Cienījamie jelgavnieki!
Lieldienas nes prieku par atdzimšanu. Dabā, kristīgajā
pasaulē un cilvēku sirdīs. Lai prieks iedvesmo jūs
jauniem darbiem, svarīgiem lēmumiem un ļauj uz
ierastām lietām paskatīties kā uz jaunu iespēju! Esiet
iedvesmas avots tiem, kas ir kopā ar jums, kas svin kopā
ar Jums un priecājas par jums!

Priecīgas Lieldienas!
BEZMAKSAS
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Jelgavas domes vārdā –
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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Vēl līdz 28. aprīlim var
iesniegt savus ierosinājumus
pilsētas publisko ūdeņu
teritoriju attīstībai
 Jana Bahmane

Tiekamies
Lieldienu pastaigā!
 Jana Bahmane

«Lieldienas ir laiks, kad mosties dabai, saulei un pavasarim. Šie ir tradīcijām piepildīti svētki, tādēļ arī
šogad Jelgavas pils parkā pulcēs Lieldienu pastaiga
ar olu krāsošanu un ripināšanu, šūpošanos un citām
aktivitātēm. Ikviens varēs atrast ko sev saistošu, un
man ir prieks, ka šī vairāk nekā divdesmit gadu ilgā
tradīcija joprojām pulcē arī tās ģimenes, kuru bērni
jau izauguši, – pils parks Lieldienās ir vieta, kur jelgavniekiem satikties,» būt kopā Lieldienu pastaigā, kas
Jelgavas pils parkā notiks 21. aprīlī no pulksten 11 līdz
15, aicina LLU Studentu kluba vadītāja Anita Prūse.
Lieli un mazi Lieldienu pastaigas dalībnieki tradicionāli
aicināti līdzi ņemt trīs krāsotas
olas, lai tās ripinātu un piedalītos
olu kaujās, bet būs arī iespēja nokrāsot olu pils parka lielajā katlā.
«Mūsu ilggadējais atbalstītājs
«Balticovo» šo gadu gaitā jelgavniekiem sarūpējis tūkstošiem olu,
un arī šoreiz Lieldienu pastaigas
dalībnieki varēs nokrāsot olas sīpolu mizās, bet, lai padarītu savu
olu atšķirīgu, aicinām līdzi ņemt
pašu sarūpētus materiālus, ko
aplikt ap oliņu, lai tā iegūtu īpašu
krāsojumu,» norāda A.Prūse.
Pils parkā būs šūpoles, radošās
darbnīcas un pavasara veiklības

spēles, kā arī neliels Lieldienu
tirdziņš.
Lieldienu pastaigā varēs apskatīt arī dzīvnieciņus no «Lauku
sētas», izstādi «Trusis un citi», kā
arī pavizināties ar ponijiem no
uzņēmuma «Reinas zirgi».
Savukārt pulksten 12 pils
pagalmā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveiks 137
mazos jelgavniekus – 66 zēnus un
71 meiteni –, kas dzimuši laikā
no 7. janvāra līdz 31. martam.
Jauno jelgavnieku vidū ir arī divi
dvīņu pāri.
Ģimenes priecēs folkloras kopa
«Dimzēns», tautas deju ansamblis «Lielupe» un deju kolektīvi

«Laipa» un «Ozolnieki».
«Šobrīd mūsu acu priekšā pils
top jauna, un tiem, kam ikdienas
steigā nav bijis laika, Lieldienu
pastaiga ir lieliska iespēja tuvāk
apskatīt atjaunoto pils fasādi,»
tā A.Prūse.
Bet bērnu un jauniešu centrs
«Junda» Pirmajās Lieldienās
aicina uz pasākumu «Labās
Lieldienas «Lediņos»» – 21. aprīlī
no pulksten 12 līdz 15 nometnes
vietā «Lediņi» Lediņu ceļā 1
ģimenes varēs piedalīties aktivitātēs svaigā gaisā – ripināt
olas, orientēties pa teritoriju,
baudīt tēju. «Aicinām ģimenes
ņemt līdzi piknika grozu un
patstāvīgi izbaudīt «Lediņos»
piedāvātās iespējas. Nometnes
teritorijā ciemiņus sagaidīs Zaķi,
kuri iepazīstinās ar teritoriju
un parādīs aktivitātes,» stāsta
nometnes «Lediņi» vadītāja Lelde
Liepa-Liepiņa.
Jāpiebilst, ka, sagaidot Lieldienas, Jelgavas pilsētvide papildināta ar tematiskiem svētku
dekoriem. «Ik gadu svētku dekori
tiek izvietoti ne vien pilsētas centrālajā daļā, bet arī, piemēram,
Rīgas un Satiksmes ielā, Dobe-

les šosejā. Tā kā Rūpniecības
iela ir tranzīta ceļš, kur ir liela
satiksmes intensitāte, nolēmām
dekorus izvietot arī tur. Savukārt
rotācijas apli pie stacijas šogad
rotā zelta nokrāsas olas, kas
krāsu ziņā sasaucas ar dekorācijām Hercoga Jēkaba laukumā,
aizstājot spilgti violetos un rozā
toņus, kas gan pērn, gan arī šogad redzami pilsētas rotājumos
citviet pilsētā,» stāsta Jelgavas
pilsētas galvenā māksliniece
Zane Vēvere.
Lieldienu dekori izvietoti Hercoga Jēkaba laukumā, Driksas
ielas gājēju posma puķu dobēs,
Vecpilsētas ielā, Rīgas ielas 53c
un Satiksmes ielas zālienā,
Mīlestības alejā Dobeles šosejā,
Rīgas un Strazdu ielas krustojumā, Brīvības bulvāra un Kristapa Helmaņa ielas krustojumā
satiksmes rotācijas aplī, kā arī
rotācijas aplī pie dzelzceļa stacijas un Rūpniecības ielā. Pilsētā
izvietoti gan metāla dekori ar
organiskā stikla spoguļvirsmas
olām, gan arī stiklplasta olas ar
metāla zāles stiebriem un taureņiem, gan koka zaru ligzda ar
putuplasta olām.

Černobiļas AES avārijas seku likvidatorus aicina uz tikšanos
 Jana Bahmane

Šogad aprit 33 gadi, kopš Ukrainā notika Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārija, un 25. aprīlī
pulksten 14 Jelgavas novada domes zālē Pasta
ielā 37 tradicionāli notiks Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem veltīts pasākums.
Sabiedrības integrācijas pārvaldē norāda, ka Jelgavā šobrīd
dzīvo 77 cilvēki, kuri savulaik
piedalījušies AES avārijas seku
novēršanas darbos, un viņiem

visiem ir izsūtīts ielūgums uz
atceres pasākumu. Plānots, ka
tajā klātesošos uzrunās Jelgavas
pilsētas, Jelgavas novada un
Ozolnieku novada vadība, Ukrai-

nas un Baltkrievijas vēstniecības
pārstāvji, kā arī par paveikto šā
gada laikā informēs biedrības
«Latvijas savienība «Černobiļa»»
prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks. Pasākumā uzstāsies
māsas Legzdiņas.
Černobiļas AES avārijas
seku likvidatori dalību pasākumā lūgti apstiprināt līdz 23.
aprīlim pa tālruni 63029841
vai 26112252.
Jāatgādina, ka Černobiļas

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

AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem, kuri savu pamata dzīvesvietu deklarējuši Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā un dzīvo deklarētajā
dzīvesvietā, ir noteikts ikgadējs pabalsts rehabilitācijai 50
eiro apmērā. Lai to saņemtu,
līdz 15. decembrim jāvēršas
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
9, 115. kabinetā.
Turpinājums 3.lpp.
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Pirmdien aizvadīta
publiskās apspriešanas sanāksme pilsētas
pašvaldības izstrādātajam tematiskajam
plānojumam «Publisko ūdeņu teritoriju
izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās».
Tajā piedalījās ap 15
jelgavnieku, un lielākoties viņi interesējās
par Lielupes krastmalu labiekārtošanas
plāniem un iespējām.
Jāatgādina, ka rakstiskus priekšlikumus pilsētas publisko ūdeņu
izmantošanas plāna
pilnveidošanai ikviens
var iesniegt līdz 28.
aprīlim.
Sanāksmē Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes teritorijas
plānotāja Dace Stūre jelgavniekus iepazīstināja ar tematisko
plānojumu un ieskicēja būtiskākos pilsētas ūdens teritoriju un
ūdensmalu attīstības mērķus:
veicināt publisku ūdensmalu
pieejamību un ūdens teritoriju
izmantošanu veselības veicināšanas pasākumiem un atpūtai;
attīstīt jaunas piestātnes un
citas publiskas būves; saglabāt
ūdenstilpņu dabiskos krastus.
Daži no sanāksmes dalībniekiem uzsvēra nepieciešamību izstrādāt detalizētākus krastmalu
izmantošanas nosacījumus, jo
tās ir atšķirīgas – kāda, iespējams, nav piemērota apbūvei,
turpretī citā apbūve ir iespējama. Izskanēja arī priekšlikums
noteikt īpašus nosacījumus
katrai krasta zonai. D.Stūre
skaidroja: darbs pie detalizētāka
plānojuma vēl turpināsies, bet šī
tematiskā plānojuma būtiskā-

kais mērķis ir izvērtēt publisko
ūdeņu teritoriju faktisko izmantošanu, pieejamību un izstrādāt
risinājumus turpmākām krastmalu izmantošanas iespējām.
Tāpat klātesošie rosināja padomāt par atpūtas un kempinga
vietas izveidi Lielupes krastā.
«Ideju līmenī esam apsprieduši,
ka šādam nolūkam varētu tikt
labiekārtota teritorija Lielupes
labajā krastā Vecā ceļa galā, un
šobrīd turpinās iespēju izvērtēšana,» tā D.Stūre.
Vēl tika aktualizēta nepieciešamība Lielupes labajā krastā
pie tilta izveidot publisku laivu
piestātni – vietu, kur cilvēkiem,
kas laivo vai burā, piestāt un
atpūsties. Šis ieteikums pamatots ar faktu, ka šobrīd
Lielupes labajā krastā publiskas
piestātnes nav. Tāpat izskanēja
ieteikumi padomāt par dzeramā
ūdens un labierīcību pieejamību
piestātnēs.
D.Stūre norādīja, ka plānojumā tiks iekļauti arī daži
kuģīšu īpašnieku un laivotāju
ieteikumi, piemēram, par jaunu
piestātņu izveidi, tiks izvērtēta
iespēja attīrīt pils kanālu, bet
no «Villa Medem» saimniekiem
saņemts priekšlikums izveidot
piekļuvi Driksai, lai daudzveidotu tūrisma iespējas. «Tāpat
esam saņēmuši priekšlikumu
izveidot piestātni pie skatu torņa Pils salā. To esam iesnieguši
Dabas aizsardzības pārvaldē
un, ja atbilde būs pozitīva, jau
šogad esam gatavi tur izveidot
piestātni,» papildināja Jelgavas
pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte.
Sanāksmes noslēgumā tika
aktualizēts arī jautājums par
publisko ūdeņu tīrību, ko apdraud plūdi, kā rezultātā upē
nonāk bioloģiskais piesārņojums, piemēram, no Platones
upes.
Turpinājums 3.lpp.

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.

Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Ietekmes uz vidi ziņojums:
tilta būvniecība ir pieļaujama
 Kristīne Langenfelde

Pagājušajā trešdienā notika publiska sabiedriskās apspriešanas sanāksme sagatavotajam ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumam par pilsētā plānoto transporta
pārvadu pār Lielupi un Driksu jeb tā saukto Ziemeļu
šķērsojumu. Uz apspriešanu ieradās ap 30 jelgavnieku.
Būtiskākie secinājumi pēc tās: ziņojuma izstrādātāji un
vides eksperti atzina, ka tilta būvniecība šajā vietā ir
vienīgā alternatīva pilsētai un ieceri iespējams īstenot,
ja tiek nodrošināti kompensējošie pasākumi, kas ļauj
saglabāt dabas vērtības, savukārt klātesošie jelgavnieki
uzsvēra, ka jauns tilts pilsētai ir ļoti nepieciešams, un
pret ieceri būvēt Ziemeļu šķērsojumu publiski neiebilda
neviens. Sanāksmē vien izskanēja dažādi ierosinājumi,
kā plānoto tiltu varētu vēl uzlabot.
Kā uzsver Jelgavas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte,
sākotnējā sabiedriskā apspriešana
par ieceri būvēt jauno transporta
pārvadu pilsētā notika 2015. gada
beigās. «Jau tolaik iedzīvotājiem
bija daudz jautājumu par to, kā
jaunā būve ietekmēs dabas vērtības Pils salā, bet, kamēr nebija
izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums, uz šiem jautājumiem
atbildēt nevarējām. Daļu no tilta
posma plānots realizēt dabas liegumā «Lielupes palienes pļavas»,
kas ietverts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā «Natura
2000», līdz ar to nākamais solis
bija izstrādāt ietekmes uz vidi
novērtējumu. To pēc pašvaldības
pasūtījuma veica SIA «Estonian,
Latvian & Lithuanian Environment». Nu šīs dabas vērtības
eksperti ir izvērtējuši, atzīstot, ka,
ievērojot visus nosacījumus, tilta
būvniecība pār dabas lieguma teritoriju ir pieļaujama. Apjomīgajā
ziņojumā norādīts, ka šī vieta tilta
būvniecībai ir vienīgā alternatīva
pilsētā, jo citi risinājumi nespētu
tik efektīvi samazināt arvien augošo transporta plūsmu Jelgavas
centrā, kas rada vides piesārņojumu un pārsniedz pieļaujamās
trokšņu normas,» skaidro G.Osīte.

