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Spīdolieši uzsāk
mācības «Skolas mežā»

Foto: Ivars Veiliņš

 Anda Dzenža

Ar pārliecību par to,
ka daba ir vislabāk aprīkotā klase skolēnu
intereses radīšanai, Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija sadarbībā
ar AS «Latvijas valsts
meži» šajā mācību gadā
uzsākusi mācību programmu «Skolas mežs».
Tās laikā nodarbības
notiks mežā.
Šonedēļ pirmoreiz skolas audzēkņi no 7., 8. un 10. klases
devās uz mācību stundām mežā
Jelgavas novada Glūdas pagastā.
Tur skolotāji demonstrēja, kā
dažādus mācību priekšmetus –
matemātiku, sportu, bioloģiju
un vizuālo mākslu – var sasaistīt
ar dabu. «Mēs dodamies mežā,
mācāmies praktiski un izstrādājam mācību materiālus, ko vēlāk,
sadarbojoties ar «Latvijas valsts
mežiem», varētu izmantot arī

citas skolas. Programmas gaitā
visu priekšmetu skolotāji tiek
mudināti saskatīt, kā savu mācību
stundu pasniegt dabā, organizējot
dažādas izglītības aktivitātes
mežā,» ideju pamato dabaszinību
skolotāja Agija Lāce.
Pirmajās mācību stundās skolēni uz mežu skatījās caur mikroskopu un krāsu pasauli, pētot
mežā atrastu augu daļiņas un
no meža vides augiem veidojot
krāsu toņu paleti. Citos mācību
uzdevumos tika apvienota vieglatlētika un dastošana jeb augošu
koku uzmērīšana un aprēķinu
veikšana. «Jebkurus divus trīs
mācību priekšmetus var sasaistīt.
Šo nodarbību mērķis ir parādīt,
ka mācību priekšmets nav ielikts
vienā konkrētā rāmī un ka reālajā
dzīvē viss ir pielietojams un savstarpēji saistīts,» skaidro A.Lāce,
piebilstot, ka jaunā mācību programma iekļauta vispārizglītojošajā
mācību procesā. Tās mērķis ir
palīdzēt skolēniem apgūt ne tikai
mācību priekšmetu standartos

iekļautās zināšanas un prasmes,
bet arī kompetences, kas saistītas
ar mežu un tā apsaimniekošanas
procesiem.
Starp ģimnāziju un «Latvijas
valsts mežiem» noslēgtais sadarbības līgums paredz, ka nodarbības
mežā tiks rīkotas vismaz reizi
mēnesī.
«Skolas mežu» spīdolieši uzsāka «Latvijas valsts mežu» Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Jāņa
Zitāna vadībā, veidojot arī priežu
jaunaudzi: «Jaunieši paši mācījās
stādīt mežu, ar priežu stādiem apstādot 0,2 hektāru plašu teritoriju.
Skolēni ar uzdevumu galā tika
ļoti veiksmīgi, un ir jūtams: viņi
šurp nākuši ar misijas apziņu, ka
tas ir skolas mežs – vieta, kur viņi
atgriezīsies, lai turpmāk nodarbībās pētītu koku augšanas gaitu.»
8. klases skolnieks Modris Arnītis atzīst, ka nodarbības, pārnestas
uz meža vidi, ir labas pārmaiņas.
Viņaprāt, tas varētu būt veids, kā
mācības padarīt interesantākas.

Lai apzinātu iedzīvotājus, kuri ar savām idejām un darbu veicinājuši Jelgavas izaugsmi,
līdz 11. oktobrim jelgavnieki aicināti pieteikt
kandidātus pilsētas
augstākajiem apbalvojumiem «Goda zīme»
un «Goda raksts».
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē informē, ka Goda
zīmi piešķir fiziskām personām
par īpašiem nopelniem valsts, paš-

valdības, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes, saimnieciskajā
vai citā darbībā Jelgavas pilsētas
labā. Savukārt Goda rakstu piešķir fiziskai, juridiskai personai
vai kolektīvam par nopelniem
un ieguldījumu tautsaimniecībā,
veselības aizsardzībā, kultūrā,
izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē,
uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbībā.
Ierosinājumus par apbalvojumu
piešķiršanu var iesniegt domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas
un komisijas, juridiskās personas,
valsts un pašvaldību iestādes, kā
arī iedzīvotāji (ne mazāk kā piecas

pilngadīgas personas). Pieteikt
kandidātus var līdz 11. oktobrim
Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11
vai pa pašvaldības oficiālo e-pastu
dome@dome.jelgava.lv.
Pieteikumā jānorāda kandidāta
vārds, uzvārds, darbavieta, amats
vai nodarbošanās, nozare, kādā apbalvojums piešķirams, jāpievieno
īss dzīves, darba un sabiedriskās
darbības apraksts, pamatojuma
vēstule, par kādiem nopelniem
persona vai kolektīvs ieteikts apbalvojumam, kā arī pieteikumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds
un kontaktinformācija.

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

Jelgavas dome un vēl
89 pašvaldības iebilst
pret reģionālo reformu
 Jānis Kovaļevskis

12. septembra Jelgavas domes ārkārtas sēdē deputāti
pieņēma lēmumu, ar kuru iebilst Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvātajam administratīvi teritoriālās reformas modelim,
norādot, ka apvienotā Jelgavas novada, kas aptvertu
Jelgavas pilsētu, Ozolnieku novadu un Jelgavas novadu,
izveidošana ir juridiski nekorekta un neatbilst pilsētas
iedzīvotāju interesēm un labas pārvaldības principiem.
Savukārt 16. septembrī Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) domes ārkārtas sēdē 90 no 98 pašvaldību vadītājiem pieprasīja VARAM ministra Jura Pūces demisiju.
Arī Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
atbalstīja ministra J.Pūces demisijas pieprasījumu, uzsverot, ka
reālas konsultācijas ar pašvaldībām atbilstoši Eiropas Padomes
rekomendācijām par reformas
īstenošanas gaitu nav notikušas.
«VARAM piedāvātais modelis,
kā samazināt pašvaldību skaitu
no 119 līdz 36, pēc būtības nav
reforma, jo daudz svarīgāk par
mehānisku robežu pārbīdi ir nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus
pakalpojumus veselības aprūpes,
izglītības un sociālajā jomā. Diemžēl par šiem jautājumiem, tāpat kā
par sabiedriskā transporta un ceļu
infrastruktūras attīstību reģionos,
nav domāts. Nav pieņemami, ka
pēc piedāvātās robežu pārbīdes
Latvijā tiks saglabātas tikai divas
pilsētas – Rīga un Jūrmala –,
bet pārējā Latvija pārvērsta par

Bet vidusskolniece Anna Samsonova spriež, ka mācības mežā
būs saistošas: «Tā ir iespēja vairāk
pabūt dabā un apgūt jaunas prasmes, gūt citādu pieredzi.»
Jaunās mācību programmas atklāšanā Glūdas pagastā piedalījās
skolas vadība, Jelgavas domes un
«Latvijas valsts mežu» pārstāvji.
«Kopš pavasara kalām plānus, kā
mācīties praktiski. Nu esam te,
lai skolēni kopā ar pedagogiem
mācību nolūkos kopīgi īstenotu
dažādas aktivitātes, kas iespējamas mežā. Šī mācību gada laikā
plānosim maršrutus un veidosim  Kristīne Langenfelde
spēles, kuras varētu iedzīvināt
Pēc zarnu infekcijas
mežā,» tā skolas direktore Ilze
uzliesmojuma Siguldas
Vilkārse. Savukārt Jelgavas dobērnudārzā Pārtikas un
mes priekšsēdētāja vietniece Rita
veterinārais dienests
Vectirāne atzina: «Jau dodoties
(PVD) pārbaudīja arī
šurp, mēs baudījām šo dienu.
uzņēmumu «Jelgavas
Manuprāt, tas ir atslēgvārds
augļi», kas šai iestādei
jaunajam izglītības saturam un
piegādāja augļus un
kompetencēs balstītai izglītībai.
dārzeņus. Uzņēmumā
Meklējot sevi, mēs atveramies un
konstatēti nopietni
ejam tuvāk dabai, tuvāk praktishigiēnas prasību pārkām mācīšanās iespējām.»

lauku teritoriju. Lai nodrošinātu
pilnvērtīgu teritorijas attīstību, ir
jāsaglabā Latvijas lielo pilsētu statuss, kas sniedz plašākas iespējas
gan investīciju piesaistei, gan iedzīvotāju labklājības pieaugumam,»
tā A.Rāviņš.
Ministru prezidents Arturs
Krišjānis Kariņš savukārt paudis
atbalstu ministra J.Pūces spējai
novest administratīvi teritoriālo
reformu līdz galam, un 17. septembra valdības sēdē tika saskaņots
VARAM sagatavotais ziņojums
par administratīvi teritoriālo reformu. Tam sekos likumprojekta
izstrāde, ko plānots iesniegt izskatīšanai Saeimā decembrī.
LPS un Latvijas Lielo pilsētu
asociācija apsver iespēju vērsties
Satversmes tiesā, lai apturētu
administratīvi teritoriālās reformas virzību VARAM sagatavotajā
redakcijā.

PVD apturējis SIA «Jelgavas augļi»
dārzeņu apstrādes ceha darbu

Aicina pieteikt kandidātus pilsētas augstākajiem apbalvojumiem
 Ritma Gaidamoviča

Seko
līdzi
fotogalerijā
un video!

Iesniegtos ierosinājumus apkopos un izvērtēs ar domes lēmumu
izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas komisija. Gala lēmumu par
apbalvojumu piešķiršanu pieņems
Jelgavas domes deputāti, balsojot
domes sēdē. Papildu informāciju
var saņemt pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē pa tālruni
63005507.
Jelgavas pilsētas augstākos apbalvojumus tradicionāli pasniegs
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas priekšvakarā, 17.
novembrī, Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa svinīgajā pieņemšanā.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

kāpumi, un PVD ir apturējis SIA «Jelgavas
augļi» dārzeņu apstrādes ceha darbību. Laboratoriski tiek pārbaudīts, vai šie pārkāpumi
varēja būt saslimšanas
cēlonis.

