai gan viņu darbība
aizvedusi jelgavniekus
uz teātriem visā Latvijā, daudzos stāstos
lasāmas atmiņas par
Jelgavu un saikni ar pilsētu, kas tiek uzturēta
vēl aizvien. Piemēram,
Liepājas teātrī spēlējošais A.Kaušelis stāsta,
ka atgriešanās dzimtajā
pilsētā vienmēr ir īpaša: «Iebraucot Jelgavā,
izjūtas nevar salīdzināt ar tām, kas rodas,
iebraucot Siguldā, Valmierā vai jebkurā citā
pilsētā. Jelgavā esmu
dzimis, šeit dzīvo mani
vecāki, tāpēc šeit vienmēr būs manas mājas.»
Virtuālā izstāde «Jelgavnieki teātra pasaulē» skatāma «Kultūras»
mājaslapā www.kultura.jelgava.lv, sadaļā
«Aktualitātes», «Paliec
mājās un baudi kultūru
e-vidē».
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Piedzimuši kumeliņi

Viens no pirmajiem savvaļas zirgu kumeliņiem šogad pasaulē nācis vien pirms divām nedēļām, bet tas jau
rikšo līdzās ķēvei, parādot, ka ir spēka pilns un gatavs sekot baram līdz pat pieaugšanai, kad sevi nāksies
Foto: Ivars Veiliņš
pierādīt pašam.
 Emīls Rotgalvis

Arvien vairāk par sevi liek
manīt pavasaris, un šī gadalaika nestās izmaiņas jūtamas arī Lielupes palienes
pļavās, kur mīt savvaļas
zirgi. Šis ir laiks, kad pasaulē nāk jaunie kumeliņi un
arvien aktīvāki kļūst jaunie
ērzeļi, cenšoties sevi pierādīt
savstarpējos cīniņos. Tāpat
dzīvnieki met ziemas kažoku, lai to nomainītu pret
gludu un spīdīgu vasaras
apmatojumu.
Pils salas zirgu īpašnieks un uzraugs
Einārs Nordmanis teritorijas galveno
iemītnieku dzīvei seko jau kopš 2007.
gada, kad Lielupes krastos ganībās
palaisti pirmie 16 zirgi, kas atceļoja no
Nīderlandes. Tagad tur ganās jau ap
70 savvaļas rikšotāju, kas sadalījušies
mazākās grupās, sauktās par harēmiem.
Šobrīd ir pieci harēmi, kā arī izveidojusies viena jaunzirgu grupa, un savvaļas
zirgu skaits aug, jo dzimst jaunie kumeliņi. Pirmie divi šopavasar atskrēja
30. martā un 2. aprīlī, un gaidībās ir vēl
vairākas ķēves. Jaunie kumeļi ir spēcīgi,
jau pāris stundu vecumā droši ejot līdzās
ķēvei un nebaidoties iepazīt pasauli sev

apkārt. Dzimtajā barā jaunie zirgi pavada pirmos divus dzīves gadus, līdz tos
izraida, un nākas gādāt par sevi pašiem.
Savukārt jaunajiem ērzeļiem šis ir
laiks, kad jācenšas sevi pierādīt savstarpējās cīņās, cerot demonstrēt pārākumu
un spēju turpināt dzimtu. Zirgu tēviņu
savvaļas teritorijā ir daudz, līdz ar to izveidojusies unikāla situācija, kad vienā
harēmā ir pat trīs ērzeļi – viens vadošais
un divi zemākas kārtas. «Jaunie ērzeļi
cīnās, jo vēlas izveidot savu grupu. Vissīvākie cīniņi ir maija sākumā, taču laimīgā kārtā viņiem nav tādu līdzekļu, lai šo
cīņu iznākums būtu letāls, tomēr rētas
ir jādziedē, lai neveidotos iekaisums,
kas neārstēts var apdraudēt dzīvnieku,»
skaidro E.Nordmanis, kurš apgaitā pie
savvaļas dzīvniekiem dodas reizi dienā,
gādājot tiem sienu un rūpējoties par
vājākiem vai slimiem zirgiem.
Šobrīd lielākā daļa savvaļas zirgu
atrodas Pils salas ziemeļu galā, kuru
tie iemīļojuši miera, plašuma un pietiekamās zāles dēļ, tomēr drīz tos nāksies
pārvietot tuvāk pilsētai, lai netraucētu
teritorijas galā ligzdojošajiem pļavu
putniem. Lielākoties Pils salas dzīvnieki
savā starpā satiek labi, piemēram, ar
zirgiem labi sadzīvo arī turpat mītošais
stirnu bariņš.
Sekojot savvaļas zirgu ikdienai,
E.Nordmanis iepazinis to raksturu