Tilta būvniecība paredzēta
jau pirms 60 gadiem

Transporta pārvada, kas savienotu Lapskalna un Atmodas
ielas krustojumu un Kalnciema
ceļa un Loka maģistrāles krustojumu, izbūves mērķis ir atrisināt
būtiskas Jelgavas satiksmes
organizācijas problēmas, kā arī
radīt priekšnosacījumus, lai apkārtējā teritorijā varētu attīstīties
uzņēmējdarbība. Tilta izbūve ir
nozīmīga, domājot gan par bijušā
lidlauka, gan citu industriālo
teritoriju atdzīvināšanu, pilsētas
centra atslogošanu no tranzīta
transporta un arī veloceliņu tīkla
attīstību. Kā uzsvērts ziņojumā,
pašreizējā Lielupes tilta kapacitāte ir 26 000 transportlīdzekļu
diennaktī, bet jau šobrīd to diennaktī šķērso ap 40 000 transporta vienību. Tāpat, modelējot
nākotnes perspektīvas, eksperti
secinājuši, ka ik gadu transporta
plūsma mūsu pilsētā pieaug vidēji
par diviem procentiem. Pēdējos
gados vien reģistrēto auto skaits
Jelgavā palielinājies par 10 procentiem, bet braukšanas biežums
dažādās pilsētas ielās audzis par
10–50 procentiem. Ziņojumā
secināts, ka, neizbūvējot tiltu,
tuvākajos gados trokšņu līmenis
pilsētas centrā pieaugs par 14
procentiem. «Līdz ar to ir skaidri
redzams, ka sabiedrības ieguvumi, realizējot šo ieceri, pārsniedz
zaudējumus,» uzsver «Estonian,
Latvian & Lithuanian Environ-

ment» valdes locekle Aiga Kāla.
Jāuzsver, ka pārvada nepieciešamība Jelgavā identificēta
jau 1959. gadā, kad tas iekļauts
pilsētas ģenerālplānā, 1965. gadā
tas iezīmēts arī kartēs, bet 1976.
gadā izstrādāta pilsētas lielceļu
shēma, kurā ir paredzēts Ziemeļu apvedceļš. Kopš 1999. gada
transporta pārvads iezīmēts arī
Jelgavas teritorijas plānojumos,
un tas nozīmē, ka jau 60 gadu pilsētā ir rezervēta teritorija pārvada
būvniecībai.
ornitologi izsaka viedokli, akcentējot, ka, domājot par liegumā
Trīs iespējamie tilta varianti mītošo putnu aizsardzību, veikTilts ir plānots ar autotranspor- smīgāks būtu pirmais tilta skiču
ta satiksmi divās joslās un gājēju variants, kuram nav izteiktu diun velosipēdu celiņu. Tilta un tā zaina elementu.
pieeju izbūves kopgarums – 1376
metri. Saskaņā ar iepirkuma pro- Kā pasargās dabas vērtīb as?
cedūru Ziemeļu šķērsojuma skiču
Nenoliedzami, tilta būvniecība
variantus jau 2015. gadā izstrādā- pār Lielupes palienes pļavām
ja uzņēmums «3C». Neskatoties ietekmēs dabas vērtības, bet
uz to, kurš dizainiskais variants eksperti ir atzinuši, ka, realitiks izvēlēts, izstrādāti arī tilta zējot noteiktus kompensējošos
vispārīgie parametri. Kopējais tilta pasākumus, dabai nodarītais
laidumu konstrukcijas garums zaudējums būs nenozīmīgs. Kā
plānots 811,50 metri, kopējais tilta «Jelgavas Vēstnesim» skaidro
platums – 15,50 metri, tostarp 10 «Estonian, Latvian & Lithuanian
metri būs tilta brauktuve ar divām Environment» projektu vadītāja
joslām, pa vienai katrā virzienā, Lūcija Kursīte, šajā gadījumā ir
metru plata būs tehniskā ietve, rasti vairāki risinājumi, kas pa3,5 metrus plats paredzēts ap- lienes pļavās ļautu saglabāt dabas
vienotais gājēju un velobraucēju vērtības. «Nozīmīgākā ietekme
celiņš. Krasta balstu augstums varētu būt uz pļavā mītošajiem
plānots apmēram deviņi metri, un ligzdojošajiem putniem, tāpēc
bet platums – 14,90 metri. Balstus kopā ar pašvaldību ir apzinātas
paredzēts izbūvēt no monolīta līdzās esošās dabisko pļavu platīdzelzsbetona.
bas, kuras būtu iespējams iekļaut
Pirmais piedāvātais variants lieguma teritorijā, tā paplašinot
ir tērauda siju tilts, kas no sāna vietu, kuru varētu apdzīvot reto
nedaudz atgādina vanšu tiltu. Šis sugu putni. Šobrīd tās ir divas
variants nosacīti ir bez jebkādas teritorijas – Driksas kreisajā
dizaina virsvērtības un ir tīra krastā un Lielupes labajā krastā
inženierbūve, tāpēc tam nav pat pie Ozolpils –, kas kopā aizņem
skices, bet tikai rasējums.
vairāk nekā 50 hektāru. Ja tilta
Otrais variants – arku tunelis būvniecība tieši ietekmēs 1,2
– jau ir ar dizainisku vērtību, kur hektārus dabas lieguma teritoritērauda siju tilts tiek papildināts jas, tad kompensējamā platība ir
ar individuāliem un dekoratīviem daudzreiz lielāka. Arī ES «Natura
gaismas ķermeņiem arkas formā, 2000» teritorijās šādas būvniecīkas izvietoti pietiekami blīvi, lai bas ieceres tiek īstenotas, piedāradītu savdabīga tuneļa izjūtu.
vājot kompensējamās platības,»
Savukārt trešā varianta kons- skaidro L.Kursīte, piebilstot, ka
trukcija ir kombinēta no vairā- pašvaldības pienākums būs jauno
kiem konstruktīvajiem paņē- teritoriju apsaimniekot atbilstoši
mieniem – ir gan tērauda loki ar lieguma vajadzībām.
iekārtiem laidumiem, gan kopnes,
Tāpat, lai maksimāli pasargātu
gan sijas. Kopumā tilts vizuāli dabas vērtības, noteikts, ka būvatgādina dzelzceļa tiltu Rīgā. niecība lieguma teritorijā nedrīkst
Šajā variantā, tāpat kā pārējos, notikt no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam,
ir paredzētas troksni slāpējošas kad ligzdo īpaši aizsargājamās
sienas, un skaņu tuneļi tiks iz- putnu sugas. «Būtiski apzināties,
vietoti ekoloģiski jutīgākajās tilta ka dabas liegumā kopš tā izveitrases vietās – palienes daļā pie des 1991. gadā jau ir notikušas
Lielupes, kā arī Pils salā, tādējādi ievērojamas izmaiņas. Daudzas
pasargājot šo teritoriju ekosistēmu putnu sugas, kas savulaik tur
no trokšņiem. Vēl trešajā variantā mitušas, jau šobrīd tur vairs near spilgtu krāsojumu plānots izcelt dzīvo. Pilsēta augusi, un arī daba
tilta siluetu. Tāpat tam tiks pie- ir mainījusies,» atzīst L.Kursīte.
skaņots gaismas ķermeņu un citu
Viņa uzsver, ka arī paredzamā
aksesuāru – margu, ūdens noteces ietekme uz zālāju biotopiem nav
elementu, norāžu – dizains.
vērtējama kā būtiska, jo tie ir liela
Ietekmes uz vidi ziņojumā par izmēra zālāju poligoni, turklāt
tilta vizuālo risinājumu vienīgi tilta būvniecība skars tikai 0,5–1,3

Skice: tilta
3. alternatīva

Skice: tilta
2. alternatīva

procentus no poligonu platības.
Nodrošinot piemērotu apsaimniekošanu, nākotnē joprojām
turpināsies zālāju biotopu dabīga
atjaunošanās.
Vēl, domājot par dabas vērtību
saudzēšanu, ziņojumā ieteikts tilta būvniecības procesā maksimāli
izmantot upes ceļu, materiālus
pievedot ar pontoniem.

Ko rosina jelgavnieki?

Kaut arī sabiedriskās apspriešanas sanāksme pagājušajā nedēļā
rīkota par tilta būvniecības ietekmi uz vidi, klātesošo jelgavnieku
ierosinājumi un priekšlikumi
vairāk bija saistīti ar ieguvumiem
sabiedrībai. Tā, piemēram, izska-

nēja priekšlikums izvērtēt iespējas
tiltu paplašināt tā, lai tam būtu
vismaz trīs braukšanas joslas,
laicīgi domāt par to, kā ierobežot
satiksmi caur pilsētas centru, lai
pēc iespējas ātrāk mainītu jelgavnieku braukšanas paradumus
un veicinātu tilta izmantošanu.
Tāpat jelgavnieki interesējās,
kādas trokšņu slāpējošas sienas
paredzēts izmantot savrupmāju
aizsardzībai Loka maģistrāles un
Kalnciema ceļa apkaimē, savukārt
Jelgavas Jahtkluba pārstāvji rosināja apsvērt iespēju tiltu būvēt
augstāku, lai zem tā varētu izbraukt jahtas, vienlaikus gan norādot: viņi izprot, ka šādas izmaiņas
projektu ievērojami sadārdzinātu.

Visus izskanējušos jautājumus
pašvaldība jau ir modelējusi un
apzinājusi: tilta platumu nepieciešamības gadījumā ir iespējams
nedaudz palielināt; trokšņu
slāpējošās barjeras savrupmāju
apbūves zonā plānotas 2,5 metrus augstas; centrālās pilsētas
ielas atslogošana ir viens no
būtiskākajiem uzdevumiem, realizējot tilta izbūvi. Jahtklubam
savukārt tika piedāvāta iespēja
pārcelties uz kādu pašvaldībai
piederošu zemesgabalu aiz jaunā
tilta, kas arī turpmāk ļautu burāt
līdz Kalnciemam, un Jahtkluba
pārstāvji uz to atbildēja: «Paldies
par tādu variantu. Mēs padomāsim.»

Kas notiks tālāk?
Sabiedriskā apspriešana par transporPēc tam, kad sabiedriskā apspriešana būs
ta pārvada izbūvi turpināsies līdz 27. noslēgusies, izstrādātais dokuments vēl tiks
aprīlim. Rakstiskus priekšlikumus par papildināts ar saņemtajiem priekšlikumiem,
ietekmes uz vidi ziņojumu var iesniegt: bet aktualizētais ziņojums iesniegts atzinuma
• Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpnie- saņemšanai Vides pārraudzības valsts birojā.
cības iela 23, Rīga, LV-1045, fakss 67321049, Aktualizētā ziņojuma versija būs pieejama
tālrunis 67321173, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapā www.jelgava.lv un www.environment.lv. Ja birojs sniegs pozitīvu atzinumu,
mājaslapa www.vpvb.gov.lv);
• Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpoša- lēmums par paredzēto darbību būs jāpieņem
nas centrā (Lielā iela 11, 131. kabinets, Jel- Ministru kabinetam, bet pēc tam dokumentu
gava, LV-3001, tālrunis 63005569, 63005493, vēl vajadzēs saskaņot ar Eiropas Komisiju,
e-pasts dome@dome.jelgava.lv, mājaslapa un tikai tad Jelgavas dome varēs pieņemt
www.jelgava.lv).
lēmumu par tilta būvniecību.

ZIŅAS
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Vēl līdz 28. aprīlim var
iesniegt savus ierosinājumus
pilsētas publisko ūdeņu
teritoriju attīstībai
No 1.lpp.

«Ūdens kvalitāte pazeminās
mazūdens periodos, kad nav
pietiekama ūdens apmaiņa un
tas dabīgā veidā nespēj attīrīties.
Platones upes krastos ir daudz
degradētu teritoriju, kas var veicināt piesārņojumu, taču pēdējo
gadu laikā kritiskas situācijas nav
bijušas,» norādīja Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vides pārvaldības
speciāliste Solvita Lūriņa.
Jāatgādina, ka atklātas ūdens
platības Jelgavā ir 272 hektāri jeb
4,5 procenti no pilsētas teritorijas,
bet tematiskajā plānojumā aptvertie ūdeņi ir Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošie
Lielupes, Svētes, Iecavas, Platones
un Vircavas upju posmi. Šobrīd
plānojumā iestrādātas vairākas
jaunas publisko ūdeņu teritorijas
izmantošanas iespējas – tā, piemēram, paredzēts, ka perspektīvā
labiekārtotas peldvietas varētu
izveidot pie Svētes 6. līnijā, arī pie
Platones un Vircavas upes, savu-

Top jauni pludmales
volejbola laukumi

kārt Driksā pretī Uzvaras ielai
61 nākotnē varētu tapt peldvieta
suņiem.
Ar tematiskā plānojuma redakciju līdz 28. aprīlim var iepazīties
Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131.
kabinetā, pirmdienās no pulksten
8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8 līdz
17, piektdienās no pulksten 8 līdz
14, kā arī elektroniski mājaslapā
www.jelgava.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 28. aprīlim pa pastu
(pasta zīmogs), e-pastu dome@
dome.jelgava.lv, portālā www.  Ilze Knusle
geolatvija.lv vai klātienē Klientu
Pasta salā tiek izbūvēti
apkalpošanas centrā.
divi jauni pludmales
Tematiskais plānojums ir izvolejbola laukumi,
strādāts ar Latvijas Vides aizsartādējādi paplašinot
dzības fonda atbalstu projekta
iedzīvotāju aktīvās atNr.1-08/43/2018 «Tematiskā plāpūtas iespējas.
nojuma «Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas
Jaunie laukumi būs līdzās
administratīvajās robežās» izstrātur jau esošajiem diviem laude» gaitā.
kumiem. Jelgavas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
pārstāve Kristīne Lazdiņa informē, ka katra spēles zona būs
16x8 metri, bet kopā ar drošības
ierastā sestdienas darba režīma zonām laukuma izmērs būs
strādās visas pilsētas pasta noda- 26x16 metri. «Vispirms jānorok
ļas, izņemot 5., kuras darba laiks
būs no pulksten 10 līdz 19.
Jāpiebilst, ka klienti, kuriem
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras piešķirtās pensijas un
pabalsti tiek piegādāti dzīvesvietā
ar «Latvijas pasta» starpniecību un
kam izmaksa paredzēta svētku lai-  Anastasija Miteniece
kā, tās saņems agrāk. Pensijas un
pabalsti, kuru saņemšanas laiks ir
Ziemas laikā uz pilsē19. un 20. aprīlis, jau piegādāti 17.
tas ielām un ietvēm
aprīlī, savukārt šodien, 18. aprīlī,
sakrājušies sanesuklienti saņems pensijas un pabalsmi, smiltis un putektus, kuru izmaksa paredzēta 21.
ļi, tādēļ šobrīd tiek
un 22. aprīlī.
veikta ielu meha-

Lieldienu brīvdienās strādās
pasta nodaļa «RAF centrā»
 Jana Bahmane

Lieldienu brīvdienās,
19., 21. un 22. aprīlī, Jelgavā strādās viena VAS
«Latvijas pasts» nodaļa
– tirdzniecības centrā
«RAF centrs», informē
«Latvijas pasta» pārstāve Vineta Danielsone.