Būtiski uzsvērt, ka pilnībā SIA
«Jelgavas augļi» darbība nav apturēta – uzņēmums drīkst tirgot
un piegādāt klientiem svaigus
dārzeņus un augļus, kuri pirms
tam nav apstrādāti. «Higiēnas
prasību pārkāpumus konstatējām
tikai dārzeņu apstrādes cehā, kur
tiek sagatavoti – mizoti, griezti un
vakuumā fasēti – kartupeļi, sīpoli
un burkāni. Šobrīd tās ir tikai

aizdomas, ka infekcijas uzliesmojumu varēja radīt šie neatbilstoši
prasībām apstrādātie dārzeņi, jo
analīžu rezultātu vēl nav,» skaidro
PVD Dienvidzemgales pārvaldes
vadītājs Jānis Grosbārdis. Vienlaikus viņš uzsver, ka panikai nav
pamata, un aicina sabiedrību neizplatīt viltus ziņas ar aicinājumu
nelietot uzturā augļus un dārzeņus. «Jebkurš auglis un dārzenis
neatkarīgi no tā, no kurienes tas
nācis, pirms lietošanas uzturā ir
jānomazgā. Ja tas tiek izdarīts,
saslimšanas risks tiek izslēgts,»
uzsver J.Grosbārdis.
Tieši tāpēc arī «Jelgavas augļi»
var turpināt tirgot augļus un dārzeņus, kas uzņēmumā papildus
nav apstrādāti, taču tie, tāpat kā
jebkur citur pirktie, pirms lietošanas uzturā ir jānomazgā.
Pārbaudē uzņēmuma dārzeņu apstrādes cehā konstatēti
higiēnas prasību pārkāpumi –
netīrs aprīkojums un telpas, kā
arī neatbilstoša uzglabāšanas
temperatūra apstrādātiem un
fasētiem dārzeņiem. Uzņēmumā
norādīja, ka dārzeņi jāuzglabā no
+2 līdz +6 grādu temperatūrā,
taču pārbaudes laikā tie uzglabāti
+13 grādu temperatūrā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Katrs bērns ir vērtība
 Kristīne Langenfelde

Ik gadu vairāk nekā 150 bērnu un jauniešu mūsu pilsētā nonāk
atbildīgo institūciju redzeslokā par to, ka lietojuši alkoholu vai
citas apreibinošas vielas. Un tā ir tikai aisberga redzamā daļa, jo,
kā uzsver narkoloģe Lilita Petermana, visbiežāk tā nav bijusi pirmā reize, kad jaunietis pamēģinājis ko aizliegtu. Jelgavas pilsētas
pašvaldības Veselības veicināšanas konsultatīvā komisija ir izstrādājusi ceļvedi, kas uzskatāmi parāda, kāda ir dažādu atbildīgo
institūciju likumā noteiktā rīcība gadījumos, ja tiek konstatēts,
ka nepilngadīgais lietojis apreibinošas vielas. «Taču būtiskākais,
ko ar šo ceļvedi vēlamies aktualizēt, ir nevienaldzība – lai katrs
garāmgājējs uz ielas, katrs skolotājs skolā, katrs pašvaldības
policists pilsētā, katrs vecāks savās mājās apzinātos, ka ikviens
bērns ir vērtība un mūsu visu uzdevums ir viņu pasargāt,» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece un Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas vadītāja Rita Vectirāne.

nova skaidro vēl kādu būtisku niansi,
ko bieži vien nezina vecāki. «Katrā gadījumā, kad pašvaldības policisti bērnam
konstatē reibuma stāvokli un uzsāk administratīvo lietvedību, informācija par
bērnu tiek ievadīta Iekšlietu ministrijas
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā – to nosaka likums. Līdz
ar to vecākiem un arī bērnam jārēķinās, ka viņa dati par pārkāpumu būs
pieejami dažādām valsts iestādēm, un
nav izslēgts, ka kādā dzīves situācijā tas
var kļūt par šķērsli, piemēram, vēlmei
ieņemt konkrētu amatu.»
Vienlaikus D.Antonova uzskata, ka
ne tikai vecākiem, skolai un atbildīgajām institūcijām, bet arī sabiedrībai
kopumā būtu jāmaina sava attieksme
pret apreibinošu vielu lietošanu. «Sabiedrība ir diezgan lojāla pret alkohola
lietošanu, arī pret to, ka alkoholu lieto
jaunieši. Jelgavas Pašvaldības policija
rīkoja reidu, kurā 15 gadu veca meitene
uzrunāja garāmgājējus, lūdzot viņai
nopirkt alkoholu, – trīs garāmgājēji
atteica, bet ceturtais bija gatavs nopirkt. Un nebija pagājušas pat piecas
minūtes kopš reida sākuma. Tas vien
apliecina: kaut arī tirdzniecības vietas
kļūst apzinīgākas, nepilngadīgajiem
iegādāties alkoholu joprojām ir samērā
viegli,» stāsta D.Antonova, piebilstot,
ka ne vienmēr šie labvēļi zina, ka arī
viņus var saukt pie administratīvās
atbildības, kas paredz naudas sodu
līdz 140 eiro.

un skaidri noteikta: nekavējoties tiek
informēti vecāki, izsaukta Pašvaldības
policija un Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests. Šādas rīcības mērķis ir tikai viens – saudzēt bērna veselību, jo ne pedagogs, ne skolas personāls
nevar izvērtēt, kādas sekas apreibinošo
vielu lietošana bērnam var radīt.»
Bērns vai jaunietis nekad nebūs gatavs atklāt, cik daudz un ko ir lietojis,
tāpat arī katra organisma reakcija var
būtiski atšķirties. Lai spilgti atklātu,
kāpēc ir nepieciešama strikta un
vienota dienestu darbība, speciālisti
atklāj kādu gadījumu, proti, skolā
ieradies apreibis jaunietis, kurš teicis,
ka «tikai paostījis benzīnu»... Patiesībā
izrādījās, ka jaunietis benzīnu bija iedzēris un guvis plašus mutes dobuma
Problēmu nedrīkst slēpt
apdegumus. Tikai pateicoties tam, ka Sākt var ar sarunu
Speciālisti ir pārliecināti: bieži vien
Visbiežāk šādos gadījumos vecāki skolas personāls nekavējoties rīkojās
vēlas situāciju noklusēt, cerot, ka tā un izsauca neatliekamo medicīnisko vecāku neziņa, kā rīkoties gadījumā,
neatkārtosies. Taču, kā uzsver Jelgavas palīdzību, bērna dzīvība tika pasargāta. ja paša bērns pamēģinājis ko aizliegtu,
ir pamats tam, ka problēma netiek
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
risināta. «Ja bērnam sāp zobs, vecāki
Auza, problēmu nedrīkst slēpt. «Katru Pārkāpējs nonāk Iekšlietu
viņu ved pie zobārsta, bet, ja bērns
gadu kādā no pilsētas izglītības iestā- ministrijas reģistrā
Jelgavas Pašvaldības policijas Nepiln- ir iedzēris, vecāki visbiežāk diemžēl
dēm ir konstatēti gadījumi, kad audzēknis skolā atrodas reibuma stāvoklī, un gadīgo likumpārkāpumu prevencijas nesaprot, ka jāmeklē palīdzība,» saka
rīcība šādā situācijā ir nepārprotama grupas vecākā inspektore Daiga Anto- narkoloģe.
No pagājušā gada septembra līdz
šā gada septembrim Jelgavas domes
Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisija ir izskatījusi 172 lietas
par to, ka nepilngadīgie neievēro smēķēšanas ierobežojumus vai lietojuši
alkoholu un citas apreibinošas vielas.
Ikdienas darbā atbildīgie speciālisti
bieži izjūt, ka vecākiem trūkst informācijas par to, kāda ir atbildīgo
dienestu rīcība gadījumā, ja bērnam
tiek konstatēts reibuma stāvoklis,
un ko vecāks var darīt, lai līdz šādai
situācijai nenonāktu. Nereti vecāki un
arī pats jaunietis atbildīgo dienestu iesaisti uztver kā sodu, neaizdomājoties,
ka alkohola lietošanai ir sekas, kuras
slēpjot problēma var samilzt.

Izglītības pārvaldes vadītāja aicina
vecākus šādos gadījumos atcerēties, ka
katrā skolā ir sociālais pedagogs un skolas psihologs. «Vecākiem ir jāsaprot, ka
viņi šajā situācijā nav vieni. Galvenais
ir pēc iespējas agrāk sākt sarunu un
kopā ar speciālistu meklēt problēmai
risinājumu.»
L.Petermana atgādina pavisam
nesenu vēsturi, kad ne vienam vien
vecākam šķita nepieņemami kopā ar
savu bērnu doties uz konsultāciju pie
psihologa. «Šobrīd sabiedrības attieksme ir būtiski mainījusies un saruna
ar skolas psihologu kļuvusi pašsaprotama gadījumos, kad jāatrisina kāda
nestandarta situācija. Tāpēc man šķiet,
ka sabiedrībai būtu laiks spert nākamo
soli un arī sarunu ar narkologu uzskatīt
par pašsaprotamu, ja bērns vai jaunietis pamēģinājis ko aizliegtu.»
Narkoloģe uzsver, ka sākumā tā var
būt saruna ar speciālistu, iespējams, uz
pirmo vizīti var ierasties tikai vecāki, lai
vienkārši parunātos, saņemtu atbalstu.
«Daudziem tas diemžēl vēl aizvien nešķiet pašsaprotami – manā praksē no
200 ambulatorajiem apmeklējumiem
gadā tikai trīs gadījumos vecāki ierodas
pie narkologa uz vizīti, kamēr problēma
vēl nav samilzusi. Tie ir vecāki, kuri
pamanījuši pārmaiņas bērna uzvedībā, jutuši, ka jaunietis kādu reizi ir ko
lietojis. Es vienmēr esmu uzsvērusi,
ka īstais laiks sarunai ar narkologu ir
uzreiz pēc pirmās reizes, kad vecāki
ir pieķēruši bērnu reibuma stāvoklī.
Ikvienam pieaugušajam ir jāsaprot,
ka bērns un alkohols nav savienojami
jēdzieni. Uzlejiet kādu indīgu ķīmisku
vielu tikko izdīgušam augam un pamatīgam kokam – augs, visticamāk, aizies
bojā, bet lielajam kokam izmaiņas varam pat nepamanīt,» katru pieaugušo
aizdomāties aicina narkoloģe.
Uz sarunu pie narkologa slimnīcā
«Ģintermuiža» var pierakstīties pa

tālruni 63012562. Būtiski, ka bērniem
konsultācija pie narkologa ir bez
maksas.