un spēj atpazīt lielu daļu bara locekļu.
Savvaļas zirgu pazīšanas zīme esot
spalvas virpulis pieres vidū, kas katram
ir unikāls līdzīgi kā cilvēka pirkstu nospiedums. Daļai zirgu dots vārds, piemēram, vadošajiem ērzeļiem Oskaram un
Pūpolam. Lai arī pavasaris ir savvaļas
zirgu aktīvākais laiks, dzīvnieki ikdienā
lielākoties ir mierīgi un sabiedriski. Tie
no cilvēkiem nebaidās, tomēr Pils salas
zirgu uzraugs aicina dzīvniekus lieki
netraucēt, vērot tos no vismaz 50 metru
attāluma, to tuvumā netrokšņot un uzvesties mierīgi. Tāpat zirgus kategoriski
aizliegts barot, jo tie labi iztiek gan ar
savvaļā atrodamo barību, gan tiem
sagādāto sienu. Nepiemērota pārtika
zirgiem var kaitēt, turklāt tie ļoti ātri
pierod pie kārumiem, kļūst uzmācīgi
un pat agresīvi.
Jāuzsver, ka izsludinātās ārkārtējās
situācijas dēļ šobrīd ir slēgts Pils salas
skatu tornis un dabas taka. Līdz ar
šo objektu pagaidu slēgšanu savvaļas
zirgi ganās arī teritorijas vārtu tuvumā.
Tāpat laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam
teritorijai aiz otrā žoga un skatu torņa
ir stingrā lieguma statuss, tātad jebkāda
ar tiešo apsaimniekošanas darbu nesaistīta cilvēku atrašanās tur ir kategoriski
aizliegta un tiek administratīvi sodīta.
Aizliegums attiecas arī uz makšķerniekiem.

Platformā «Kurp.es» apkopoti vairāk nekā
100 tiešsaistes pasākumu
 Emīls Rotgalvis

Laikā, kad klātienes kultūras notikumi ir atcelti,
platforma «Kurp.es» sadarbībā ar Kultūras ministriju
īpašā kalendārā apkopojusi
vairāk nekā 100 dažādu
pasākumu, kuriem var pieslēgties tiešsaistē. No tiem
ap 60 ir notikumi kultūras
jomā – izstādes, kino, teātra un mūzikas pasākumi.
Sākoties publisko pasākumu rīkošanas aizliegumam, arī kultūras joma
ir pārcēlusies uz virtuālo vidi. Šobrīd
lielāko daļu tiešsaistes kultūras no-

tikumu pārredzamā kalendārā var
atrast pasākumu atlases platformā
www.kurpes.lv. Tajā jau pieejamas
vairāk nekā 100 dažādas iespējas,
kā ierastos koncertus, kino apmeklējumus un nodarbības aizvietot ar
digitālām alternatīvām.
Platformas «Kurp.es» izveidotājs
Gustavs Mārtiņš Upmanis atzīst:
«Laikā, kad kultūras dzīve šķiet
apstājusies, ir īpaši svarīgi parādīt
latviešu sabiedrībai, ka viss turpinās
un tehnoloģiskās iespējas tikai aug.
Ar tiešsaistes pasākumu popularizēšanu mēģinām uzsvērt, ka būtiski ir
ieturēt fizisko distanci, nevis sociālo.»
Starp pasākumiem atrodamas gan
tiešsaistes diskotēkas, gan koncertu

tiešraides un ieraksti, gan arī vebināri un sporta treniņi, ļaujot tikties
virtuālajā vidē, neizejot no mājām.
Vairums kalendārā apkopoto pasākumu ir daļa no Kultūras ministrijas
uzsāktās «Ēkultūras» kampaņas,
vienkopus informējot par iespējām
kultūras norises baudīt virtuāli gan
dažādos arhīvos un vietnēs, gan
arvien jaunos tiešsaistes koncertos,
lasījumos un pasākumos, kurus rīko
iestādes, uzņēmumi un dažādas radošās apvienības. Pasākumu kalendārs
pieejams vietnē www.kurpes.lv/pasakumi/tiessaiste. Platformas veidotāji
tiešsaistes pasākumu kalendāru uzturēs līdz publisko pasākumu ierobežojumu beigām, ik dienu to papildinot.