Seko mums:

facebook.com

Dokumentu arhīva
Kosmētiskā iedeguma
veidošana
25. aprīlī pl. 1000

pakalpojumam
noteiktās higiēnas
prasības
2. maijā pl. 1000

8. maijā pl. 0915

8. maijā pl. 1730

9. maijā pl. 1000

10. maijā pl. 1000

13. maijā pl. 1730

Tetovēšanas un
pīrsinga pakalpojumu
noteiktās higiēnas
prasības
23. maijā pl. 900

MONTESORI

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

!

KSAS

A
BEZM

Foto: Ivars Veiliņš
zemes slānis, tad jānoblietē
pamatne, jāieklāj ģeotekstils
un smilts segums, ko veidos
divas kārtas – apakšslānis, kura
izveidei nepieciešams 621,81
kubikmetrs smilšu, un virsējais
slānis no skalotas upes vai jūras
smilts, kura izveidei nepieciešami 683,59 kubikmetri smilts.
Laukumus norobežos metāla
žogs – tas gan aizkavēs bumbas
iekrišanu ūdenī, gan pasargās
citus atpūtniekus Pasta salā, lai
viņiem netrāpa ar bumbu. Liel
upes pusē žoga augstums būs 4,8
metri, bet sānos – 2,6 metri. Vēl
tiks izveidots grants seguma gājēju celiņš, lai laukumiem ērtāk

piekļūt,» stāsta K.Lazdiņa.
Laukumus Pasta salā būvē
SIA «UNI RL», un darbi jāpabeidz līdz 1. jūnijam. To izmaksas ar PVN ir 38 999,40 eiro.
Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis norāda,
ka Pasta salā šovasar plānots
aizvadīt Latvijas Jaunatnes
olimpiādes pludmales volejbola
sacensības un ar diviem laukumiem tam nepietiktu. Tomēr
lielākie ieguvēji būs jelgavnieki,
kuri ir aktīva dzīvesveida piekritēji, jo līdz ar jauno laukumu
izbūvi spēlēt pludmales volejbolu
varēs vairāk interesentu, jo tie
būs pieejami ikvienam.

Mehanizēti tīra pilsētas
asfaltētās ielas

Lielajā Piektdienā, 19. aprīlī,
Jelgavas 5. pasta nodaļa, kas atrodas «RAF centrā», būs atvērta
no pulksten 10 līdz 19, bet 21. un
22. aprīlī – no pulksten 10 līdz 17.
Savukārt sestdien, 20. aprīlī, pēc

Make-up sev

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

ir vietas, kur tehnikai ir
grūti piekļūt, – šādos gadījumos ielu uzkopšanā iesaistās
strādnieki. Šobrīd asfaltētās
ielas no putekļiem attīra divi
mehanizētie tīrītāji un viena
strādnieku brigāde.
Ielu sakopšanas darbus visās asfaltētajās pilsētas ielās,
kur ir apmales, paredzēts
paveikt līdz 15. maijam, bet
vēlāk profilaktiskā tīrīšana
notiks vienu divas reizes
mēnesī. «Darbu sākām ar centrālajām ielām – Lielo, Rīgas,
Krišjāņa Barona, Akadēmijas
ielu – un secīgi turpinām citviet,» norāda I.Auders. Viņš

gan uzsver, ka šogad plānā
nav iekļautas ielas, kur notiek
rekonstrukcija vai komunikāciju izbūve. Šajās vietās par
piegulošās teritorijas sakopšanu atbildīgi darbu veicēji.
Automašīnu vadītāji aicināti pievērst uzmanību ceļa zīmēm, kas nosaka stāvēšanas
ierobežojumus, jo, piemēram,
Akadēmijas, Pasta, Mātera,
K.Barona ielā, tās nodrošina
iespēju konkrētā laikā piekļūt
ielas nomalēm, lai tās sakoptu. Jāuzsver, ka vajadzības
gadījumā atsevišķās pilsētas
ielās var būt noteikti arī īslaicīgi stāvēšanas ierobežojumi.

AES avārijas seku likvidatorus aicina uz tikšanos
No 1.lpp.

Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz rakstisks iesniegums,
uzrādot personu apliecinošu
dokumentu un Ministru kabineta noteikta parauga apliecību
par Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieka
statusu. Pabalsts tiek pārskaitīts tā pieprasītāja iesniegumā
norādītajā kontā.
Jāpiebilst, ka pirms un pēc
pasākuma Jelgavas novada

Īsi
 Lieldienu brīvdienu laikā,
no 19. līdz 22. aprīlim, jelgavniekiem jārēķinās ar izmaiņām
sabiedriskā transporta kursēšanas grafikā. Lielajā Piektdienā,
Pirmajās un Otrajās Lieldienās,
19., 21. un 22. aprīlī, pilsētas
nozīmes maršrutos sabiedriskais
transports kursēs pēc svētdienas
kustības saraksta, bet 20. aprīlī –
pēc sestdienas kustības saraksta,
informē SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP). Savukārt reģionālie
starppilsētu nozīmes maršrutu
reisi, kurus apkalpo JAP, Lieldienu
svētku dienās kursēs pēc brīvdienu
kustības saraksta. Detalizētāka
informācija par reģionālo starppilsētu reisu izpildi pieejama vietnē
www.1188.lv.
 Pilsētā turpinās zaļo zonu
pavasara uzkopšana – peldvietā Krasta ielā 9 tiek irdinātas,
pievestas un līdzinātas smiltis,
no sanesumiem, niedrēm un
zariem tiek attīrīta Lielupes
krasta līnija, informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība». 10.
un 11. aprīlī Lielupes labā krasta
pludmalē un Pasta salas pludmalē
ūdenslīdēji upes gultni attīrīja no
akmeņiem, kokiem, sanesumiem,
stikla pudelēm un lauskām.
 Ikgadējo LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) Putru
dienu gaitā PTF studenti pagājušajā nedēļā sevi izaicināja ar
rekordu «Labdarības kebabs»,
pagatavojot tūkstoti kebabu ar
mērķi savākt līdzekļus labdarībai. Kopumā labdarības akcijas
atbalstītāji saziedoja 333 eiro,
ko LLU studenti novirzīs rehabilitācijas centra «Poga» atbalstam.

Foto: Ivars Veiliņš

nizētā tīrīšana. Lai
darbi noritētu bez
aizķeršanās, autovadītāji aicināti pievērst uzmanību stāvēšanas laika ierobežojumiem dažādās
pilsētas vietās.

Ielu mehanizētā tīrīšana
notiek ar specializētu tehniku – ielu tīrītājs izslauka ielu
nomalēs esošos putekļus un
pēc putekļusūcēja principa
tos uzsūc. «Ziemas laikā ceļa
malas aizaug. Pie vainas ir
gan ziemas periodā uz ielām
kaisītais pretslīdes materiāls,
gan arī netīrumi, kas rodas
satiksmes plūsmas rezultātā, un nomalēs paliek zeme
un citi netīrumi no mašīnu
riepām,» skaidro pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs Imants Auders. Viņš
piebilst, ka dažviet pilsētā
sakrājies lielāks smilts un
putekļu daudzums, kā arī
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domes foajē būs apskatāma
Latvijas Ugunsdzēsības muzeja
veidotā tematiskā izstāde «Jūs
neaizmirsīsim!», kas veltīta
Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku Latvijas iedzīvotāju varoņdarbu
atcerei. Pēc tam izstāde līdz
10. maijam būs skatāma Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Skolotāju ielā 8.
Kodolkatastrofa Černobiļas AES notika 1986. gada

26. aprīlī – ceturtā reaktora
pārkaršanas rezultātā notika
sprādziens, kam sekoja spēcīgs
ugunsgrēks ar radioaktīvu
piesārņojumu. Avārijas seku
likvidēšanai tika mobilizēta
armija un tās rezervisti, kuru
uzdevums bija savākt bīstamos
radioaktīvos atkritumus un uzcelt reaktoram sarkofāgu. No
Latvijas avārijas seku likvidēšanas darbos piedalījās vairāk
nekā seši tūkstoši iedzīvotāju.

«Šis ir pirmais gads, kad nolēmām
ar tradicionālo rekordu ne vien
iepriecināt citus, bet arī savākt
līdzekļus labdarībai. Kopumā
pagatavojām un pasniedzām
tūkstoti kebabu, savācot 333 eiro
labdarībai, un zīmīgi, ka šīs ir 33.
Putru dienas,» norāda LLU PTF
studente Rita Kaķe. Viņa stāsta,
ka rekorda tapšanā iesaistījās ap
20 PTF studentu, kuri maizītes
kebabam fakultātes maizes ceptuvē sāka cept jau pulksten 6, bet
pēdējās tapa ap pulksten 14. «Atsaucība bija ļoti liela – mūsu pagatavotos kebabus vēlējās nogaršot
gan LLU studenti un pasniedzēji,
gan arī skolēni un citi interesenti.
Visi kebabi tika izdalīti nepilnas
stundas laikā. Piedāvājām gan
veģetāros kebabus, gan ar gaļu,
pretim prasot vismaz 50 centu
ziedojumu,» papildina R.Kaķe.
Labdarības akcija norisinājās Jelgavas pils aulas foajē. Studentu
iniciatīvu ar izejvielām kebabiem
atbalstīja SIA «Dimdiņi», SIA «Kronis», SIA «Anatols» un AS «Rīgas
dzirnavnieks». Akcijas organizatori norāda, ka iepriekš dažādās
labdarības akcijās atbalstījuši LLU
Veterinārmedicīnas fakultātes
dzīvnieku patversmi, bet šoreiz
nolēmuši sniegt atbalstu centram
«Poga».
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Gida darbs – māksla atrast stāstu ik uz soļa
Foto: no JV un no personīgā arhīvā

 Jana Bahmane

Stāsti par slaveniem Jelgavas mīlas pāriem un mūsu pilsētu 1944.
gada jūlija liesmās, teju 20 kilometru gari izzinoši pārgājieni pa
Jelgavas apkārtni un veloekskursija pa «Prāta vētras» pēdām –
tie ir daži no mūsu pilsētas aktīvo gidu radītiem notikumiem,
kas uz Jelgavu aicinājuši paraudzīties no neparastiem skatpunktiem. Tematiskas ekskursijas kājām un ar velosipēdu ir daļa no
Jelgavas tūrisma piedāvājuma, bet salīdzinoši nesenā pagātnē
sastapšanās ar gidu lielākoties notika vien tradicionālajās pilsētas
tūrēs, kas iekļāva tās ievērojamākos apskates objektus. «Kopš
2011. gada, kad sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centru (ZRKAC) Jelgavā sākām organizēt gidu kursus,
gida loma mūsu pilsētā ieguvusi jaunu nozīmi. Jā, arī iepriekš
sadarbojāmies ar pāris gidiem, kuri pēc mūsu aicinājuma interesentiem vadīja ekskursijas pa Jelgavu, taču šobrīd tie, kas
pabeiguši kursus, jau vairākus gadus līdztekus tradicionālajām
pilsētas tūrēm piedāvā arī tematiskās autorekskursijas,» norāda
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra (JRTC) Tūrisma informācijas
nodaļas vadītāja Vita Ziemele.
Kursus «Jelgavas pilsētas, Jelgavas
un Ozolnieku novadu tūrisma gids»,
iegūstot gida apliecību, līdz šim Jelgavā pabeiguši 73 cilvēki. Arī šobrīd tie
iekļauti ZRKAC kursu piedāvājumā
– apmācības tiek organizētas, ja tām
piesakās pietiekams skaits interesentu.
«Cilvēku motivācija iesaistīties kursos
ir ļoti dažāda – ir tādi, kuri apmācības
apmeklē savam priekam, jo vēlas vairāk
uzzināt par Jelgavu un tās apkārtni,
patīk ceļot, vadīt ekskursijas draugiem
un radiem. Tāpat pašvaldības kursiem
piesaka dažādu muižu un citu objektu
speciālistus, piemēram, ir bijuši pārstāvji no Lielvircavas un Lielplatones
muižas, Vilces dabas parka, kuģīšu
kapteiņi, kā arī pedagogi, kuri organizē
ekskursijas skolēniem. Mums šobrīd ir
izveidojusies sadarbība un noslēgti līgumi ar desmit gidiem,» stāsta V.Ziemele.
JRTC un ZRKAC organizēto kursu
gaitā topošajiem gidiem ir jāizstrādā
savs tūrisma maršruts, un V.Ziemele
vērtē, ka tas ir lielisks rosinājums līdzīgu tematisku maršrutu izveidei arī
turpmāk. «Pilsētas aktīvie gidi regulāri
nāk klajā ar jaunām idejām, ekskursiju
un pārgājienu piedāvājumiem. Viņu
vidū ir jūtama pozitīva konkurence,»
tā V.Ziemele.
Sagaidot jauno tūrisma sezonu, kas
mūsu pilsētā tiks atklāta 11. maijā,
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» uzrunāja trīs aktīvas Jelgavas gides – Signi
Lūsiņu, Zani Gravu un Inu Jurģi –, lai
izzinātu Jelgavas gida ikdienu.