Pieaugušu bērnu nav

Kā uzsver R.Vectirāne, lai mēs nosargātu katru bērnu, ir nepieciešama visu pušu
līdzdalība un līdzatbildība – ģimenes,
sabiedrības, skolas, pašvaldības, valsts
institūciju. «Ja pašvaldība spēj radīt
instrumentus, kas var palīdzēt ģimenēm,
tad ģimenēm ir jābūt gatavām šo piedāvājumu izmantot,» saka viņa. Diemžēl pašlaik izglītības iestādēs ir vērojama šāda
tendence: jo vecāks kļūst bērns, jo mazāk
jūtama ģimenes iesaiste bērna attīstībā.
Lūzuma punkts iestājas jau 5.–7. klasē,
kad vecāki arvien retāk ierodas skolā,
interesējas par bērna gaitām, savukārt
vidusskolas posmā liela daļa vecāku
uzskata, ka bērns ir pieaudzis un pats ar
visu lieliski tiek galā. Taču D.Antonova
atgādina, ka ikviens bērns ir nepilngadīgs,
līdz sasniedz 18 gadu vecumu, – tātad līdz
tam brīdim par viņa rīcību un tās sekām
atbild arī vecāki.
To labi apliecina arī pašvaldības īstenotais projekts «Kompleksu veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā»:
nodarbībām topošajiem vecākiem pieprasījums pat pārsniedz piedāvājumu, tāpat
Bēbīšu skolā vai Gudro vecāku skolā, kas
ļauj izzināt pirmsskolas bērna attīstības
posmus, taču skolas vecuma bērnu vecāki, lai apmeklētu speciālistu nodarbības,
ir daudz kūtrāki.
«Ir sācies jauns mācību gads, tāpēc
mācīties aicinu ne tikai bērnus, bet arī
vecākus. Arī šogad Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā notiks
bezmaksas nodarbības vecākiem – rosinu
izmanot šo iespēju, papildināt zināšanas
arī par sava pusaudža attīstību, lai vēl
labāk izprastu, kā nezaudēt saikni ar viņu
un palīdzēt tad, kad tas nepieciešams,»
uzsver R.Vectirāne.

Ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris

Peldsezona beigusies
 Anastasija Miteniece

Pilsētā noslēgusies oficiālā peldsezona, un tas
nozīmē, ka darbu abās
pilsētas pludmalēs –
Lielupes labā krasta un
Pasta salas peldvietā –
beiguši glābēji un tiek
ieziemota pludmaļu
infrastruktūra. Jelgavas
Pašvaldības policijas inspektori norāda: šī vasara aizvadīta mierīgāk
nekā pērn. To apliecina
arī pludmalē reģistrēto
pārkāpumu skaits.
Oficiālā peldsezona Latvijā
ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim, un šajā laikā abās Jelgavas
peldvietās sabiedrisko kārtību un
drošību uzraudzīja Jelgavas Pašvaldības policijas Patruļpolicijas
nodaļas inspektori glābēji. «Šovasar piedzīvojām ievērojamus
gaisa temperatūras kontrastus,
kas ietekmēja arī pilsētas pludmaļu apmeklētību. Tāpat arī
novērojām citādu apmeklētāju dalījumu atpūtas vietās – ja iepriekš
vairāk iecienīta bija Lielupes labā
krasta peldvieta, tad šovasar liela
daļa atpūtnieku deva priekšroku
Pasta salas pludmalei, papildus
izmantojot tur ierīkotos sporta
laukumus un trenažierus,» stāsta
Pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas vecākais inspektors
glābējs Māris Viesturs.
Vērtējot pludmalēs reģistrētos
pārkāpumus, viņš uzsver: «Pērn
sezonas noslēgumā konstatējām,
ka krietni pieaudzis pārkāpumu
skaits saistībā ar dažādu peldlīdzekļu iebraukšanu peldvietas
zonā, un tas ir bīstams pārkāpums, jo apdraud ūdenī esošos
peldētājus. Šosezon šim drošības
aspektam pievērsām īpašu uzmanību, turklāt pludmales tika
aprīkotas ar jaunām bojām – vēl
lielākām, spilgtākām un līdz ar
to arī pamanāmākām. Tāpat

sezonas sākumā sadarbojāmies
ar katamarānu un laivu nomas
punktiem, uzņēmējiem skaidrojot, ka viņu pienākums ir iepazīstināt savus klientus ar drošības
noteikumiem uz ūdens. Papildus
arī turpinājām preventīvo darbu
ar atpūtniekiem.» M.Viesturs
norāda, ka tādējādi pārkāpumu
skaits saistībā ar peldlīdzekļu
iebraukšanu peldvietas zonā
samazinājies no 216 gadījumiem
pērn līdz 40 šosezon. Tāpat krasi
sarucis pārkāpumu, kas saistīti ar
atpūtnieku peldēšanu aiz bojām,
skaits.
Šovasar teju divreiz retāk piedzīvoti gadījumi, kad pludmaļu
apmeklētājiem vajadzēja sniegt
medicīnisko palīdzību, un visbiežāk tie bija vien nelieli nobrāzumi.
«Pērn aktuāla problēma bija bērnu lēkšana ūdenī no laipas, kas
nereti beidzās ar traumām, sasitumiem un nobrāzumiem. Šogad
drošības apsvērumu dēļ laipas upē
nemaz netika uzstādītas,» skaidro
M.Viesturs. Jāpiebilst, ka jaunākā
persona, kurai sniegta medicīniskā palīdzība, bija piecgadīgs zēns,
bet vecākā – 41 gadu vecs vīrietis.
Vienlaikus aizvien aktuāls
jautājums ir alkohola lietošana
un dzīvnieku ievešana pilsētas
pludmalēs. M.Viesturs gan atzīst,
ka šādos gadījumos ar pārkāpējiem veiktas pārrunas – inspektori
viņus informēja par drošības un
kārtības noteikumiem peldvietās.
Būtiski uzsvērt, ka līdz ar peldsezonas noslēgšanos pakāpeniski
tiek ieziemota pludmaļu infrastruktūra. Pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece Žanna Barkovska skaidro, ka
šonedēļ tiek demontētas glābēju
mājas, bojas un tualetes, savukārt
tuvākajā mēnesī tiks aizvestas
ģērbtuves. Rotaļu elementi un
laipas pagaidām demontētas
netiks, jo apmeklētāji tās turpina
izmantot. Par to ieziemošanu
lems oktobrī.

KONKURSS
«Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu
un reliģisko organizāciju atbalsts»
Pieteikšanās 2019. gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta
projektu konkursam (2. kārta)
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts» 2019. gadam (2. kārta). Konkursa mērķis ir
sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības, kultūras un sociālo
jautājumu risināšanā, veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un
sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām
organizācijām, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz nolikumu «Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība» (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra
lēmumu Nr.15/4),
Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas pilsētā;
2. nevalstisko organizāciju telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu
(aprīkojums, biroja mēbeles), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības
nodrošināšanai, iegādei;
3. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības
nodrošināšanai;
4. sociālo programmu īstenošanai;
5. nevalstisko organizāciju pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei;
2. politisko programmu īstenošanai.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 2019. gada 18. oktobra plkst.14 slēgtā aploksnē.
Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē.
Uz aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome, «Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts».
• Projektu pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava,
LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2019. gada 18. oktobri.
• Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2019.
gada 15. novembrim.
• Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.
Projektu pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas, vai
izmantojot veidlapu «Projekta pieteikums «Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju
atbalsts»», kura publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā
«Pilsēta», «Sabiedrība», «NVO» (projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā).
Kontaktpersona: Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisijas sekretāre Ksenija Simonova, tālrunis 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Siltina LLU studentu
viesnīcu

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

LLU 2. dienesta viesnīcā Jāņa Čakstes
bulvārī 7 sākušies
energoefektivitātes
paaugstināšanas darbi – šī ir jau piektā no
astoņām universitātes kopmītnēm, kurai
tiek siltināta fasāde
un īstenoti citi pasākumi ēkas siltumnoturības uzlabošanai.
«Šai ēkai tiks nosiltināta
fasāde, lielāko daļu darbu cenšoties paveikt vēl šogad, taču
viss atkarīgs no laikapstākļiem.
Atšķirībā no citām dienesta viesnīcām, kurās īstenoti
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, šai netiks
mainīti logi, jo tas izdarīts jau
iepriekš, taču esam iecerējuši
tos nokrāsot,» stāsta LLU
direktors Andrejs Gar ančs,
norādot, ka nākamā gada pavasarī 2. studentu viesnīcā tiks
mainīta arī apkures sistēma.
«Apzinoties, ka būvdarbi var

aizkavēties, nolēmām neriskēt
un apkures sistēmu šogad
nemainīt. Tas tiks izdarīts
nākamgad pēc apkures sezonas
noslēguma, jo nevaram pieļaut
situāciju, ka studentiem būtu
jāsalst,» norāda LLU direktors.
Darbus 2. dienesta viesnīcā
veic SIA «Būvkore», un tiem
jābūt pabeigtiem līdz 2020.
gada 20. augustam.
Jāpiebilst, ka līdz ar 2. studentu viesnīcas siltināšanas
darbiem līdz 2020. gada 31.
jūlijam ierobežota gājēju kustība J.Čakstes bulvāra posmā no
Ūdens līdz Lielajai ielai.
A.Garančs stāsta, ka šobrīd
arī sācies remonts LLU Tehniskajā fakultātē J.Čakstes bulvārī 5. «Tur tiek realizēti divi
projekti: pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles biroja
ziņojumu, SIA «Rimts» trijās
auditorijās veic bojāto būvkonstrukciju jeb siju remontu,
bet paralēli SIA «Torensbergs»
īsteno energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus vienā
no fakultātes korpusiem, kas
bija palicis nenosiltināts, – tajā

galvenokārt atrodas fakultātes
darbnīcas.
Savukārt 6. dienesta viesnīcā
Pētera ielā 1, uzlabojot LLU
studentu dzīves apstākļus,
šoruden remontē istabiņas
un gaiteņus 3. un 4. stāvā.
Jāatgādina, ka jau pagājušā
gada nogalē šajās kopmītnēs
izremontētas 38 viesnīcas
istabas 5. stāvā un sakārtotas
virtuves četros ēkas stāvos,
tās paplašinot un pārbūvējot
inženierkomunikācijas.
Jāpiebilst, ka šobrīd energoefektivitāte paaugstināta četrās no septiņām strādājošajām
LLU kopmītnēm – 1. dienesta
viesnīcā Lielajā ielā 1, 6. dienesta viesnīcā Pētera ielā 1, 8.
dienesta viesnīcā Lielajā ielā 19
un 9. dienesta viesnīcā Kristapa Helmaņa ielā 2. Nosiltināta
vēl nav 5. dienesta viesnīca
Mātera ielā 26 un 4. dienesta
viesnīca Akadēmijas ielā 4.
Savukārt trijās LLU studentu
viesnīcās – 7. dienesta viesnīcā
Lielajā ielā 17, 3. Driksas ielā
1 un 10. A.Pumpura ielā 7 –
šobrīd studenti nedzīvo.