Organizatora talants
profesionālā gultnē

«Pati daudz ceļoju ar riteni, tādēļ izveidoju savu velosipēdu nomu «Pepijas
velomānija» un nolēmu apmeklēt gidu
kursus. Man uzreiz bija skaidrs: mans
lauciņš būs veloekskursijas,» atklāj
Z.Grava, kura uz sportiskām aktivitātēm mudina arī savā pamatdarbā – viņa
ir Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
sporta skolotāja. Gan Z.Grava, gan
S.Lūsiņa norāda, ka dažādas ekskursijas organizējušas arī iepriekš un gidu

jaunu maršrutu izstrādei. Tā, piemēram, tapušas grāmatām «Jelgava 94»,
«Dievs. Daba. Darbs», «Mīlestība caur
Jelgavas liesmām» un citām veltītas
ekskursijas. «Bet, veidojot ekskursijas
par Jelgavas ielu vēsturi, nākas likt
attēlu pie attēla, vērtēt, salīdzināt ainas,
lai precīzi izprastu, kādā laikaposmā un
kur tieši konkrētais objekts ir atradies
un kas tur atrodas šobrīd, un tas ir laik
ietilpīgs darbs. Sadarbojos ar Jelgavas
muzeju, atsaucīgs ir arī kolekcionārs
Normunds Rečs. Dažkārt vērtīgi fotoattēli un stāsti pie manis nonāk no
skolēnu ģimeņu fotoalbumiem,» norāda
S.Lūsiņa.
Savukārt Z.Gravas maršrutu pamatā
lielākoties ir karte. «Nolieku priekšā
karti, atzīmēju objektus, kurus vēlos
iekļaut velobraucienā, un plānoju. Īsāku
maršrutu izstrāde aizņem vienu divas
dienas, bet garāka velobrauciena plānošana prasa ilgāku laiku. Informāciju
par interesantām vietām un objektiem
meklēju visdažādākajos avotos – daudz
noderīgas informācijas var atrast,
piemēram, novadu mājaslapās,» atklāj
Z.Grava. I.Jurģe papildina: brīdī, kad
rodas ideja par ekskursijas tematiku, ir
būtiski uzreiz sazināties ar interesējošo
objektu pārstāvjiem, saprast, kad tie var
uzņemt tūristus un papildināt ekskursiju ar saviem stāstiem. Viņa vērtē, ka
arvien populārāki kļūst pārgājieni dabā:
«Es uzskatu, ka arī tiem nepieciešama
izziņas funkcija, par ko gidam jārūpējas,
lai tie nav vienkārši ātrā tempā noieti
20 kilometri.»

kursi bijis loģisks iesāktā turpinājums,
lai to darītu profesionāli. «Jau agrāk
skolā organizēju orientēšanās spēles,
skolotāju izbraucienus – pieredze man
bija, bet kursos iemācījos sevi labāk
pasniegt, domāt par balss tembru,
valodas kultūru, maršrutu veidošanu,»
stāsta gide Jelgavas Valsts ģimnāzijas
latviešu valodas, literatūras un sociālo
zinību skolotāja S.Lūsiņa. Tāpat apgūt
gida profesiju viņu mudinājusi interese
par vēsturi un nepieciešamība organizēt
klases ekskursijas. Savukārt I.Jurģe
pirms gidu kursiem ZRKAC apmeklējusi
arī tūrisma informācijas konsultanta
kursus mācību centrā «Buts» un, esot
praksē Jelgavas pils muzejā, kas šobrīd
ir viņas darbavieta, sapratusi, ka labprāt
veidotu ekskursijas tieši par Jelgavas Spēja sajust grupu
Uzrunātās gides spriež, ka gida profevēsturi un Jelgavu kā studentu pilsētu
sionalitāte slēpjas
un izzinošus pārgāspējā reaģēt uz grujienus dabā.
«Papildinu ekskursijas
pas vajadzībām. «Ir
Uzrunātās gijāspēj noorientēties
des apliecina: šis
ne vien ar interesantiem
jebkurā vietā, jājūt
darbs ir viņu hostāstiem, bet arī ar mīklām, ekskursijas ritms
bijs, dzīvesveids, kas
– varbūt kaut kas
aizrauj, un tas ir
jokiem, pat dziesmām,
jāsaīsina vai kādā
būtiski arī ekskuriesaistot pašus
vietā jāuzkavējas
siju dalībniekiem,
ilgāk. Ja redzu, ka
jo ikviens sagaida
ekskursantus.»
grupa nav gatava
aizrautīgu un ieinuzklausīt manis
teresētu gidu.
sagatavoto materiālu, ātri pārslēdzos
un piedāvāju ko saistošāku tieši šai gruMaršruta pamatā –
pai,» pieredzē dalās Z.Grava. S.Lūsiņa
gan karte, gan grāmata
«Vienas tematiskās ekskursijas izvei- papildina, ka profesionalitāti gids nevar
de man prasa apmēram mēnesi. Piemē- iegūt ar kursiem un diplomiem, bet gan
ram, katrs ekskursiju cikla «Jelgavas tikai ilgā un regulārā darbā. «Gids ir
likteņstāsti» izzinošais pārgājiens, kas profesionāls, ja jūt grupu, māk pielāgogada garumā notika reizi mēnesī, bija ties grupas interesēm, noskaņojumam,
veltīts desmit ievērojamiem jelgavnie- nevis automātiski atkārto vienus un
kiem. Ja viņu vidū bija kāds dzejnieks, tos pašus sagatavotos tekstus visām
izlasīju vismaz vienu šī autora dzejas grupām. Profesionālam gidam vienmēr
krājumu, ja rakstnieks – romānu, mek- būs pilna galva stāstiem un idejām,»
lēju interesantus faktus. Gida ētika vērtē S.Lūsiņa. Tāpat gides norāda, ka
neļauj lasīt no lapas, tādēļ visa apkopotā svarīga ir nepārtraukta pašizaugsme
informācija ir jāiemācās no galvas – gluži un sekošana līdzi aktualitātēm. «Ja
kā pirms pirmizrādes,» vērtē S.Lūsiņa, pamanu, ka atvērts kāds jauns objekts
norādot, ka iegādājas visas grāmatas un vai kādā notikušas izmaiņas, cenšos
žurnālus, kuros ir kaut kas par Jelgavu, integrēt to ekskursijā. Ziemas periodā,
jo šie avoti var noderēt kā ierosinājums kad ir mazāk ekskursiju, brīvo laiku

un labprāt sadarbojas arī uzņēmēji, stāsta gides. «Liela daļa pilsētas uzņēmēju
ir gatavi ne vien uzņemt grupas, bet arī
sagatavot degustācijas. Man, piemēram,
ir izveidojusies laba sadarbība ar «Karameļu darbnīcu», «Noliktavu Nr.2»,
«Kivi», «Aspaziju», «Tēmu». Bieži vien
ekskursiju dalībniekiem šādas vietas ir
atklājumi,» norāda S.Lūsiņa. Uzņēmēji
šādu sadarbību uztver gan kā reklāmu,
gan arī atbalstu tūrisma popularizēšanai. Z.Grava papildina, ka viņas organizētajiem orientēšanās pasākumiem
nereti vietējie ražotāji sarūpē balvas – šī
uzticība un vēlme sadarboties iegūta,
Patīk velobraucieni un degustācijas pateicoties aktīvai iesaistei Jelgavas
S.Lūsiņa un I.Jurģe ekskursijas un tūrisma dzīvē.
pārgājienus piedāPilsētas gidu
vā arī ziemā, taču
organizētās eks«Ir cilvēki, kuri aptuveni
Jelgavā aktīvā sekursijas daudziem
zona ir no aprīļa,
jau kļuvušas par
20 kilometru garā
maija līdz oktobrim.
ierastu brīvā laika
pārgājienā gatavi doties arī pavadīšanas veiVeloekskursijas un
pārgājieni pa Jelgadu. «Jāatzīst, ka
mīnus 15 grādos. Tāpat ir
vas apkārtni pulcē
Tūrisma centrs
objekti un vietas, kuru
ap 20 interesentu,
mums palīdz ar
un apmeklējumu
ieteikumiem un
iekļaušana maršrutā
mēdz iespaidot gan
arī publicitāti – ja
samazina interesentu loku.» ekskursiju iesaka
tematika, gan laik
apstākļi. «Ir cilvēki,
centrs, tai ir cita
kuri aptuveni 20 kilometru garā pārgā- vērtība,» uzskata I.Jurģe. Savukārt
jienā gatavi doties arī mīnus 15 grādos. gides pašas savu mērķauditoriju uzrunā
Tāpat ir objekti un vietas, kuru iekļauša- sociālajos tīklos, arī ar vietējo laikrakstu
na maršrutā samazina interesentu loku. starpniecību. Protams, būtiska ir eksMan pat ir bijis, ka konkrētā objekta kursiju dalībnieku mutiskā reklāma
saimniekiem iesaku pamainīt pieeju, jo un bezmaksas ekskursiju organizēšana,
redzu, ka grupa tur nejūtas ērti,» atklāj piesaistot lielāku interesentu loku.
I.Jurģe. Savukārt S.Lūsiņa novērojusi,
Z.Grava, S.Lūsiņa un I.Jurģe ne vien
ka Jelgavā ir ap 500 cilvēku liels kodols, sadarbojas ar JRTC, piedāvājot dažādas
kas piedalās dažādu gidu organizētajās tematiskās ekskursijas un ekskursiju
ekskursijās. «Nav viegli panākt, lai ciklus, bet arī pēc Tūrisma centra piejelgavnieki iesaistītos ekskursijās par prasījuma vada tradicionālās pilsētas
savas pilsētas vēsturi – daudziem šķiet, tūres apmeklētājiem no citām pilsētām
ka viņi jau visu zina, bet, kad atnāk, un valstīm, kā arī dažkārt izstrādā kāir pārsteigti, cik daudz vēl neizzinātā. dus īpašus maršrutus. «Reiz pie manis
Ar tematiskajām, teiksim, Sieviešu vērsās Lietuvas tūrisma centrs, sakot,
dienas, Valentīndienas, ekskursijām, ka interesenti no Jaunzēlandes meklē
kas iekļauj arī degustācijas, ir citādāk,» savas ģimenes saknes un interesējas,
teic S.Lūsiņa. Uzrunātās gides norāda, kur ir Mītava, jo vēlas šeit apskatīt ar
ka tematiskās ekskursijas Jelgavā ne- ebrejiem saistītas vietas. Tad nu speciāli
reti apmeklē arī interesenti no citām šim gadījumam izstrādāju maršrutu pa
pilsētām, piemēram, Bauskas, Rīgas, vietām, kur Jelgavā dzīvojuši ebreji,»
Olaines, pat Liepājas. Ir aktīvi cilvēki, stāsta Z.Grava.
kas jau seko līdzi gida aktualitātēm un
Gides gan atzīst, ka šis darbs viņām
cenšas piedalīties visos pasākumos, taču pagaidām ir papilddarbs, nevis pilna
katru reizi ekskursijām pievienojas arī laika nodarbošanās, taču arī jaunajā
jauni dalībnieki.
sezonā ir gatavas piedāvāt interesantā
Pārgājienos un velobraucienos cil- veidā atklāt Jelgavu un tās apkārtni.
vēkus piesaista ne vien vēlme izzināt, I.Jurģe 4. maijā aicina doties Baltā gald
bet arī aktīvi pavadīt laiku. Šāda veida auta svētku ekskursijā pa Jelgavu un
atpūtu izvēlas arī ģimenes ar bērniem, apkārtni, rosinot svētkus svinēt kopā
jaunieši, bet vēsturiskās ekskursijas – pie cilvēkiem, kas godā šo tradīciju.
lielākoties piesaista vidējo paaudzi un Savukārt S.Lūsiņa Jelgavas pilsētas
seniorus. Pilsētas gides norāda: bijuši svētku laikā, 26. maijā, organizēs eksgadījumi, kad uz ekskursiju dažādu kursiju kājām «Barons un Jelgava» – tā
iemeslu dēļ ierodas vien daži interesenti, būs iespēja izstaigāt vietas, kas saistītas
bet, neskatoties uz to, jāstrādā ar tādu ar Krišjāni Baronu, izzināt Barona ielas
pašu atdevi kā lielas grupas priekšā.
stāstu. Bet veloentuziasti arī šovasar
varēs pievienoties Z.Gravas «Latvijas
Tūrisma centrs – kvalitātes garants velovasarai», kurai starts pie Jelgavas
Pateicoties JRTC atbalstam, kas savā Svētās Trīsvienības baznīcas torņa tiks
ziņā ir kvalitātes garants, viņām uzticas dots 1. jūnijā.
izmantoju mācībām, kursiem, semināriem,» stāsta I.Jurģe.
Gida talants ir atrast interesanto
katrā faktā, pašiniciatīva, spēja meklēt
jaunus risinājumus informācijas pasniegšanai. Piemēram, S.Lūsiņa atklāj,
ka vairs nespēj iedomāties ekskursijas
bez fotogrāfijām, jo cilvēkiem nepietiek
tikai ar sausiem faktiem. «Tātad jāpēta jautājumi padziļināti – papildinu
ekskursijas ne vien ar interesantiem
stāstiem, bet arī ar mīklām, jokiem, pat
dziesmām, iesaistot pašus ekskursantus,» tā S.Lūsiņa.
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Izšķirošā spēle –
Otrajās Lieldienās

BK «Jelgava/LLU» 12. aprīlī izbraukumā aizvadīja otro Latvijas Basketbola
līgas 2. divīzijas čempionāta pusfināla
spēli pret BK «Ķekava». Jelgavniekiem
pēdējās spēles sekundēs, pateicoties
precīzam Jāņa Bērziņa tālmetienam,
izdevās izraut uzvaru ar 85:82 un izlīdzināt rezultātu sērijā līdz divām uzvarām. Līdz ar to būs nepieciešama trešā
spēle, lai noskaidrotu, kura komanda
cīnīsies par čempionu titulu, un kura –
par bronzas godalgām. Trešā pusfināla
sērijas spēle starp BK «Jelgava/LLU» un
BK «Ķekava» notiks 22. aprīlī pulksten
18 Jelgavas sporta hallē. Ieeja skatītājiem – bez maksas. Jāpiebilst, ka spēli
tiešraidē varēs skatīties arī «Facebook»
lapā «SportsTV.lv».

Astotie pēc pirmā posma

Liepājā noticis pirmais skriešanas
seriāla ««Bigbank»
Skrien Latvija»
posms. Jelgavas
Sporta servisa
skrējēji komandu
kopvērtējumā pēc
tā ir 8. vietā 15 komandu konkurencē.
Individuāli zelta medaļu SN40 grupā
10 km distancē izcīnīja Ilze Sermolīte ar
laiku 48,24 minūtes, savukārt bronzu
SN20 grupā 10 km distancē – Anastasija
Geraseva ar rezultātu 41,28 minūtes. Vēl
startēja Daiga Dābola un Oskars Blauss 5
km distancē, Oskars Stāmers un Salvis Brasavs 10 km distancē un Raitis Kraslovskis
21 km distancē. Nākamais posms būs 5.
maijā Daugavpilī.

Cīnīsies par reitinga
punktiem olimpiādei

No 26. līdz 28. aprīlim Jelgavas sporta
hallē norisināsies starptautisks boksa
turnīrs «Jelgava Open». «Šīs ir arī reitinga sacensības, kurās 2001.–2003. gadā
dzimušie cīnīsies par reitinga punktiem,
lai iegūtu tiesības jūlijā startēt Latvijas
Jaunatnes olimpiādē,» norāda turnīra
organizators Aleksandrs Knohs. 26. aprīlī pulksten 17 būs atklāšanas parāde,
bet pēc tam – ceturtdaļfināla cīņas. 27.
aprīlī pulksten 13 sāksies pusfināli, bet
28. aprīlī pulksten 11 – fināli, uzvarētāju apbalvojot pēc katras cīņas. Plānots,
ka turnīrs pulcēs ap 100 bokseru no
Somijas, Krievijas, Zviedrijas, Polijas,
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Jelgavu
pārstāvēs 12 sportisti. Skatītājiem ieeja
– bez maksas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Latvijas čempionātā izcīna
astoņas medaļas

Aizvadīts
17. Latvijas
čempionāts
skvošā junioriem un
senioriem.
Jelgavnieki
izcīnīja astoņas medaļas. Zelts – Tomam Gelmanim U-17 grupā, Paulam
Rozenvaldam U-15 grupā, Sonorai
Liepai U-13 grupā, Laurai Badūnei U-15
grupā un Baibai Lullei (attēlā – vidū)
senioru grupā. Sudrabu izcīnīja Lukass
Kančs U-15 grupā, Augusts Ūbelis un
L.Badūne U-19 grupā. Turnīrā piedalījās 34 pieaugušie un 36 juniori, no
kuriem trīs pieaugušie un 12 juniori
bija jelgavnieki.
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Jelgavā pulcēsies
makšķernieki

Sestdien, 20. aprīlī, Lielupes promenādē
notiks fīdermakšķerēšanas sacensības
«Jelgavas makšķerēšanas festivāls».
Organizators Jānis Cirsis stāsta, ka šāds
pasākums notika arī pērn, gūstot lielu
atsaucību, un šogad dalībnieki jau bija
pieteikušies, vēl pirms tas tika izziņots
publiski. Dalībnieki pēc izlozes principa
tiks sadalīti pāros un startēs kā komandas. Lai visiem būtu vienādi nosacījumi,
katram tiks izsniegti divi kilogrami
barības, ar ko iebarot zivis, – citu ēsmu
izmantot nedrīkstēs, tādējādi, lai noķertu
zivi, būs nepieciešamas makšķernieka
prasmes. Sacensības sāksies pulksten 9
un ilgs apmēram līdz pulksten 15. Tad
būs zivju svēršana, un ap pulksten 16
plānota apbalvošana.

Jelgavas čempioni basketbolā –
atkal «Ķepas»
 Ilze Knusle

Noslēdzies Jelgavas čempionāts basketbolā, un par
pilsētas čempioniem kļuva
komanda «Ķepas». «Lai gan
šis mums ir kārtējais tituls,
tas nemazina prieku par
uzvaru – turnīrā galvenokārt
piedalāmies, lai izkustētos,
bet sportiskais princips vienmēr cīnīties par uzvaru nekur nepazūd,» saka «Ķepu»
spēlētājs Ainis Lagzdiņš.
Pilsētas basketbola čempionāta fināls jau daudzus gadus teju vairs nav
iedomājams bez komandas «Ķepas»
dalības. Arī šogad pilsētas basketbola
čempionu tituls tika noskaidrots spēlē
starp «Ķepām» un komandu «Doks».
Lai gan visu spēles laiku vadībā bija
«Ķepas», spēle izvērtās spraiga un
fiziski smaga – spēlētāji daudz pārkāpa noteikumus un cīnījās līdz galam
katrā epizodē. Noslēdzošās ceturtdaļas
sākumā «Ķepu» pārsvars sasniedza
jau 20 punktu, tomēr pretinieki spēja
pietuvoties līdz piecu punktu starpībai
un saglabāt intrigu līdz spēles pēdējām
sekundēm – finālā ar 93:88 (23:19,
28:24, 22:15, 20:30) pārāki bija «Ķepu»
basketbolisti. Par finālspēles vērtīgāko
spēlētāju atzīts Edgars Krūmiņš no
«Ķepām».
«Mēs visi esam pazīstami vēl no tiem
laikiem, kad kopā trenējāmies sporta
skolā, un ar dažiem komandas biedriem esam spēlējuši arī profesionālajā
komandā BK «Zemgale». Manuprāt,
tieši mūsu pieredze ir mūsu pluss –

fiziski varbūt laukumā vairs nevaram
izdarīt to, ko spējām kādreiz, bet varam
paredzēt pretinieku gājienus, ieņemt
labāku vietu laukumā un apspēlēt viņus taktiskajā ziņā,» spriež A.Lagzdiņš.
Par sīvākajiem turnīra konkurentiem
viņš uzskata komandu «Doks», ar kuru
«Ķepas» tikās finālā. «Viņi nemitīgi
papildina un pilnveido sastāvu un spēlē
ļoti labu basketbolu,» vērtē A.Lagzdiņš.
Kopumā šā gada čempionātā medaļu
sadalījums ir tieši tāds pats kā pērn
– čempionu titulu un balvu 300 eiro
izcīnīja komanda «Ķepas», 2. vieta un
200 eiro balva – komandai «Doks», bet
bronzas medaļas un 100 eiro izcīnīja
komanda «NĪP», izšķirošajā spēlē par
medaļām ar 78:74 uzvarot komandu
«Rokiji».
Īpaši tika izcelts arī spēlētāju individuālais sniegums visa turnīra laikā
trīs elementos – par turnīra rezultatīvāko spēlētāju atzīts Juris Brūveris no
komandas «Ķepas», labākais turnīra
piespēlētājs ir Jēkabs Roziņš no komandas «Valauto», labākais cīnītājs
par atlēcošajām bumbām – Kristaps
Nāckalns no komandas «Rokiji».
Jāatgādina, ka čempionātā piedalījās
desmit komandas – «Ķepas», «Doks»,
«NĪP», «Valauto», «Skandijs», «Rokiji», «Kultūra», «Platone», «Vilki»,
«LLU» – un Jelgavas čempionātā aizliegts startēt Latvijas Basketbola līgas
1. divīzijas vai citu valstu augstākās
līgas spēlētājiem, bet komandā drīkst
būt viens Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas spēlētājs.
«Kopumā šis čempionāts norisinājās
bez lieliem pārsteigumiem, tomēr patīkami ir tas, ka arī pārējās komandas ar

Foto:
Ivars Veiliņš
Par Jelgavas 2019. gada basketbola čempioniem «Ķepu» sastāvā kļuva Juris Brūveris (attēlā), Jānis Gutāns, Oskars
Jēkabsons, Mareks Kreicbergs, Edgars Krūmiņš, Ainis Lagzdiņš, Māris Masaļskis, Valentīns Matusēvičs, Artis
Putniņš, Jēkabs Rozītis, Matīss Rozītis, Artūrs Rudmiezis, Edgars Tramdaks, Arvis Vālodze un Juris Zakenfelds.
katru gadu kļūst labākas un spēcīgākas
un spēj radīt lielāku konkurenci,» vērtē
viens no čempionāta organizatoriem
BK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs
Dins Ušvils. Tā kā čempionātā gadu
no gada startē gandrīz vienas un tās
pašas komandas (šoreiz bija tikai viena
jaunpienācēja – «LLU»), kurām jau
izveidojies savs kodols un kurās jauni
spēlētāji iesaistās samērā reti, turnīra
spēlētāju vidējais vecums ir diezgan
liels. «Gribētos, lai čempionātā startē
vairāk gados jaunu spēlētāju, un īpaši

prieks būtu redzēt Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas basketbolistus,» norāda D.Ušvils.
Viņš uzsver, ka šogad uzlabojusies
arī disciplīna gan laukumā, gan ārpus
tā. Tas bija viens no jautājumiem,
kurā paši turnīra komandu pārstāvji
pirms čempionāta dalībnieku sapulcē
ierosināja noteikt stingrākus mērus.
«Protams, tāpat gadās pa rupjībai, ir
nesportiska rīcība un runāšana pretī
tiesnešiem, par ko tiek piešķirtas
tehniskās piezīmes, tomēr kopumā

disciplīna ir uzlabojusies. Turklāt, lai
izslēgtu dažādas intrigas, uz izšķirošajām spēlēm pieaicinājām pieredzējušus
tiesnešus, kuri nav no Jelgavas,» stāsta
D.Ušvils.
Jāatgādina, ka turnīru organizēja BK
«Jelgava» sadarbībā ar Jelgavas Sporta
servisa centru. Tā mērķis ir veicināt
spēlētāju sportiskās meistarības un
fiziskās sagatavotības attīstību, kā
arī popularizēt amatieru basketbolu
Jelgavā un nodrošināt iedzīvotāju iesaistīšanos sporta nodarbībās.

Tālmetienu konkursu grib ieviest par tradīciju
 Ilze Knusle

Foto: Ivars Veiliņš

Lai padarītu interesantāku
pilsētas basketbola čempionātu un celtu spēlētāju
individuālo meistarību,
šogad tika rīkots Jelgavas
basketbola tālmetienu
konkurss. Tajā 18 dalībnieku konkurencē uzvarēja
Jēkabs Roziņš, kurš rādīja
stabilu sniegumu visa
konkursa garumā.
Konkurss tika organizēts pēc Eiropas basketbolā zināmā formāta –
katram dalībniekam minūtes laikā
jāizmet 25 tālmetieni no piecām
dažādām pozīcijām: abiem laukuma
stūriem, 45 grādu leņķa un no vidus.
Katrā pozīcijā bija piecas bumbas,
no kurām pēdējā – divu punktu vērtībā, līdz ar to maksimālais punktu
skaits, ko iespējams sakrāt, bija 30.
Tālmetienu konkursā piedalījās
18 sportisti, lielākā daļa – Jelga-

Jelgavas basketbola tālmetienu
konkursā 18 dalībnieku konkurencē
uzvarēja Jēkabs Roziņš. Sportists atzīst, ka tālmetieni ir viņa stiprā puse.
vas pilsētas čempionāta komandu
pārstāvji, jo katrai bija iespēja konkursam pieteikt divus dalībniekus.
Vēl pieci dalībnieki tika noskaidroti

īpaši rīkotā atlases turnīrā – tajā
piedalījās 14 pretendenti, bet tiesības startēt ieguva pieci labākie.
Labākais Jelgavas basketbola
tālmetienu izpildītājs tika noskaidrots 14. aprīlī pilsētas čempionāta
laikā – starp spēlēm par 3. un 1.
vietu. Pirmajā kārtā piedalījās visi
18 dalībnieki, un katrs izpildīja 25
metienus. Tālāk tika pieci labākie
– Kaspars Caune, Edgars Krūmiņš,
Artūrs Dreimanis, J.Roziņš un Valters Drusts –, kuri pirmajā kārtā visi
uzrādīja identisku rezultātu – 14
punktus. Otrajā kārtā šiem pieciem
dalībniekiem metienu sērija bija
jāizpilda vēlreiz, bet šoreiz finālā
iekļuva tikai divi labākie. Precīzākie otrajā kārtā bija J.Roziņš ar 15
punktiem un V.Drusts ar 18 punktiem. Finālā abi trešoreiz izpildīja
25 metienu sēriju, un veiksmīgāks
bija J.Roziņš ar 19 punktiem, bet
V.Drusts sakrāja astoņus. Konkursa
uzvarētājs ieguva balvu 100 eiro, bet
2. vietas ieguvējs – 50 eiro.