Ainavu arhitektūras konkursā
novērtē arī Jelgavas objektus
 Anastasija Miteniece

Klīversalā pirmoreiz pasniegtas Latvijas Ainavu arhitektūras balvas
(LAAB). Nominācijās
«Ārtelpa» un «Procesi»
ar laureāta diplomu
novērtēti divi Jelgavas
pilsētvides objekti, kā
arī uzteikta Jelgavas
pašvaldība, kas realizē
pārvaldības projektus.
Latvijas Ainavu arhitektu asociācijā (LAAA) norāda, ka jaundibinātā balva ir Latvijas ainavu
arhitektūras profesionāļu labāko
sniegumu skate – tās mērķis ir
veicināt sabiedrības izpratni par
ārvidi kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu sastāvdaļu,
godinot laikmetīgus darbus un
izcilas personības Latvijas ainavu arhitektūrā. Konkursa gaitā
LAAA saņemts vairāk nekā 80
pieteikumu, tostarp arī par trīs
Jelgavas pilsētvides objektiem
un personībām. Vērtēt objektus
klātienē dažādās Latvijas vietās
devās nacionālā žūrija, kuras
sastāvā bija ne vien ainavu arhitekti, bet arī eksperti arhitektūrā,
kultūrvēsturiskā mantojuma
jautājumos, vides mākslā un sociālajā plānošanā. «Katrā objektā
tika izceltas dažādas kvalitātes
saskaņā ar darbu kategorijām,
bet uz visiem tika attiecinātas
trīs vispārīgas kvalitātes – ideja,

meistarība un rezultāts,» norāda
žūrijas locekle ainavu arhitekte
Loreta Erele.
Nominācijas «Ārtelpa» kategorijā «Inženierbūvju dizains» balvai
tika izvirzīts un laureāta diplomu
ieguva Jāņa Čakstes bulvāris
un Mītavas tilts. Šajā konkursa
kategorijā LAAA aicināja pieteikt
publiskus un privātus objektus un
projektus, radītus kopā ar un ap
ēkām. «Vērtējot šo objektu, žūrija
uzteica ne vien vērienīgā projekta
ideju, tā vizuālās komponentes un
izpildījuma meistarību, bet arī pienesumu pilsētai. Proti, pateicoties
šiem objektiem, karā nopostītā
Jelgava atdzimusi jaunā veidolā,
un tieši tas rada augstu pievienoto
vērtību,» norāda L.Erele.
Savukārt nominācijā «Procesi»,
kurā varēja pieteikt ar ainavas
veidošanu saistītus procesus un
cilvēkus, iegūti divi diplomi. Kā
laureāts uzteikti dizaina dārzi,
kas atrodas skvērā aiz Jelgavas
kultūras nama, – tie tapuši Jelgavas pilsētas pašvaldības rīkotā
dārza dizaina metu konkursa
gaitā. «Šis objekts ir īpašs ar savu
ideju – tas vienlaikus ir risinājums
ārvides labiekārtošanai pilsētas
vidē un iedzīvotāju iedvesmas
avots, parādot aktuālākās tendences dārzu ierīkošanā,» vērtē
L.Erele, papildinot: ir virkne
piemēru, kad vides iekārtojums
ir izcils, tomēr apkārtējā vide
tam ir neatbilstoša. Šis gan ir
paraugs, kad ideja iekļaujas un

papildina apkārtējo vidi. Otrs
laureāta diploms šajā nominācijā
pasniegts pašvaldībai par labas
pārvaldības projektiem. «Jelgavas
pašvaldība rūpējas par pilsētas
vides labiekārtošanu, piedāvājot
ilgtspējīgus un daudzpusīgus risinājumus, – to redzam pēc virknes
realizēto darbu. Turklāt Jelgava
ir tā vieta, kur iegūst izglītību jaunie ainavu arhitekti, kas ir būtisks
ieguldījums nozares attīstībā,» tā
žūrijas locekle.
LAAB pasniegšanas ceremonijā nominācijā «Personības»
pirmoreiz pasniegtas arī balvas
par mūža ieguldījumu nozarē.
To saņēma Silvija Rubene, kura
ir LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un
plānošanas katedras viesdocente,
kā arī LLU kādreizējie mācībspēki – docente Gundega Lināre
un ģeogrāfe ainavzinātniece Aija
Melluma.
«Ir liels gandarījums saņemt
laureāta diplomu dažādās kategorijās – ņemot vērā, ka konkursa
žūrija ir augstas klases profesionāļi, savas nozares eksperti,
mūsu darbu idejas un kvalitāte ir
godam novērtēta,» saka Jelgavas
pilsētas ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins, skaidrojot, ka ikvienam ārvides labiekārtošanas projektam ir arī tehniskā puse, kura
iedzīvotājiem nav nedz redzama,
nedz zināma, tādēļ ir patīkami, ka
arī šo aspektu atzinīgi novērtējuši
zinoši speciālisti.
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Īsi
 Loka maģistrāles rekonstrukcijas
projekta gaitā turpinās būvdarbi pie
krustojuma ar Rīgas ielu – no darbu
zonas uz laiku pārcelta autobusu
pietura «Neste», informē SIA «Jelgavas autobusu parks». Pietura pārcelta
satiksmes drošības nolūkos, kā arī
lai atvieglotu iedzīvotāju piekļūšanu
sabiedriskajam transportam, jo būvdarbu zonā tas var būt apgrūtinoši.
Pietura «Neste», kas līdz šim atradās
Loka maģistrālē pie krustojuma ar
Rīgas ielu, šobrīd pārcelta uz Rīgas
ielu. Savukārt vēl viena pagaidu pietura
izveidota Loka maģistrālē pie krustojuma ar Rīgas ielu uz Aviācijas ielas pusi.
 21. septembrī pulksten 12 Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
cikla «Radītprieks» gaitā aicina uz
nodarbību «Papīra māksla». Tās
laikā tiks veidotas apsveikuma
kartītes kvilinga jeb papīra filigrāna
manierē. Nodarbību vadīs meistare
Dace Jakušonoka. Kvilings ir rokdarbu
veids, kad šauras papīra strēmelītes
tiek tītas, locītas un līmētas, veidojot
dažādas formas detaļas. Tad, līdzīgi
kā konstruktorā, tās tiek liktas un
salīmētas kopā, veidojot iecerēto
attēlu. Kvilinga saknes meklējamas
viduslaiku klosteros Francijā un Itālijā –
šajā tehnikā mūķenes veidoja dekorus
grāmatām, rakstiem un ikonām. Vēlāk
šis rokdarbu veids kļuva populārs un
attīstījās, dažādojot un pilnveidojot
papīra locīšanas un tīšanas tehnikas.
Radošās nodarbības dalībniekiem
būs iespēja iepazīties ar svarīgāko
informāciju par kvilinga tehniku un
praktiski izgatavot apsveikuma kartīti
vai citu mākslas darbu par sev tīkamu
tematiku. Radošā nodarbība notiks
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.
Dalības maksa – 6 eiro, un visi materiāli
ir iekļauti cenā. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 63005445 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv.
 Latvijas Nacionālā bibliotēka
kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes
literatūras padomi, kā arī bibliotēkas
un skolas visā Latvijā aicina skolu
jauniešus piedalīties 2019./2020.
gada Latvijas Nacionālajās skaļās
lasīšanas sacensībās. Arī Jelgavas
reģionā jau trešo gadu tiks organizēts
šis lasīšanas veicināšanas pasākums,
tāpēc bibliotekāri un pedagogi aicināti
iesaistīties sacensību organizēšanā savā
skolā vai bibliotēkā, lai noskaidrotu
labāko lasītāju, kas pārstāvēs savu skolu
vai bibliotēku Jelgavas reģiona finālā.
Tas notiks 2020. gada marta beigās
vai aprīļa sākumā. Dalība sacensībās
jāpiesaka Jelgavas reģiona sacensību
kuratorei Baibai Karčevskai pa e-pastu
baiba.karcevska@biblioteka.jelgava.
lv. Plašāka informācija – pa tālruni
63029093. Galvenais sacensību kritērijs
– izrādīt cieņu bērnu izvēlei un veicināt
pozitīvas emocijas, kas saistītas ar
lasīšanu. Sacensībās aicināti piedalīties
11–12 gadu veci 5.–6. klašu skolēni.
Dalībnieka mīļākās grāmatas fragmenta trīs minūšu lasījumu žūrija vērtēs
pēc noteiktiem kritērijiem. Skolās un
bibliotēkās konkursa pirmā kārta notiks
no oktobra līdz decembra beigām.
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Kultūras padome uzsāk
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pieņemšanu 2020. gadam.
Iesniegšana – no 2019. gada 19. septembra
līdz 2019. gada 3. oktobrim.
Sīkāka informācija – mājaslapā
www.kultura.jelgava.lv (sadaļā «Nolikumi»)
vai pa tālruni 63023461, 25900004.
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Jelgava kļūst par valsts
veterinārās medicīnas centru

 Anastasija Miteniece

Foto: no LLU arhīva

«Latvijā veterinārmedicīnas izglītību var iegūt tikai
Jelgavā. Šobrīd uz mūsu
pilsētu pārcēlusies arī Latvijas Veterinārārstu biedrība,
kas valstī ir atbildīga par
veterinārārstu sertifikāciju,
tālākizglītību, veterināro
zāļu izplatītāju sertifikāciju,
kā arī dzīvnieku ķērāju apmācību. Tādā veidā Jelgava
kļūst par Latvijas veterinārās
medicīnas centru, vairojot
nozares attīstības iespējas,»
vērtē LLU Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) dekāns
Kaspars Kovaļenko.
Latvijas Veterinārārstu biedrība ir
brīvprātīga sabiedriska organizācija,
kas apvieno ap 900 veterinārmedicīnas izglītību ieguvušu veterinārārstu
un LLU VMF studentus. Līdz šim
tā bāzējās Rīgā, bet šobrīd ir radusi
mājvietu Jelgavā, Zemgales prospektā
9 – 6. K.Kovaļenko uzsver: Jelgavas
esošajiem un topošajiem veterinārārstiem tas ir būtisks ieguvums, jo biedrība praktiskā nozīmē ir pieejamāka,
sertifikācijas procesā pilsētā regulāri
viesosies speciālisti no visas Latvijas,
kā arī tepat ar vēl lielāku kapacitāti
notiks izglītojoši pasākumi ar starptautiska mēroga nozares pārstāvjiem.
Jāpiebilst, ka biedrībā šobrīd reģistrēti
173 veterinārārsti, kuru dzīvesvieta ir
norādīta Jelgava vai Jelgavas novads.
Būtiski gan uzsvērt, ka strādā šie speciālisti dažādās Latvijas vietās.