«Basketbolu spēlēju no septiņu
gadu vecuma – jau 16 gadus –, un
tālmetieni ir mana stiprā puse,»
saka uzvarētājs J.Roziņš, kurš konkursā pārstāvēja Jelgavas pilsētas
čempionāta komandu «Valauto».
Viņš ar savu rezultātu ir apmierināts, tomēr uzskata, ka pirmajā
kārtā noteikti varēja mest precīzāk.
«Katram tālmetienu izpildītājam ir
savas mīļākās vietas laukumā, no
kurām ērtāk mest, un ir tādas, no
kurām bumba grozā krīt ne tik labi.
Arī konkursā mani iegāza pozīcija,
no kuras precizitāte bija zemāka
nekā no citām,» stāsta konkursa
uzvarētājs.
Par konkursa favorītu nenoliedzami tika uzskatīts E.Krūmiņš no
komandas «Ķepas», kurš ir arī Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētājs. Edgars pirms tam profesionālā
līmenī spēlēja zāles basketbolu. «Jā,
tālmetieni ir mana maizīte – mana
spēcīgākā puse laukumā, bet šoreiz
līdz uzvarai nedaudz pietrūka – ne-

iekrita metieni,» norāda E.Krūmiņš,
piebilstot: tāds jau sports ir un
tāpēc arī interesants, ka rezultātu
ne vienmēr iespējams prognozēt.
E.Krūmiņš konkursa otrajā kārtā
guva 12 punktus.
Ideju rīkot tālmetienu konkursu
atzinīgi vērtē gan dalībnieki, gan
skatītāji, savukārt Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis
norāda, ka tas varētu kļūt par tradīciju. «Rezultāts, kādu pirmajā Jelgavas konkursā uzrādīja uzvarētājs,
ir pietiekami labs un ļautu cīnīties
par uzvaru arī augstāka līmeņa
konkursos,» papildina BK «Jelgava»
valdes priekšsēdētājs Dins Ušvils,
piebilstot, ka nākamreiz gribētu
sagaidīt lielāku atsaucību konkursa
atlases kārtā, kurā var piedalīties
ikviens bez vecuma un dzimuma
ierobežojuma.
Konkursu, tāpat kā Jelgavas
pilsētas čempionātu, organizēja
BK «Jelgava» sadarbībā ar Sporta
servisa centru.
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Vāc ziedojumus LLU
dzīvnieku patversmes
modernizācijai
 Ilze Knusle

Līdz ar LLU Veterinārmedicīnas fakultātes
modernizācijas plāniem
Mazo dzīvnieku pa
tversmes kaķu novietne
uz laiku tiks izvietota
citās telpās turpat fakultātes teritorijā. Tomēr,
lai arī turpmāk varētu
šo pakalpojumu sniegt
kvalitatīvi, nepieciešams izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu
patversmes kompleksu.
Lai to realizētu, uzsākta
ziedojumu vākšana.
Līdz šim LLU Mazo dzīvnieku
patversme atradās Veterinārmedicīnas fakultātes C korpusā,
bet tajā, attīstot un modernizējot
studiju vidi un infrastruktūru, tiks
veidots Eksperimenta dzīvnieku
centrs. «Šobrīd patversmes kaķu
novietnei ir atrastas pagaidu telpas
citā Veterinārmedicīnas fakultātes
korpusā, tomēr, tā kā patversmei
ir nozīmīga loma ne tikai studiju
procesā, bet sabiedrības drošībā,
domājam arī par attīstību,» stāsta
LLU Mazo dzīvnieku patversmes
vadītāja Unda Ģēģere.
Patversme sastāv no divām
zonām – karantīnas zonas un
adopcijas zonas, turklāt kaķi un
suņi jātur nošķirti. Tāpat nepieciešamas saimnieciskās telpas un
veterinārais punkts. Nākotnē ir
iecere uzstādīt moduļu mājas, kas
būtu ērtas ne vien dzīvniekiem,
bet arī darbiniekiem, patversmes
apmeklētājiem un brīvprātīgajiem. Diemžēl universitātei pašai
līdzekļu patversmes labiekārtošanai nav, tāpēc nolemts lūgt sabied-

rības atbalstu. «Esam noskatījuši
Latvijā izgatavotas moduļu mājas
un jau veikuši pārrunas ar ražotājiem – lai varētu realizēt mūsu
ieceri, nepieciešami apmēram
45 000 eiro,» stāsta U.Ģēģere.
Saziedotie līdzekļi tiks uzkrāti
LLU ziedojumu kontā. Patversme priecātos arī par cita veida
palīdzību, piemēram, žoga sietu,
materiāliem, ko var izmantot
dzīvnieku mājvietu iekārtošanā,
barību. Ja ir jautājumi, lūgums
rakstīt patversmes vadītājai pa
e-pastu unda.gegere@llu.lv.
Jāatgādina, ka LLU Mazo dzīvnieku patversmē tiek nogādāti
arī Jelgavā noķertie klaiņojošie
dzīvnieki – to paredz konkursa
kārtībā noslēgtais līgums, kas
ir spēkā līdz 2020. gada maijam.
Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība», kas ir atbildīga par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušu dzīvnieku izķeršanu
un aprūpi Jelgavā, informē, ka
2018. gadā un šā gada trīs mēnešos tur nogādāti 229 kaķi un 61
suns, kā arī auns, jūrascūciņa un
divi degu. U.Ģēģere piebilst, ka
patversmei ir noslēgts sadarbības
līgums arī ar Ozolnieku, Olaines
un Auces novadu.
Patversmes maksimālā kapacitāte ir 50 suņu un 60–80 kaķu.
Šobrīd tur uzturas apmēram 30
suņu un ap 60 kaķu. U.Ģēģere
norāda, ka, veidojot jauno kompleksu, nedaudz tiks palielināta
arī patversmes kapacitāte.

Iestājoties siltākam laikam, pilsētā atsākušies
laivu braucieni. Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs nedēļas nogalēs
aicina doties izbraucienos pa Jelgavas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada upēm.
Regulāri laivu braucieni notiek
četros maršrutos: apkārt Jelgavas
pilij un Pasta salai, pa Svēti no
Jēkabniekiem līdz Svētes pilij,
pa Misu posmā no Dalbes līdz
Ozolniekiem un no Ozolnieku
skolas līdz Jelgavai. Tos jau vairākus gadus organizē uzņēmums
«Ozolaivas.lv».
Piektdienu vakaros braucienā
apkārt Jelgavas pilij un Pasta salai
maršruts vedīs no tējas namiņa
uz Pils salas skatu torni palienes
pļavās, bet pēc tam pa pils kanālu
laivotāji atgriezīsies Jelgavā un laivos gar izgaismotajiem ūdenskritumiem Driksā. Maršrutā iekļauts
arī dīķis pie Jelgavas cietuma,
izgaismotais dzelzceļa tilts pāri
Lielupei un noslēgums pie tējas
namiņa. Laivu brauciena kopējais
ilgums ir līdz trim stundām.
Sestdienās un svētdienās ir
iespēja doties laivu braucienā no
Jēkabniekiem līdz Svētes pilij
pa Svētes upi – tur atpūtniekus
sagaidīs šauras straujteces un
nobraucieni pa bebru veidotiem
aizsprostiem. Maršruta noslēgums
ir pie Svētes pils, kuras saimniece
cienās ar pusdienām, bet saimnieks vedīs ekskursijā apkārt pilij.
Laivu brauciena kopējais ilgums ir
apmēram piecas stundas.

Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis

Pils salas zirgu barā –
jau četri mazuļi
 Ilze Knusle

Foto: Ivars Veiliņš

«Pils salas savvaļas zirgiem tāda jēdziena kā
«smaga ziema» nav
– viņi spēj pielāgoties
jebkādiem laikapstākļiem. Galvenais, lai ir ko
ēst,» saka Pils salā mītošo savvaļas zirgu uzraugs Einārs Nordmanis, piebilstot, ka zirgi
pārziemojuši labi un
barā jau sākuši dzimt
kumeliņi.

«Tā kā ziema nebija tik auksta,
pietika sagatavotā siena, neskatoties uz to, ka vasarā 150
ruļļi tika nozagti,» stāsta zirgu
uzraugs. Jāatgādina, ka augustā
no Latvijas Dabas fonda apsaimniekotajām pļavām tika nozagti
150 siena ruļļi, kas bija paredzēti
zirgu barošanai. Tiesa, vēlāk 49
ruļļus izdevās atgūt, tomēr tā
bija neliela daļa no nozagtajiem
ziemas krājumiem.
Iestājoties pavasarim, barā sāk
dzimt kumeļi – līdz šim piedzimuši četri. Pulka paplašināšanās
nozīmē arī to, ka Pils sala diemžēl
ir pārapdzīvota, tāpēc jāmeklē
risinājumi. «Vairāk nekā 20 zirgu
jau pagājušajā gadā aizvedām uz
Ukrainu, Odesas rajonu. Pirms
aizvešanas zirgi ir jānošķir no
bara, tāpēc tie tika pārvietoti uz
Ziedojumu konta rekvizīti pļavām Sieramuižā. Uz Ukrainu
bija paredzēts vest 24 zirgus, bet
LLU, reģ.Nr.90000041898
viens – vārdā Draugs – pazuda. ZiValsts kase, TRELLV22XXXX
not savvaļas zirgu uzvedību, viņš
LV85TREL916003C000000
Ar norādi «VMF Mazo dzīvnieku izmetīs līkumu, izpētīs apkārtni
un atgriezīsies, jo viņam svarīga ir
patversmei»
kompānija. Esmu saņēmis ziņas,
ka Draugs redzēts pie veikala
Lietuvas šosejā, bet pagaidām vēl
nav atrasts,» stāsta E.Nordmanis,
Savukārt svētdienās var laivot papildinot, ka Draugs ir divus
pa Misu no Dalbes līdz Ozolnie- gadus vecs, kas atbilst apmēram
kiem. Maršrutā iekļauta atpūtas
pauze un ekskursija kazu fermā
«Līcīši» ar kazas piena un trīs
šķirņu siera degustāciju, turpinājumā varēs apskatīt Silgraužu
skansti – Napoleona laika nocietinājumu pie Misas ietekas Iecavā
–, bet laivu brauciena noslēgums  Anastasija Miteniece
ir Ozolniekos, «Lejupēs», pirms
Apsaimniekošanas
tilta pār Iecavu. Laivu brauciena
darbu laikā lidlauka tekopējais ilgums ir līdz septiņām
ritorijā pie Uzvaras iestundām. Svētdienu vakaros ir
las konstatēta riepu iziespēja doties arī laivu braucienā
gāztuve – tur izmestas
no Ozolnieku skolas uz Jelgavu.
gan vieglo, gan kravas
Tas sākas divas stundas pirms
automašīnu riepas. Tas
saulrieta, un maršrutā iekļauta
ir jau otrais gadījums
Iecavas ieteka Lielupē, Pils salas
dažu mēnešu laikā,
tālākais punkts, kā arī skatu tornis
kad pilsētas teritorijā
un savvaļas zirgu apskate. Jelgavā
konstatēta nelegāla
maršruts noslēgsies pie «Silvas»
izgāztuve, kurā lielā
tējas namiņa. Brauciena kopējais
apjomā atstātas nolieilgums – līdz četrām stundām.
totas riepas.
Laivu braucieni notiek trīsvietīgās kanoe laivās, kas piemērotas
SIA «Zemgales Eko» valdes
trīs personām vai ģimenei ar
diviem bērniem, nepārsniedzot loceklis Aleksejs Jankovskis
kopējo svaru 210 kilogramu. Kom- norāda, ka lidlauka teritorijā
plektā ar laivu ir airi un drošības uzietas apmēram 50 dažāda
veste katram ekipāžas dalībnie- izmēra riepas. Viņš lēš, ka šādu
kam. Piedalīties laivu braucienos veco riepu apjomu uz pašvaldīvar ikviens, taču vismaz vienam no bas teritoriju varēja atvest no
kāda autoservisa. «Autoservisu
ekipāžas jābūt pilngadīgam.
Laivošanai iepriekš jāpiesakās bizness šajā ziņā ir ļoti vienpa tālruni 23202900 vai e-pastu kāršs – mainot riepas, iekasē no
info@ozolaivas.lv. Organizēto klientiem naudu par veco riepu
braucienu dalības maksa laivas utilizāciju, bet tā vietā, lai par
ekipāžai ir 25–35 eiro ar iekļautām maksu nodotu dalīto atkritukrasta ekskursijām un pusdienu mu savākšanas laukumā, tās
pauzēm, kā arī ugunskuru atpūtas vienkārši izmet mežā. Rezultātā
vietām. Dalībniekam nepieciešams nauda par utilizāciju ir uzņēmēja
laikapstākļiem piemērots apģērbs peļņa, bet par riepu savākšanu
un apavi, kā arī rezerves apģērbs un pārstrādi maksā pašvaldība,»
un apavi. Līdzi jāņem uzkodas un norāda A.Jankovskis, papildinot:
par to, ka nelegālās izgāztuves,
dzeramais ūdens.

Atsākas laivu braucieni
 Anastasija Miteniece

ZIŅAS

astoņiem gadiem cilvēka mūža,
un tādā vecumā savvaļas zirgu
varot arī pieradināt, jo viņš ir
komunikabls. Tiesa, pastāv arī
iespēja, ka zirgs ir miris.
Uzraugs norāda, ka parasti
barga un gara ziema un pavasara
plūdi zirgus mudina uz dažādiem
pigoriem, piemēram, kāpt uz
upes ledus, doties uz pilsētu, bet
šoziem zirgi uzvedušies rāmi un
nav meklējuši piedzīvojumus.
«Vienīgais – zirgi nobradāja
nogāzi pie jaunā Pils salas skatu
torņa. Viņi ir ļoti ziņkārīgi un
gribēja jauno vietu izpētīt,» stāsta
E.Nordmanis. Kopš skatu torņa
izveides pagājušā gada jūnija
beigās būtiski audzis salas apmeklētāju skaits, tāpēc uzraugs
atgādina: savvaļas zirgi nav badā
un viņus barot nevajag. «Zirgi ir
pieraduši, ka apkārt ir cilvēki,
viņi nebaidās, nāk klāt, tomēr
barot no rokas nevajag. Pirmajā

mēnesī pēc skatu torņa atklāšanas bija gadījumi, kad ģimenes
ar bērniem gāja pie zirgiem,
mēģināja uzkāpt mugurā, ņurcīt
kumeļus, taču cilvēkiem jāapzinās, ka līdz nelaimei ir tikai viens
solis, jo zirgi ir dzīvnieki, lieli un
spēcīgi, un viņu reakcija nav paredzama,» tā uzraugs. Viņš piebilst,
ka līdz ar skatu torņa atklāšanu
un tūristu skaita pieplūdumu aug
arī pieprasījums pēc ekskursijām
par zirgu dzīvi. «Man lielākais
pārsteigums pagājušogad bija
tūristi no Brazīlijas. Man šķita
– viņi taču paši dzīvo gandrīz
džungļos, kas viņus saista te? Bet
izrādījās, ka viņi ir no Brazīlijas
lielākās pilsētas Sanpaulu, kur
līdz dabai jābrauc vismaz divas
stundas.»
Tā kā Pils sala ir pārapdzīvota,
šogad apmēram desmit zirgi tiks
nošķirti un aizvesti uz Sieramuižas pļavām. «Pagājušajā gadā, lai

pļavas noganītu, tajās izvietojām
mobilo ganāmpulku – 15 Galovejas govis –, bet šogad nolēmām
izmantot Pils salas zirgus,» stāsta
Latvijas Dabas fonda pārstāve
Baiba Strazdiņa, piebilstot, ka
vispirms tiks uzstādīts stacionārais aploks, tikai tad uz Sieramuižu vedīs zirgus. Plānots,
ka zirgi tur pavadīs vasaru, bet
rudenī atgriezīsies pie lielā bara,
lai dzīvniekus ziemā būtu vieglāk
uzraudzīt. Tāpat tiek domāts par
zirgu pārvešanu uz citām Latvijas
vietām vai ārzemēm. E.Nordmanis skaidro, ka zirgu vešanu uz
ārzemēm organizē Nīderlandes
kolēģi un iespējamās valstis ir
Ukraina, Horvātija un Portugāle.
Jāatgādina, ka pirmie 16 zirgi
uz Jelgavu tika atvesti no Nīderlandes 2007. gadā – ērzelis ar
septiņām ķēvēm un vairākiem
kumeļiem un divi atsevišķi dzīvojoši ērzeļi.

Lidlauka teritorijā uziet riepu izgāztuvi;
pilsētas autoservisus uzraudzīs pastiprināti

Foto: Ivars Veiliņš
visticamāk, rada autoservisi,
liecina atstāto riepu daudzums,
proti, tās nav četras vai astoņas
riepas, bet gan desmitiem.
Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes Kontroles daļas vadītāja
Evita Beitlere skaidro, ka Jelgavā
ir 107 autoservisi, kuriem piešķirta C kategorijas atļauja, un
tie plānveidā tiek pārbaudīti reizi
piecos gados vai biežāk, ja tiek saņemtas sūdzības vai informācija
saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem. Tāpat gada laikā notiek
tematiskie reidi. Piemēram,
apkures sezonā Vides pārvaldes
inspektori pārbauda, vai servisos
nededzina bīstamās eļļas. Ņemot
vērā, ka pilsētā aktualizējusies
riepu izgāztuvju problēma, arī
šim jautājumam pārvalde plāno
pievērst pastiprinātu uzmanību.
E.Beitlere gan norāda: ja aiz-

liegtā kurināmā izmantošanu
iespējams konstatēt, reida laikā
pārbaudot katla saturu pēc
fakta, tad ar riepām nav tik
vienkārši. Pirmkārt, riepas nav
bīstamie atkritumi, un nav regulējuma, kas noteiktu, ka tās
jāreģistrē bīstamo atkritumu
žurnālā, tādēļ apjaust servisā
atstāto riepu apjomu ir teju
neiespējami. Otrkārt, servisā
var teikt, ka sniegts tikai riepu
nomaiņas pakalpojums, vecās
riepas atdodot īpašniekam, un
arī šo faktu pārbaudīt nav iespējams. «Pārbaužu laikā, ja teritorijā konstatējam riepu krājumus,
fiksējam apjomu un pēc tam
lūdzam uzrādīt dokumentu par
to nodošanu utilizēšanai. Taču
ir gadījumi, kad servisā nav nolietotu riepu, un pārbaudīt, vai
tās vispār ir pieņemtas, nevar,»

tā viņa, papildinot, ka to varētu
atklāt vien ar čipa palīdzību vai
pēc kontrolpirkuma principa.
«Šobrīd problēma aktualizējas
ne vien Jelgavā, bet arī Dobelē
un citviet – dažādās nomaļās vietās tiek atrasti ievērojami riepu
apjomi. Šī ir problēma, kas jārisina kompleksi, jo, kamēr Latvijā
nebūs uzņēmumu, kas nodarbojas ar riepu pārstrādi un uzpērk
tās par uzņēmējiem pieņemamu
cenu, ar šādām situācijām būs
jācīnās,» tā E.Beitlere.
Viņa akcentē, ka sods par
riepu izmešanu tam neatbilstošās vietās fiziskām personām ir
no 700 līdz 1000 eiro, savukārt
juridiskām – no 280 līdz 2100
eiro. Vides dienesta speciāliste
gadījumos, kad tiek novērots
pārkāpums, aicina iedzīvotājus
ne vien par to ziņot, bet arī filmēt
un uzņemt foto – tas ir labākais
veids, kā likumpārkāpēju saukt
pie atbildības.
Jāatgādina, ka ikdienā nolietotās automašīnu riepas dalīto
atkritumu šķirošanas laukumos
Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6
un Ganību ielā 84 var nodot par
maksu. Cena par vienu riepu ar
diametru R13-15 ir 1,90 eiro ar
PVN, par riepu ar diametru R1618 – 2,30 eiro ar PVN, bet par
riepu ar diametru R19-22 – 2,70
eiro ar PVN.
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Jelgavas Mūzikas vidusskola
ielūdz uz Pavasara lielkoncertu
trešdien, 8. maijā, plkst.17.30.
Pēc koncerta – atvērto durvju laiks
un iespēja iepazīties ar skolu.
Adrese: Lapskalna iela 2, Jelgava.
Uz tikšanos!
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284)

aicina darbā ERGOTERAPEITU(-I).

SIA «Jelgavas poliklīnika»

(reģ.Nr.41703007095) –
mūsdienīga ārstniecības iestāde ar plašu ārstniecības
pakalpojumu klāstu un profesionālu komandu – aicina darbā

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITVEDI (uz noteiktu laiku).
Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• atalgojumu no 700 EUR un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
• darbu draudzīgā profesionāļu komandā;
• iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju, apmeklējot
kursus, seminārus, konferences, kongresus.
Prasības:
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība grāmatvedības,
ekonomikas vai finanšu jomā;
•praktiskā darba pieredze rēķinveža, grāmatveža,
debitoru grāmatveža vai grāmatveža palīga amatā ne
mazāk kā 1 gadu;
• prasmes darbā ar datoru («MS Office», «MS Excel», «MS
Word»), grāmatvedības programmām un citu biroja tehniku;
•par priekšrocību tiks uzskatīta programmas «Horizon»
pārzināšana;
• analītiska domāšana, precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• spēja sadarboties un veidot pozitīvu komunikāciju.

Pamata darba pienākumi:
• mazvērtīgā inventāra uzskaite un inventarizācija;
• debitoru uzskaite un kontrole;
• dažādu atskaišu sagatavošana un iesniegšana
uzņēmuma vadībai;
• sadarbība ar galveno grāmatvedi un finanšu direktoru.
Lai pieteiktos vakancei, CV, motivācijas vēstuli un
izglītību apliecinošo dokumentu kopijas lūgums sūtīt
pa e-pastu jp@jp.lv vai iesniegt personīgi Jelgavā,
Sudrabu Edžus ielā 10, 412. kabinetā, līdz 23. aprīlim.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri tiks virzīti atlases nākamajai kārtai.
Informējam, ka iesniegto informāciju, t.sk. jūsu personas datus, apstrādās SIA «Jelgavas poliklīnika» ar mērķi
izvērtēt jūsu piemērotību norādītajam amatam. Aicinām
iepazīties ar detalizētu informāciju par personas datu
apstrādi SIA «Jelgavas poliklīnika» privātuma politikā:
http://www.jelgavaspoliklinika.lv/1/jaunumi/VHRY.html.

Prasības:
• augstākā izglītība specialitātē, vēlams sertifikāts
(tiesīgs(-a) praktizēt ergoterapeita profesijā);
• labas komunikācijas prasmes, sadarbības un argumentācijas spējas;
• augsta atbildības izjūta;
• spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
• vēlama darba pieredze specialitātē pēdējo trīs gadu laikā;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
Galvenie pienākumi:
• izvērtēt vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu
nepieciešamību un/vai atbilstību;
• veikt klientu funkcionālo traucējumu novērtēšanu;
• konsultēt klientus par tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu;
• sniegt atzinumus ar ergoterapiju saistītos jautājumos;
• dokumentēt savas darbības.
Mēnešalga – 810 eiro
(pārbaudes laikā – 80% no mēnešalgas).
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv līdz 25. aprīlim.
Tālrunis informācijai – 63007523.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.

Paziņojums par izsoli

SIA «Jelgavas ūdens» (reģ.Nr.41703001321) paziņo
par zemesgabala Tērvetes ielā 107, Jelgavā, kad.
Nr.0900 018 0498, ar kopējo platību 3896 m² (turpmāk
– nekustamais īpašums), pārdošanu rakstiskā izsolē
ar augšupejošu soli.
Nosacītā cena – 15 000 EUR.
Nodrošinājuma nauda – 1500 EUR. Tā jāieskaita SIA
«Jelgavas ūdens» bankas norēķinu kontā ne vēlāk kā
vienu dienu pirms izsoles.
Ar nekustamo īpašumu var iepazīties Tērvetes ielā
107, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29187119
vai 63023575.
Izsole notiks 2019. gada 14. maijā plkst.14 Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.
Reģistrēšanās izsolei – līdz 2019. gada 13. maija plkst.14
Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, pie biroja administratores, vai
pieteikumu nosūtot pa e-pastu jelgavas.udens@ju.lv.
Nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma
naudu, jāsamaksā 14 dienu laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumus var saņemt Ūdensvada ielā 4,
Jelgavā, vai apskatīt mājaslapā www.ju.lv.
Tālrunis uzziņām – 63007118.

Piedāvā darbu
SIA «Kreatīvs» (reģ.Nr.43603014703) piedāvā darbu galdniekiem(-cēm), atalgojums
– 700 EUR (bruto), un strādniekiem(-cēm),
atalgojums – 600 EUR (bruto). T.29537176.
SIA «Deivs» (reģ.Nr.43603015130) piedāvā darbu strādniekiem(-cēm) celtniecībā.
Atalgojums – 4 EUR/h (pēc nodokļu
nomaksas). T.29234882.
Nikolajs Vasiļjevs meklē palīgu(-dzi) saimniecības jautājumos – darbu organizēšana
un veikšana. Nepilna slodze (darbs ceturtdienās, piektdienās, sestdienās). Atalgojums – 120–150 EUR (neto). T.29279762.

Meklē darbu
Atbildīgs un prasmīgs students meklē
darbu vasarnīcā – varu veikt dažādus
saimniecības darbus. T.29726383.
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis (60) meklē palīgdarbus. Ir autovadītāja apliecība (B, C, E kategorija).
T.20525623.