Atgriežas pie saknēm

Latvijas Veterinārārstu biedrība
šobrīd ir viena no vecākajām profesionālajām sabiedriskajām organizācijām
Latvijā – pēc diviem gadiem tā svinēs
simtgadi. 1919. gadā Pētera Stučkas
valdības laikā Latvijas Augstskolas (šobrīd – Latvijas Universitātes) padome
dibināja Veterinārmedicīnas fakultāti,
kur notika pirmās augstākās izglītības
institūcijas veterinārārstu sagatavošana valsts vajadzībām. Šajā laikā
gan fakultāte, gan tās mācību korpusi
atradās dažādās Rīgas vietās. Bet jau
1921. gadā Rīgā dibināta arī Latvijas
Veterinārārstu biedrība. «Kopš laika
gala biedrība gājusi soli solī ar fakultāti – pirmsākumos tieši fakultātes
mācībspēki bija biedrības dibinātāji,
tomēr vēlāk, 1965. gadā fakultātei pārceļoties uz jaunajām telpām Jelgavā,
notika pakāpeniska atsvešināšanās, jo
Latvijas PSR Veterinārārstu biedrība
vairāk bija saistīta ar Lauksaimniecības
pārvaldi un Veterināro pārvaldi. Lai
gan vēsturiski biedrība nekad nav atradusies Jelgavā, vēlējāmies atgriezties
pie saknēm – būt teritoriāli blakus un
ciešā sadarbībā ar fakultāti, tāpat kā
tas bija pirms 100 gadiem,» stāsta Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes
priekšsēdētāja Māra Viduža.

Nozares problēmjautājumus
ceļ valsts līmenī

«Mēs, vecākā paaudze, esam ieguvuši
izglītību PSRS laikā, tādēļ biedrošanās
mums savulaik bija svarīga ne tikai
profesionālā ziņā, bet arī sava tautiskuma, nacionālā gara uzturēšanai. Šobrīd
jaunajiem cilvēkiem ir citādāks skats uz
dzīvi, prioritātes mainās – jaunie ārsti
steidz iekļauties darba tirgū, bet sava
veida tīklošanās notiek sociālajos tīklos.
Mūsu mērķis Jelgavā ir jau savlaicīgi
sasniegt jaunos ārstus, lai iepazīstinātu
ar biedrības darbu, jo viņu profesionālajā dzīvē tieši biedrība būs instruments,
kas līdz valsts institūcijām aiznesīs viņu
vajadzības un vēlmes, kā arī aizstāvēs
intereses,» skaidro M.Viduža. Viņa

LATVIJAS
VETERINĀRĀRSTU
BIEDRĪBA

900

apvieno
Latvijas veterinārārstu.
norāda, ka šis ir viens no pamata biedrības mērķiem – iestāties par nozares
interesēm, jo dažkārt valsts pārvaldes
paredzētais likuma grozījumos var būt
tālu no realitātes. Piemēram, nupat
biedrība sarunās ar Veselības ministriju
panāca kompromisu par ketamīna, ko
izmanto lielo dzīvnieku operācijās, pieejamību. «Likuma grozījumi paredzēja
ļoti stingras prasības šo zāļu glabāšanai
– skaidrs, ka lielām klīnikām tā nebūtu
problēma, bet mazākas prakses piedzīvotu vērā ņemamu finansiālo slogu. Piemēram, katrai praksei būtu jānodrošina
uzraudzība, šīs zāles transportējot, seifs.
Šobrīd esam panākuši pārejas periodu,
kurā sakārtot šo jautājumu vai meklēt
alternatīvu konkrētajam medikamentam. Un līdzīgi jautājumi mums jārisina
ik dienu,» atzīst M.Viduža.
K.Kovaļenko papildina, ka turpmāk
arī fakultāte plāno vēl ciešāku sadarbību ar biedrību, paužot viedokli par
nozares aktuālajiem jautājumiem.
«Biedrība pārstāv veterinārārstu viedokli likumdevēja priekšā, un nākotnē
ciešākas sadarbības rezultātā vēlamies
paplašināt fakultātes pārstāvniecību
biedrībā un līdz ar to arī biedrības
lēmumos. Lai tas būtu iespējams,
strādājam pie ieceres VMF veidot
pasniedzēju – mazo dzīvnieku ārstu,
lauksaimniecības ārstu un zirgu veterinārārstu – sekciju, kur tiks aktualizēti
būtiskākie nozares jautājumi, kurus
varēsim kopīgi risināt,» tā viņš.

Burkāns un pātaga
profesionālās darbības laikā

Ar Latvijas Veterinārārstu biedrību
jebkurš veterinārārsts pirmoreiz iepazīstas studiju pēdējā kursā, jo biedrība
ir vieta, kur tiks izsniegts darba sertifikāts. Topošajiem speciālistiem tas
nozīmē biedrības pārstāvju klātbūtni
kvalifikācijas eksāmenā, lai varētu
apliecināt savas zināšanas un uzsākt
darba gaitas pēc studiju noslēguma,
savukārt praktizējošiem ārstiem – profesionālo prasmju pilnveidi dažādos
semināros, lai varētu turpināt strādāt.
«Veterinārārsts profesijā nepārtraukti
ir tālākizglītības procesā. Proti, tas
nevar turpināt strādāt, ja nemitīgi
nepaaugstina savu kvalifikāciju. Kādam šāda kārtība ir burkāns, jo cilvēki
mācās un pilnveidojas neatkarīgi no šīs
prasības, bet kādam – pātaga,» spriež
M.Viduža, papildinot, ka sertificēšanas
funkcija, kas daudzās ES valstīs aizvien
ir valsts iestāžu kompetencē, biedrībai
kā kompetentai organizācijai deleģēta
jau kopš 1989. gada.

PAMATDARBĪBA:
• aizstāv veterinārārstu intereses
valsts līmenī;
• veic veterinārārstu sertifikāciju;
• organizē ārstu tālākizglītību;
• sertificē veterināro zāļu izplatītājus;
Fakultātes absolventi –
ārsti ar ambīcijām

• iesaistās veterinārārstu un viņu
klientu konfliktu risināšanā;
• apmāca dzīvnieku ķērājus;
• informē dzīvnieku īpašniekus par
aktualitātēm nozarē.

APMEKLĒTĀJU
PIEŅEMŠANAS LAIKS:

darba dienās
no pulksten 10 līdz 16
Jelgavā, Zemgales prospektā 9,
2. stāvā, 6. kabinetā.

apvienot ne vien biedrības, bet arī ka šiem cilvēkiem ir nepieciešamās
fakultātes apmeklējumu, un otrādi,» kompetences šī darba veikšanai,»
«Teju visus topošos LLU VMF vērtē K.Kovaļenko.
ieguvumus uzsver «Zemgales Eko»
ārstus, kuri pie mums atnāk sestajā
valdes loceklis Aleksejs Jankovskis.
kursā, varētu raksturot līdzīgi: jauni, Brīvprātīgos apmāca par
Viņš papildina, ka konsultācijas bija
zinoši, ambiciozi. Pieredze rāda, ka dzīvnieku ķērājiem
noderīgas arī uzņēmuma vadības
daļa no viņiem uzreiz pēc augstskolas
Kopš 2010. gada biedrība veic arī komandai. «Kā darba devējiem mums
pabeigšanas ielēks darba tirgū, bet 3–5 klaiņojošo dzīvnieku ķērāju apmācības, bija svarīgi saprast, kāds specifisks
jaunie speciālisti dosies uz ārzemēm. kas līdz tam bija Pārtikas un veterinārā aprīkojums ir jāsagādā, un, pateicoties
Un šeit būtu nevietā runāt tikai par dienesta pārziņā. Deleģējot šo funkciju biedrības speciālistiem, viss ir izdevies
labāka atalgojuma meklējumiem – ir biedrībai, ministrijā skaidroja: biedrība – uzņēmums var operatīvi reaģēt uz
virkne piemēru, kad cilvēki dodas apvieno praktizējošus veterinārārstus, izsaukumiem,» tā viņš, papildinot, ka
profesionāli augt specifiskās jomās. kuri ikdienā strādā tiešā kontaktā ar šobrīd dienas laikā pilsētas teritorijā ir
Piemēram, pirms diviem gadiem dzīvniekiem, tāpēc viņiem ir zināša- trīs četri, bet mēnesī ap 140 izsaukumu
VMF absolvējusī speciāliste Vācijā, nas dzīvnieku uzvedības un veselības par klaiņojošiem kaķiem un suņiem.
uzņēmumā «Laboklin», šobrīd veic stāvokļa novērtēšanā, kā arī dzīvnieku
augstas precizitātes līmeņa labora- fiksēšanas paņēmienu lietošanā – šīs Biedrība risina arī veterinārārstu
toriskos izmeklējumus – domāju, ka prasmes arī jānodod ķērāju apmācību un viņu klientu konfliktus
pie mums valstī šādas tehnoloģijas procesā.
«Veterinārārsti ikdienā droši vien
parādīsies ne agrāk kā pēc gadiem 15.
«Dzīvnieku ķeršana patiesībā ir ļoti gribētu strādāt tikai ar dzīvniekiem, bet
Augstskolai jābūt ārkārtīgi lepnai par specifiska, bet sabiedrībai ir nepiecie- vairumā gadījumu dzīvnieks tomēr nāk
šādiem gadījumiem – tas nozīmē, ka šams šis pakalpojums. Regulāri pie komplektā ar cilvēku – viņa īpašnieku –,
šeit ir iegūts izcils pamats un cilvēks mums vēršas iedzīvotāji, jautājot, pie- un patiesībā 75 procenti mūsu darba ir
var iet līmeni augstāk. Tāpat ir gadī- mēram, kur meklēt ķērāju, kurš varētu tieši komunikācija ar cilvēku. Ir virkne
jums, kad mūsu kolēģe devās turpināt palīdzēt ar kokā uzrāpušos kaķi vai gadījumu, kad saimnieks no veteristudijas veterinārajā koledžā Francijā, žogā iesprūdušu stirnu. Šis jautājums nārārsta sagaida par daudz un nevar
lai kļūtu par augstākā līmeņa spe- ir aktuāls arī pašvaldībām, tādēļ ap- samierināties ar sava mīluļa zaudējumu.
ciālisti dermatoloģijā. Tādu izglītību mācām gan pašvaldības policistus, gan Tāpat gadās, ka ārsta un klienta komuniLatvijā šobrīd nemaz nav iespējams ugunsdzēsējus. Izsniedzot apliecības un kācija neizdodas, un šajā brīdī bieži vien
iegūt. Mēs priecājamies par mūsu veicot brīvprātīgo apmācības, saredzam rodas konfliktsituācijas. Tad nu biedrībā
studentu panākumiem un ceram, tam vairākus ieguvumus: mēs varam palīdzam tikt skaidrībā un mēģinām rast
ka kādreiz viņi atgriezīsies, bet mēs apzināt cilvēku loku, kas ar to nodar- kompromisu,» atzīst M.Viduža.
spēsim viņiem nodrošināt darbu un bojas, un dalīties ar viņu kontaktiem
Vērtējot Jelgavā praktizējošos veterikompetencēm atbilstošu atalgojumu,» attiecīgajā teritorijā, bet vienlaikus nārārstus un konfliktsituācijas, M.Viraksturojot jaunos veterinārārstus, saņemtā apliecība uzliek sava veida duža norāda: «Jelgavas praksēs strādā
saka M.Viduža.
atbildību, jo kopš tās izsniegšanas brīža profesionāli un zinoši ārsti, savukārt
cilvēkam ir pienākums sadarboties ar LLU Veterināro klīniku, kas atrodas
Biedrība kā sadarbības
patversmi un sniegt ziņas par izķerta- Helmaņa ielā 8, varētu dēvēt pat par ļoti
partneru piesaistes kanāls
jiem dzīvniekiem,» stāsta M.Viduža, augsta līmeņa pakalpojumu sniedzēK.Kovaļenko uzver: līdz ar biedrības skaidrojot: šobrīd biedrības uzskaitē ju.» Sūdzību skaits par mūsu pilsētas
pārcelšanos ieguvēji viennozīmīgi ir ir kopumā 185 dzīvnieku ķērāji, tomēr speciālistiem gan neatšķiras no vidējā
gan fakultātes studenti, gan arī vete- darbojas arī tādi, kas aizvien turpina daudzuma citās Latvijas vietās. «Šajā
rinārārsti Jelgavā. Teiksim, jau šobrīd strādāt bez dokumentiem un priekšzi- gadījumā vērtēt pakalpojuma kvalitāti
līdztekus pasākumiem, ko organizē nāšanām šajā jomā.
vai ārsta kompetenci pēc sūdzību skaita
biedrības struktūrvienība «VeterinārŠovasar dzīvnieku ķērāju jautājums nebūtu korekti – pieredze rāda, ka konmedicīnas izglītības centrs», biedrības aktualizēts arī Jelgavas pilsētā – opera- fliktu skaits vienmēr ir proporcionāls
Jelgavā administrācija atsākusi rīkot tivitātes un līdz ar to arī pakalpojuma klientu skaitam. Proti, jo lielāka prakse,
tematiskus izglītojošus pasākumus ar kvalitātes uzlabošanas nolūkos tika jo vairāk klientu, jo vairāk sūdzību,» tā
augsta līmeņa nozares speciālistiem. paplašinātas SIA «Zemgales Eko» viņa, papildinot: iedzīvotāji vienmēr ir
Tā maijā pilsētā viesojās lektors no funkcijas – no 1. jūlija uzņēmumam aicināti meklēt atbalstu biedrībā, jo tur
Portugāles – viņš izglītoja veterinār uzdots organizēt klaiņojošo vai bezpa- tiks uzklausītas abas puses.
ārstus un strādāja ar studentiem un līdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku
M.Viduža, rezumējot biedrības pārmācībspēkiem. «Šāda veida praksi izķeršanu, veterinārmedicīniskās celšanos uz Jelgavu, norāda: tas bija
turpināsim arī nākotnē, organizējot palīdzības sniegšanu atrastajiem pareizs lēmums, kas jau šobrīd uzapmācības praktizējošiem ārstiem un dzīvniekiem un bojāgājušo savvaļas labojis biedrības pieejamību, bet nābonusā dāvinot iespēju izglītoties stu- dzīvnieku savākšanu. «Izsludinot kotnē veicinās arī ciešāku sadarbību
dentiem,» tā M.Viduža. K.Kovaļenko dzīvnieku ķērāju vakances, pieteicās ar fakultāti. Savukārt VMF dekāns
papildina, ka tas ir vērtīgs ieguvums, divi cilvēki ar darba pieredzi šajā jomā. papildina: Jelgava kļūst par oficiālu
jo biedrība šajā gadījumā ir jaunu sa- Viņiem gan nebija nokārtota atbilstoša valsts veterinārās medicīnas centru,
darbības partneru piesaistes kanāls. apliecība, tādēļ uzrunājām biedrību, kurā veterinārmedicīna tiek pārstāvēta
«Ieguvums ir arī tas, ka Jelgava kļūst lūdzot apmācīt jaunos darbiniekus. plaša spektra jautājumos – no izglītības
par veterinārās medicīnas centru, kurā, Viņiem bija iespēja papildināt savas līdz nozares problēmjautājumu risināpiemēram, sertifikācijas procesā varēs zināšanas, bet mēs pārliecinājāmies, šanai un attīstībai.
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FK «Jelgava» spēlēs sestdien Sporta hallē pulcēsies
un trešdien
ap 300 džudistu
FK «Jelgava» 14.
septembrī aizvadīja
pirmo Virslīgas čempionāta pēdējā apļa
spēli, izbraukumā
tiekoties ar FK «Ventspils». Pēc diviem
teju diametrāli pretējiem puslaikiem
komandas spēli noslēdza ar neizšķirtu –
1:1. Jelgavniekiem vārtus guva Maksims
Marusičs (attēlā). Nākamā Virslīgas spēle
Jelgavas komandai būs 21. septembrī
pulksten 14 Zemgales Olimpiskajā centrā pret «RFS». Jāpiebilst, ka notikusi arī
Latvijas kausa futbolā izloze, kurā noskaidrots: FK «Jelgava» pusfinālā spēlēs
pret komandu «Karosta». Spēle notiks
25. septembrī pulksten 19 «Daugavas»
stadionā Liepājā.
Foto: Jānis Līgants
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Sestdien, 21. septembrī, no pulksten 11
Jelgavas sporta hallē Mātera ielā 44a
notiks otrais Jelgavas džudo kauss, kas
pulcēs ap 300 dalībnieku. Sacensību organizators cīņas sporta kluba «Jelgavas
džudo» priekšsēdētājs Sergejs Vasjkovs
informē, ka turnīram pieteikušies dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Somijas,
Krievijas, kā arī tiek gaidīti sportisti no
Baltkrievijas, kuri sacentīsies par medaļām U-10, U-11, U-13 un U-15 grupā.
Jelgavu pārstāvēs ap 70 džudistu no Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas,
džudo kluba «Mītava», kluba «Jelgavas
džudo» un «Kin». S.Vasjkovs norāda, ka
turnīrs ir veltīts džudo skolas dibinātāja
Jelgavā Ulda Drusta, kurš aizsaulē devās
šogad 20. augustā, piemiņai.

Virslīgas sezonu iesāk ar
uzvarām

Ar divām uzvarētām mājas
spēlēm jauno «Optibet»
Virslīgas sezonu atklājis HK
«Zemgale/LLU». 11. septembrī jelgavnieki
ar 4:3 pieveica līgas jaunpienācējus HK
«Olimp», uzvarētājus noskaidrojot pēcspēles metienu sērijā. Bet 14. septembrī
jelgavnieki savā laukumā uzvarēja HS
«Rīga», pretiniekus pārspējot ar 4:1,
turklāt trīs vārtus mājinieki guva, spēlējot
mazākumā. «Abu pirmo spēļu rezultāts
ir objektīvs – sezonai esam labi sagatavojušies,» tā HK «Zemgale/LLU» galvenais
treneris Valērijs Kuļibaba.
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas čempionāts
smaiļošanā un kanoe
airēšanā – citā formātā

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 21. septembrī pulksten 12 Lielupē notiks Jelgavas
pilsētas čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā, kuram šogad mainīts formāts.
Bērnu un jaunatnes sporta skolas smaiļošanas trenere Lelde Laure stāsta, ka līdz
šim čempionātā sacensība notika garajās
distancēs, bet šogad dalībnieki sākumā
veiks atsevišķo startu, noairējot 350
metrus, lai noteiktu ātrākos airētājus, kuri
turpinājumā pēc dueļa principa veiks 150
metru garu distanci, līdz noteiks uzvarētājus. Sacensība notiks Pils salas airēšanas
bāzē. Piedalīsies smaiļotāji un kanoe airētāji
no Latvijas klubiem, tostarp ap 50 Jelgavas
sportistu. Skatītāji sacensības var vērot bez
maksas.

5

Šorttrekistiem – trīs medaļas
Slovākijā

Jelgavas Ledus
sporta skolas (JLSS)
šorttrekisti aizvadījuši sacensības
«Stez cup + Olympic hopes 2019»
Slovākijā, no kurām pārvestas trīs
medaļas. JLSS šorttreka treneris Endijs
Vīgans stāsta, ka sacensībās piedalījās
10 audzēkņi. Vislabāko rezultātu no
Jelgavas sportistiem uzrādīja Linards
Reinis Laizāns, kurš izcīnīja 2. vietu
1000 metros 18 dalībnieku konkurencē Juniori C1+D zēnu grupā. Bet divas
bronzas medaļas no Slovākijas pārveda
Ralfs Bērziņš – viņam 3. vieta 1000 un
500 metros tajā pašā grupā.
Foto: no JLSS arhīva

Jelgavas airētāji Lielupē izcīna divas medaļas
 Ritma Gaidamoviča

Lielupē sestdien aizvadīts
Latvijas čempionāts sprintā
akadēmiskajā airēšanā. Vīriešu vieninieku distancē Latvijas čempiona titulu izcīnīja
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (BJSS) audzēknis Jānis Timbors, bet BJSS
audzēkne Kristīne Bumbiere
sieviešu vieniniekos pirmo
reizi ieguva bronzas medaļu.
BJSS akadēmiskās airēšanas trenere
Agita Puriņa stāsta, ka sacensības notika gan vieninieku, gan divnieku sprinta
distancē. Par čempiona tituliem Jelgavā
cīnījās 42 puiši vieniniekos, 13 meitenes
vieniniekos, viena sieviešu komanda
nepāra airu divniekos un septiņas vīriešu komandas nepāra airu divniekos.