Līdzjūtība
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Izsakām līdzjūtību Jurim Ērglim un
Kasparam Ērglim, un tuviniekiem, māti
un vecmāmiņu pavadot mūžībā.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
PĒTERIS BEIHMANIS (1946. g.)
NIKOLAJS VASIĻJEVS (1953. g.).
Izvadīšana 18.04. plkst.9 no Zanderu
kapsētas Sēru nama.
ZOJA MAHNAČA (1928. g.).
Izvadīšana 18.04. plkst.12 no Baložu
kapsētas Sēru nama.
RITA ĒRGLE (1932. g.).
Izvadīšana 18.04. plkst.15 no Bērzu
kapsētas Sēru nama.
MARIJA ŠURMA (1933. g.).
Izvadīšana 20.04. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama.
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Pasākumi pilsētā
19. aprīlī pulksten 17 – J.B.Vanhala skaņdarba «Stabat Mater» Latvijas pirmatskaņojums. Muzicē – Jelgavas kamerorķestris un Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu
koris «Spīgo». Soprāna solo – I.Romancāne, alta solo – S.Krilova. Pie harmonija –
Z.Volberga. Diriģents – A.Meri. Ieeja – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
20. aprīlī pulksten 11 – atvērtā ekskursija tornī ar gidu, iegādājoties ieejas biļeti
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējumam (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
20. aprīlī pulksten 12 – nodarbība cikla «Radītprieks» ietvaros: «Koša sutašas
rota pavasarim». Informācija un pieteikšanās – pa tālruni 63005445; www.visit.
jelgava.lv. Dalības maksa – 5 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
20. aprīlī pulksten 17 – «Uzdziedāsim!», 2. daļa: Jelgavas BJC «Junda» muzikālās studijas un popgrupu «Lai skan» 25 gadu jubilejas koncerts. Biļešu cena –
2 €. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties «Jundā» Skolas ielā 2, stundu pirms
koncerta – kultūras nama kasē (kultūras namā).
21. aprīlī no pulksten 11 līdz 15 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei (Jelgavas
pils parkā). Pulksten 12 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
sveiks mazos jelgavniekus (Jelgavas pils pagalmā). Līdzi ņemt trīs krāsotas olas.
21. aprīlī pulksten 12 – pasākums «Labās Lieldienas «Lediņos»»: «Lediņu» zaķis
aicina Lieldienas pavadīt svaigā gaisā, patstāvīgi darbojoties teritorijā pieejamajās
aktivitātēs. Ieeja – bez maksas («Lediņos»).
22. aprīlī pulksten 14 – Lieldienu koncerts: skaistākās baroka un romantisma
mūzikas lappuses. Koncertē Endija Rezgale (soprāns), Aivars Kalējs (ērğeles/klavieres). Programmā – G.F.Hendelis, J.S.Bahs, A.Vivaldi, F.Šūberts, C.Franks u.c. Ieeja
– par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
22. aprīlī pulksten 18 – J.Purviņa, D.Micānes-Zālītes, I.Reiznieces un G.Gaujenieka deju izrāde «Kal mani no jauna – Rīgas leģenda». Piedalās 90 dejotāji no TDA
«Līgo». Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
23. aprīlī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un studijas «Čaika» izrāde
«Kamēliju dāma» (krievu valodā). Aizkustinošs stāsts par kurtizāni, kuras dzīvi
žilbinoši izgaismoja un negaidīti sadedzināja īstu jūtu pēkšņi uzliesmojusī uguns.
Režisors – A.Matisons. Galvenajās lomās: S.Bērziņa, G.Vāczems, R.Avots. Biļešu
cena – 2–4 € (kultūras namā).
25. aprīlī pulksten 18 un 28. aprīlī pulksten 11 – kultūrvēsturiska ekskursija
«Sienas, kas runā» kopā ar Baibu Īvāni-Kronbergu. Interesenti aicināti iepriekš pieteikties pa tālruni 26367743 vai e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv. Dalība – bez
maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
25. aprīlī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Brigadere «Maija
un Paija». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena – 2–4 € (kultūras namā).
25. aprīlī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Kājām pāri visai Eiropai».
Vakara viesis – M.Kalnbērziņš. Dalības maksa – 2 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
26. un 27. aprīlī – Uzņēmēju dienas Zemgalē (ZOC).
27. aprīlī pulksten 18 – orķestra «Zelmeri Pro» jubilejas koncerts «Priekā!».
Galvenais diriģents – J.Retenais, diriģents – T.Kokamegi. Īpašie viesi – Ž.Siksna,
A.Auzāns, E.Skrastiņa. Piedalās kori «Līga», «Svīri», «Vilce», «Sidrabe», «Zaļuguns»
un «Kārkli pelēki zied». Biļešu cena – 6–10 €; skolēniem, studentiem, pensionāriem
– 50% atlaide (kultūras namā).
28. aprīlī pulksten 20 – grupas «The Sound Poets» koncerts «Trīs». Biļešu cena
7–20 € (kultūras namā).
29. aprīlī pulksten 15 – tematiskā tikšanās «Pavasaris pirkstu galos». Ieeja – bez
maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
30. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Frederika Lou mūzikls
«Mana skaistā lēdija». Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
30. aprīlī pulksten 19 – pasākums «Citāda Valpurģu nakts»: pavadi maģisko
vakaru starp pavasara un vasaras saulgriežiem citādās sajūtās! Vairāk informācijas
– www.junda.lv.
2. maijā pulksten 19 – iepazīšanās komēdija ar trillera elementiem «Viņi melo
labāk». Autors – dramaturgs A.Dīcis, režisors – J.Rijnieks. Lomās: A.Siliņš un Ģ.Ķesteris. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).

Izstādes
23. aprīlī pulksten 14 – II starptautiskā vizuālās mākslas konkursa «Mākslinieka
Ģederta Eliasa mīklu minot» konkursantu darbu izstādes «Klusā daba. Lauku veltes»
atklāšana (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
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).
Līdz 30. aprīlim – Andra Vētras fotoizstāde «Dzīves kaleidoskops» (kultūras
nama 1. stāva foajē).
Līdz 30. aprīlim – Tatjanas Iljinas gleznu izstāde «Gadalaiki» (kultūras nama 2.
stāva galerijā).
Līdz 30. aprīlim – Staņislava Matusa gleznu izstāde «Mirklis». Ieeja – bez maksas
(Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 30. aprīlim – Alisas Gibetas gleznu izstāde «Tēli un iespaidi» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
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Jelgavas muzejā –
karu vēstures liecības
Foto: Ivars Veiliņš

 Jana Bahmane

Vecā
Jelgavas
pils pirms
uzspridzināšanas
18. gadsimta 40.
gados.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
atklāta jauna pastāvīgā ekspozīcija «Karavīrs un kari
Jelgavā cauri laiku lokiem»
– tā apkopo karu vēstures
liecības no Livonijas kara līdz
Otrajam pasaules karam.
«Ideja par karu tematikai veltītas
zāles izveidi mums radās jau sen, jo
kari ir būtiska Jelgavas vēstures daļa.
Taču vislielākais pamudinājums šādas
tematiskās zāles izveidei bija projekta
«Starptautiskas nozīmes kultūras
tūrisma maršruts «Baltu ceļš»» gaitā
tapusī šai pašai tēmai veltīta virtuālā
ekspozīcija, kas muzejā apskatāma
kopš gada sākuma,» norāda Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja direktores vietniece Marija
Kaupere.
Ekspozīcijā var apskatīt, piemēram,
Latvijas augstāko militāro apbalvojumu – Lāčplēša Kara ordeni –, kas
iedibināts 1919. gada 11. novembrī un
ko pasniedza laikaposmā no 1920. līdz
1928. gadam. Ar šo ordeni apbalvoja par
kaujas nopelniem Latvijas Neatkarības
karā. Vēl viens nozīmīgs eksponāts ir
3. Jelgavas kājnieku pulka krūšu nozīme, iegūta no ASV, un Pirmā pasaules
kara vācu militārais apbalvojums – 2.
šķiras Dzelzs krusts. Tāpat ekspozīciju
bagātina divi maketi – Saivas Kuples
veidotais makets «Vecā Jelgavas pils
pirms uzspridzināšanas 18. gadsimta

40. gados» un Pāvila Lūciņa makets,
kas atspoguļo Ziemassvētku kaujas
Tīreļpurvā 1917. gada janvārī. Vēl viens
interesants eksponāts ir 20. gadsimta
30.–40. gadu Latvijas karogs, kas padomju okupācijas laikā bijis paslēpts
kādas Jelgavas apkaimes mājas bēniņos
un atrasts 21. gadsimta sākumā, veicot
remontu. Jelgavas muzeja galvenais
krājuma glabātājs Aldis Barševskis
norāda, ka tāpat ekspozīcija apkopo
Pirmā un Otrā pasaules kara ieročus,
19. gadsimta pistoles, apskatāms arī
čuguna lielgabals. «Daudzas vēstures
liecības iepriekš nav eksponētas vai ir
palikušas neizceltas citās ekspozīcijās,»
tā A.Barševskis.
Jaunatklātajā zālē apskatāmi arī
karavīru tērpi, piemēram, 13.–14. gad-

simta zemgaļu karavīra tērps, Latvijas
armijas karavīra tērps 20. gadsimta 20.
gados, Latvijas armijas ģenerāļa forma.
Bet virtuāli izsekot līdzi četru karu
norisei, sākot no Livonijas kara un
beidzot ar Otro pasaules karu, iespējams virtuālajā ekspozīcijā. Četros
sižetos ekspozīcijas apmeklētājs var
iziet cauri četriem kariem, ieraudzīt,
kā mainījusies kara tehnika, karavīru
apģērbs. Tāpat nozīmīga pievienotā
vērtība ir iespēja sižetos redzēt kara
ainas vēsturiskās Jelgavas vietās, kuras
mūsdienās ir mainījušās līdz nepazīšanai. Izmantojot senās fotogrāfijas,
muzeja darbiniekiem izdevies pilnībā
rekonstruēt, piemēram, Jelgavas tirgus
laukumu, kura atmosfēru var izjust ar
virtuālajām brillēm.

Lieldienu laika dievkalpojumi Jelgavā
Jelgavas Sv.Annas baznīcā (Lielajā ielā 22a)

• 18. aprīlī pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.
• 19. aprīlī pulksten 12 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
• 21. aprīlī pulksten 7 – Lieldienu rīta dievkalpojums; pulksten 10
– Lieldienu dievkalpojums.
• 22. aprīlī pulksten 10 – Otro Lieldienu dievkalpojums.

Jelgavas Sv.Simeona un Sv.Annas
pareizticīgo katedrālē (Raiņa ielā 5)

Jelgavas Sv.Jāņa baznīcā (Jāņa ielā 1)

• 18. aprīlī pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.
• 19. aprīlī pulksten 18 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
• 21. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums; pulksten 12.15
– Lieldienu dievkalpojums bērniem.

Jelgavas Vasarsvētku draudzē (Jāņa Asara ielā 8)

• 19. aprīlī pulksten 11 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
• 21. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums.

• 26. aprīlī pulksten 15 – vakara dievkalpojums ar Svētās Plašaņicas
iznešanu. Rīta dievkalpojums ar apbedīšanas kārtu.
Jelgavas Romas katoļu katedrālē (Katoļu ielā 11)
• 27. aprīlī no pulksten 13 – Lieldienu kuliču un ēdiena iesvētīšana; • 18. aprīlī – Lielā ceturtdiena. Pulksten 10 – hrizmas Sv.Mise;
pulksten 23.30 – pusnakts dievkalpojums.
pulksten 17 – kunga pēdējo vakariņu Sv.Mise un adorācija līdz
• 28. aprīlī pulksten 00 – agrā liturģija; pulksten 9 – vēlā liturģija. pulksten 23.
•19. aprīlī – Lielā Piektdiena. Pulksten 14 – draudzes Krusta ceļš;
pulksten 15 – Kristus ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums.
Jelgavas Baptistu baznīcā (Mātera ielā 54)
• 18. martā pulksten 19 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums ar Adorācija pie Kristus kapa līdz pulksten 23.
• 20. aprīlī – Lielā sestdiena. Pulksten 16 un 20 – Kunga augSvēto Vakarēdienu.
• 19. martā pulksten 11 – Lielās Piektdienas dievkalpojums (muzicēs šāmcelšanās svētku vigīlija; Lieldienu produktu svētīšana pēc
Sv.Mises.
draudzes koris).
• 21. aprīlī pulksten 7 – Lieldienu rīta dievkalpojums ar jauniešu • 21. aprīlī – Kunga augšāmcelšanās svētdiena. Pulksten 8 – euharisansambļa dalību; pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums (muzicēs tiskā procesija pa pilsētu un Sv.Mise; pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten
18 – Sv.Mise, pēc Sv.Mises – Lieldienu produktu svētīšana.
draudzes koris un mūziķi).

• 22. aprīlī – Otrās Lieldienas. Pulksten 9 – Sv.Mise poļu valodā;
pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise.

Jelgavas kristiešu draudzē «Godība» (Dambja ielā 26b)

• 21. aprīlī pulksten 10.30 – Lieldienu dievkalpojums.

Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas
Jelgavas draudzē (Pētera ielā 4)

• 19. martā pulksten 12 – Lielās Piektdienas dievkalpojums ar
vakarēdienu.
• 21. aprīlī pulksten 9 – agrais rīta dievkalpojums; pulksten 11 –
Lieldienu dievkalpojums.

Jelgavas draudzē «Pestīšana» (Tirgoņu ielā 11)

• 21. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums.

«Pestīšanas armijā» (Dobeles ielā 42)

• 21. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums un koncerts.

Jelgavas krievu baptistu draudzē (Mātera ielā 56a)

• 21. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu svētku dievkalpojums.
• 22. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu jauniešu dievkalpojums (vada
draudzes jaunieši).