Jelgavu čempionātā pārstāvēja 11 puiši
un viena meitene, bet medaļu izdevās
izcīnīt tikai diviem jelgavniekiem –
J.Timboram un K.Bumbierei.
«Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
ievērojami lielāka konkurence šogad
bija vīriešu vieninieku grupā – 42 dalībnieki, tostarp 11 mūsu sportisti. Šajā
distancē Jānim Timboram izdevās izcīnīt čempiona titulu. Lai gan šobrīd viņš
vieniniekos Latvijā ir līderis, sprints ir
sprints, un tik īsā distancē viss varēja
gadīties, turklāt pēc garās sezonas ir
jūtams nogurums, bet viņš noairēja
godam,» atzīst trenere.
Lielākais prieks viņai ir par K.Bumbieri, kura Latvijas čempionātā sprintā
startēja jau trešo reizi, bet pirmo reizi
izdevās izcīnīt medaļu. «Šī medaļa ir
patiešām negaidīta – necerēju, ka viņa
iebrauks medaļā. Galvenā doma bija
piedalīties, lai treniņu nolūkā labāk

Foto: Ivars Veiliņš

sagatavotos nākamajām sacensībām.
Tomēr Kristīne Lielupē sevi apliecināja ļoti labi, izcīnot dalītu trešo vietu,
un saņēma bronzas medaļu,» stāsta
trenere. Jāpiebilst, ka K.Bumbiere un
BJSS audzēknis Mārcis Izkalns ir iekļauti valsts izlasē un pārstāvēs Latviju
Baltijas jūras valstu kausā junioriem
«Baltic Cup» 27. un 28. septembrī

Igaunijā. M.Izkalns «Baltic Cup» startēs
vieniniekos, bet K.Bumbiere kopā ar
jūrmalnieci – divniekos.
Priecīga par bronzu ir arī K.Bumbiere. «Forši, ka savās mājās izdevās izcīnīt
medaļu. Viegli nebija, jo vispirms bija
jāveic 500 metru distance, lai iekļūtu
pusfinālā, un tad vēl trīs reizes nācās
airēt pa 250 metriem,» uzreiz pēc starta

atzina sportiste, norādot, ka šis bijis labs
treniņš pirms gaidāmā Baltijas jūras
valstu kausa.
Jāpiebilst, ka Latvijas čempionātā
sprintā vispirms sportisti veica 500 metru garu distanci, lai noteiktu ātrākos
airētājus, kuri turpinājumā pēc dueļa
principa airēja 250 metru garu distanci,
līdz tika noteikti uzvarētāji.

Eiropas Sporta nedēļā – atvērtās nodarbības, sporta naktis un kross
 Ritma Gaidamoviča

No 23. līdz 30. septembrim Eiropā un arī Latvijā norisināsies Eiropas Sporta nedēļa. Dažādi bezmaksas
pasākumi ar saukli «Sporto Jelgava» šajā nedēļā notiks
arī mūsu pilsētā. «Šīs nedēļas galvenā doma ir dažādās
sportiskās aktivitātēs iesaistīt visu vecumu iedzīvotājus,
dodot iespēju izmēģināt arī kaut ko jaunu, kas līdz šim
nav darīts, – varbūt tas mudina sākt ar to nodarboties
ikdienā,» saka Jelgavas Sporta servisa centra sporta
pasākumu organizators Endijs Vīgants. Eiropas Sporta
nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās ar
Latvijas Sporta federācijas atbalstu, un pasākums tiek
līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

Atvērtie treniņi pilsētas sporta skolās
23. un 24. septembrī no pulksten 16 līdz 19 notiks atvērtie
treniņi Jelgavas pilsētas sporta skolās – Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā (BJSS), Jelgavas Specializētajā peldēšanas skolā
(JSPS), Jelgavas Ledus sporta skolā (JLSS) un futbola skolā «Jelgava».
Peldēšanas skolā abas dienas varēs vērot peldēšanas treniņus LLU
baseinā un tikties ar treneriem. «Ja ir vēlēšanās ienākt baseina telpā,
lūgums līdzi paņemt maiņas apavus. Taču treniņus var vērot arī no
skatītāju tribīnēm,» norāda skolas direktore Zelma Ozoliņa.
JLSS pirmdien, 23. septembrī, no pulksten 16 līdz 19 uz atvērtajām
hokeja nodarbībām ledus hallē gaidīs bērnus vecumā no 5 līdz 7 gadiem
un viņu vecākus. Savukārt otrdien, 24. septembrī, no pulksten 17.10
līdz 18 hallē kopā ar vecākiem aicināti bērni no 4 līdz 6 gadu vecumam,
kuriem saistoša ir daiļslidošana. «Uz ledus treniņu aizvadīs vecākās
grupas meitenes, un būs iespēja vērot ne tikai slidošanu, bet arī griezienus, lēcienus mūzikas pavadījumā, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par
daiļslidošanu,» piebilst JLSS direktora vietniece Irīna Rutka. Pirms
un pēc daiļslidošanas treniņa notiks nodarbība hokejistiem, un arī uz
to gaidīti skatītāji.
Plašu atvērto treniņu programmu piedāvā BJSS. Jāuzsver, ka BJSS
treniņi notiek dažādās pilsētas sporta bāzēs. Zemgales Olimpiskā centra
(ZOC) stadionā pirmdien, 23. septembrī, no pulksten 16 līdz 19 var apmeklēt vieglatlētikas treniņu, no pulksten 16 līdz 20 notiks BMX treniņi
ZOC BMX trasē un futbola treniņš ZOC mākslīgā seguma laukumā.
Abas dienas no pulksten 15.30 līdz 20 ir iespēja apmeklēt basketbola
treniņus gan ZOC, gan Jelgavas sporta hallē, kur uz vieglatlētikas celiņa
no pulksten 15.30 līdz 19 notiks arī vieglatlētikas treniņš. Tāpat pirmdien un otrdien no pulksten 15.30 līdz 19 interesentus gaidīs mākslas
vingrošanas nodarbības, kas notiks LLU sporta centrā Tērvetes ielā
91d, bet no pulksten 16.30 līdz 20 būs iespēja tuvāk iepazīt džudo –
treniņi notiek BJSS galvenajā bāzē Lapskalna ielā 18b.
Uz atvērtajiem treniņiem interesentus no pulksten 16 līdz 19
23. un 24. septembrī gaidīs arī futbola skola «Jelgava». Bērniem un
vecākiem, kuri vēlas piedalīties futbola treniņā, lūgums vispirms pieteikties skolas biroja telpās Rūpniecības ielā 77a, 2. stāvā, un pārstāvji
viņus pavadīs uz treniņu Kārklu ielā 6.

Arī pieaugušie aicināti piedalīties krosā
25. septembrī pļavā pretim Jelgavas pilij notiks ikgadējais Jelgavas čempionāts krosā. Tajā, kā ierasts, piedalīsies
Jelgavas skolu komandas, bet noskriet trīs kilometru distanci aicināts ikviens. Skolēniem starti sāksies pulksten 14, bet vispārīgajai
grupai – pulksten 18, un tajā var startēt 2003. gadā dzimuši un
vecāki dalībnieki. Krosam lūgums iepriekš pieteikties pa e-pastu
maija.actina@sports.jelgava.lv, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu
un dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads). Taču pieteikties
varēs arī pirms skrējiena – reģistrācija notiks sacensību dienā no
pulksten 17.

Nevalstisko organizāciju
komandas gaidītas sporta spēlēs

28. septembrī no pulksten 9.30 Jelgavas sporta hallē Mātera
ielā 44a notiks Jelgavas NVO sporta spēles, kurās aicināti piedalīties nevalstisko organizāciju biedri ar ģimenēm un draugiem. Komanda
sporta spēlēm jāpiesaka līdz 24. septembrim.
Lai piedalītos sporta spēlēs, ir jāizveido sešu cilvēku vecumā no 13
gadiem komanda, kas sacentīsies dažādās stafetēs, piemēram, dvieļubolā, garākajā stafetē, basketbola soda metienos. Komanda sacensībām
līdz 24. septembrim obligāti jāpiesaka vai nu klātienē Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8 vai pa e-pastu zanna.novasa@
dome.jelgava.lv. Pieteikuma anketa pieejama pilsētas mājaslapā www.
Nakts orientēšanās Langervaldes mežā
jelgava.lv, sadaļā «Institūcijas», apakšsadaļā «Sabiedrības integrācijas
Orientēšanās klubs «Alnis» ceturtdien, 26. septembrī, pārvalde». Paredzētas arī individuālās aktivitātes bērniem.
pulksten 20 aicina piedalīties nakts orientēšanās seriāla
«BeActive» sporta nakts Jelgavā
«Alnis 2019» pirmajā posmā Langervaldes mežā. Līdzi
jāņem lukturītis, un kājās jābūt piemērotiem apaviem.
Būt aktīviem mudina arī Jelgavas sporta un fitnesa klubi,
Orientēšanās kluba «Alnis» pārstāve Inguna Čākure stāsta, 28. septembrī ielūdzot uz «BeActive» sporta nakti, kurā bez
ka tās ir atklātās sacensības un piedalīties var jebkurš, tostarp maksas varēs piedalīties klubu piedāvātajos treniņos. No pulkģimenes ar bērniem. «Sacensībām būs kopīgs starts – tas nozī- sten 19 līdz 23 durvis vērs veselības centrs un fitnesa klubs «Fitland»
mē, ka visi dalībnieki trasē dosies vienlaicīgi, bet katram tiks (Dobeles šosejā 7), fitnesa studija «RS fitness» (Dobeles šosejā 2), ZOC
piedāvāti trīs distanču varianti, kas atšķirsies ar kontrolpunktu un sporta klubs «Bio Ritmi Sports» (Akadēmijas ielā 21).
daudzumu – 10, 15 vai 18. Būtiski – kontrolpunktu meklēšanai
ZOC šajā vakarā aicina uz grupu nodarbībām trenažieru zālē: pulkatvēlēta stunda,» tā I.Čākure.
sten 19.15 notiks grupas treniņš sievietēm, pulksten 20 – grupas treniņš
Reģistrēšanās sacensībām pie galvenās ieejas Langervaldes vīriešiem. Ņemot vērā trenažieru zāles ietilpību, šiem treniņiem obligāti
mežā no Garozas ielas sāksies pulksten 19.15, un dalībnieki no jāpiesakās pa tālruni 20365713 (sporta pasākumu organizatore Ingrīda
organizatoriem saņems atzīmēšanās čipus. Sacensības notiks Ābolkalna). No pulksten 21 līdz 23 interesenti aicināti apmeklēt indivišādās grupās: 2009. gadā dzimuši un jaunāki zēni un meitenes, duālās konsultācijas pie trenažieru zāles trenera. Pulksten 19 ZOC būs
2005.–2008. gadā dzimuši jaunieši un jaunietes, atklātā grupa arī iespēja piedalīties «Body architect» treniņā fitnesa treneres vadībā,
(2004.–1984. gadā dzimuši vīrieši un sievietes) un senioru grupa bet pulksten 20.30 – fitnesa jogas nodarbībā. Savukārt no pulksten 22
(1963.–1983. gadā dzimušie).
līdz 23 paredzētas individuālās konsultācijas pie fitnesa treneres. Uz
Jāpiebilst, ka nakts orientēšanās sacensībām «Alnis 2019» nodarbībām jāierodas sportošanai piemērotā apģērbā un maiņas apavos.
pavisam būs trīs kārtas. 2. kārta 3. oktobrī pulksten 20 notiks
Fitnesa trenere Rita Saltuma fitnesa studijā «RS fitness» jelgavniekus
Pasta salā, 3. kārta – 10. oktobrī pulksten 20 pie Ozolnieku aicina tuvāk iepazīt TRX, Tabata un Grip. Pulksten 19 notiks Grip
vidusskolas.
treniņš, pulksten 20 – TRX, pulksten 21 – Tabata, pulksten 22 – TRX.
Šīm nodarbībām obligāti iepriekš jāpiesakās tiešsaistē studijas mājasPirmoreiz – Jauniešu sporta nakts
lapā www.rsfitness.lv.
Piektdienas vakarā, 27. septembrī no pulksten 19.30 līdz
Lai gan «BeActive» sporta nakts Jelgavā notiks no pulksten 19 līdz
22.30, Jelgavas jaunieši sporta hallē Mātera ielā 44a aicināti 23, klubs «Fitland» būs atvērts jau no pulksten 9. «Dodot iespēju iepazīt
uz Jauniešu sporta nakti. Tajā varēs iepazīt dažādus sporta veidus, pēc iespējas vairāk nodarbību, kuras piedāvājam, šajā dienā būs saīsināts
piemēram, lakrosu, regbiju, džiudžitsu, virves vilkšanu.
nodarbību laiks – tās notiks līdz 30 minūtēm. Varēs izmēģināt cigun,
Jauniešu sporta naktī piedalīsies pilsētas sporta klubi, iepazīstinot deepWORK, Roll relax, piedalīties velotreniņā un citās nodarbībās, kā
ar sevi, pārstāvēto sporta veidu un aicinot pievienoties. Paredzēti arī arī izmēģināt skvošu,» stāsta kluba vadītāja Agnese Čaplinska, piebilsparaugdemonstrējumi. Jelgavas sporta hallē būs pārstāvēti 11 sporta tot, ka Roll relax un velotrenažieru nodarbībām iepriekš jāpiesakās pa
veidi – piedalīsies Jelgavas Skvoša klubs, regbija klubs «Mītava», tālruni 63023070. Ar visu piedāvāto nodarbību klāstu un konkrētiem
Mītavas Lakrosa klubs, boksa klubs «Olimpiskais rings», Jelgavas laikiem var iepazīties kluba «Fitland» mājaslapā www.fitland.lv.
Vieglatlētikas klubs, virves vilkšanas klubs «Ozoli», Jelgavas Novusa
Dažādas aktivitātes iecerētas arī sporta klubā «Bio Ritmi Sports».
klubs, ar alpīnisma un klinšu kāpšanu iepazīstinās biedrība «Remoss», «Esam paredzējuši vairākas individuālās un četras grupas nodarbības
ar tekvondo – biedrība «Olimpiks», mototriālu – «AGxtreme», brazīļu – zumbu, boksu, TRX un aerobiku «Shape burn». Par precīziem nodžiudžitsu – «Jiu Jitsu team Jelgava». Pasākumam nav iepriekš jāpie- darbību laikiem un pieteikšanos drīzumā informēsim kluba facebook.
sakās. Uz pasākumu līdzi jāņem športošainai piemēroti apavi.
com lapā,» tā kluba pārstāvis Edgars Buncis.
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Startēs Pasaules
tūrisma dienas rallijs
 Anda Dzenža

28. septembrī Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs (JRTC) organizē auto orientēšanās
sacensības «Pasaules
tūrisma dienas rallijs
2019». Tas ir izklaidējošs
un izzinošs pasākums
komandām, kas vēlas
iepazīt Jelgavas apkārtnes tūrisma objektus un
mazāk zināmas vietas,
likt lietā atjautību un
pavadīt dienu svaigā
gaisā. Starts sacensībām tiks dots pulksten
11 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
pagalmā.
JRTC tūrisma speciāliste Madara Skrinda stāsta, ka šogad tūrisma rallijs jeb auto orientēšanās sacensības galvenokārt norisināsies
Ozolnieku pusē un Jelgavā dalībniekiem būs jāatrod tikai viens no
kopumā 16 kontrolpunktiem, bet
radošos, āķīgos, veiklību un precizitāti pārbaudošos uzdevumos, kas
piemēroti visai ģimenei, komandas
varēs pelnīt papildpunktus.
Reģistrēšanās sacensībām sāksies pulksten 10.30. Sacensību
starts un finišs – Jelgavas Svētās

Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā Akadēmijas ielā 1. Tūrisma rallija maršruts vedīs no Jelgavas uz
Cenu, Ozolnieku, Salgales, Olaines
un Jaunsvirlaukas pagastu. Lai
piedalītos vērtēšanā, komandām
līdz pulksten 16 finišā jāiesniedz
aizpildītas darba lapas, un komandas tiks vērtētas pēc iegūto punktu
skaita un vizuālā noformējuma.
Balvas uzvarētājiem sarūpējuši
vietējie tūrisma pakalpojumu
sniedzēji.
Orientēšanās sacensībām ar
automašīnām var pieteikties 3–5
cilvēku komanda. Dalība jāpiesaka
līdz 26. septembrim pa tālruni
63005447, e-pastu tic@tornis.
jelgava.lv vai klātienē Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī,
norādot komandas nosaukumu,
dalībnieku skaitu un viena pārstāvja kontaktinformāciju. Dalības
maksa – 3 eiro no personas – jāsamaksā torņa kasē līdz sacensību
sākumam. Lai labāk sagatavotos
sacensībām, komandām jāiepazīstas ar sacensību nolikumu, kas
publicēts mājaslapā www.visit.
jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka auto orientēšanās
sacensības notiek otro gadu. Tās
ikreiz tiek organizētas citā teritorijā, lai dalībnieki varētu atklāt
vairāk jauna Jelgavā, Jelgavas
novadā un Ozolnieku novadā.

Lielākais kultūras pasākumu organizators pilsētā
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
(reģ.Nr.90001282471) aicina savai komandai pievienoties

DATORSPECIĀLISTU(-I)
Galvenie pienākumi:
• uzstādīt un konfigurēt biroja un datortehniku – veikt nepieciešamo apkopi, modernizēt,
diagnosticēt un novērst kļūmes tās darbībā;
• veikt programmatūras uzturēšanas darbus,
organizēt un nodrošināt datu glabāšanas un
apmaiņas kārtību datoros un datortīklā;
• novērtēt iespējamos draudus sistēmas
drošībai un veikt nepieciešamos drošības
pasākumus.
Prasības:
• augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte;
• prasme patstāvīgi plānot darbu, nosakot
prioritātes konkrētu darbību veikšanai;
• uz sadarbību vērsta komunikācija;
• stresa noturība.
Mēs piedāvājam:
• atbilstošus darba apstākļus un draudzīgu
kolektīvu;
• darba samaksu 727 EUR.

SPECIĀLISTU(-I)
TEHNISKAJOS JAUTĀJUMOS
Galvenie pienākumi:
• izvietot un pārvietot dekorācijas, rekvizītus
uz skatuves un brīvdabas pasākumos;
• iekārtot kultūras nama telpas pasākumiem;
• palīdzēt māksliniekiem noformēt skatuvi un
kultūras namu;
• piedalīties remontdarbu organizēšanā;
• strādāt gan individuāli, gan komandā.
Prasības:
• vidējā izglītība;
• pieredze remontdarbos;
• būt gatavam(-ai) strādāt brīvdienās un
svētku dienās;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte;
• prasme patstāvīgi plānot darbu, nosakot
prioritātes konkrētu darbību veikšanai;
• uz sadarbību vērsta komunikācija;
• stresa noturība.

Mēs piedāvājam:
• atbilstošus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu;
• darba samaksu 4,77 EUR/st. (bruto).
Kontaktinformācija: kultura@kultura.jelgava.lv.
CV un motivācijas vēstuli, norādot vakanci, sūtīt līdz 27.09.2019. uz norādīto e-pasta adresi.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas kandidātiem, kurus uz pārrunām
aicināsim telefoniski.
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«Jelgavas dzejnieks
2019» – Zane Kozlova

 Ritma Gaidamoviča

Foto: JV

Atzīmējot Dzejas dienas, Jelgavas pilsētas
bibliotēkā aizvadīta
dzejnieku sacensība
jeb dzejas slams, lai
noskaidrotu titula
«Jelgavas dzejnieks
2019» ieguvēju. Par
galveno balvu šogad
sacentās septiņas jaunietes un sīvā cīņā,
finālā no skatītājiem
saņemot augstāku
atzīmi nekā konkurente, uzvaras laurus plūca jelgavniece
Zane Kozlova.
«Uzvara man ir pārsteigums,
jo punktus līdzi neskaitīju un
biju pārliecināta, ka vinnēs
konkurente, kurai žūrija finālā
arī piešķīra 10 balles. Esmu
pateicīga draugam, kurš mani
iedrošināja piedalīties, – tā bija
ļoti vērtīga pieredze,» pēc uzvaras atzina Zane. Viņa strādā
poligrāfijas uzņēmumā, un jau
vairāk nekā desmit gadu Zanes
sirdslieta ir dzejas rakstīšana.
«Man ļoti patīk rakstīt dzeju,
un nav nozīmes vietai, kur tā
top, un laikam. Ja ir iedvesma, es rakstu. Tā, piemēram,
dzejolis, ko pirmo lasīju slamā,
tapa iepriekšējā vakarā birojā,
bet otrais – pirms kāda laiciņa
vilcienā Rīga–Jelgava,» stāsta
Zane, kura uz dzīvi Jelgavā no
Ogres novada pārcēlusies pirms
pusotra gada.
«Dzimtajā pusē savulaik
biju piedalījusies dzejas lasīšanas konkursos, un pieci mani
dzejoļi ir publicēti Ķekavas
novada dzejnieku krājumā.
Šobrīd esmu pieķērusies arī
grāmatas rakstīšanai – tas būs
romāns ar humora piesitienu,
jo man patīk arī drūmās lietās
saskatīt pozitīvo,» atklāj dzejas
slama uzvarētāja, norādot, ka
sevi radoši izpauž arī zīmēšanā un gleznošanā, ko ļoti labi

izdodas savienot ar dzeju. «Lai
apvienotu dzeju ar gleznošanu,
veidoju un internetā publicēju
video, kuros top glezna un fonā
skan manis rakstītā dzeja,»
stāsta Zane.
Jāatgādina, ka dzejas slams
ir dzejnieku sacensība, kurā
ikviens, kurš raksta dzeju, var
piedalīties un izpildīt savus oriģināldarbus auditorijas priekšā.
Jauno dzejnieku sniegumu Jelgavas pilsētas bibliotēkā vērtēja gan
profesionāli dzejnieki – Andra
Manfelde, Eduards Aivars, Inga
Pizāne un Dace Micāne-Zālīte
–, gan skatītāji, kuru loma šajā
sacensībā bija izšķiroša.
Sacensība notika trīs kārtās – pirmajā visas dalībnieces
nolasīja savu pirmo dzejoli, par
ko saņēma žūrijas un skatītāju
vērtējumu desmit ballu skalā.
Otrajā kārtā iekļuva tās piecas
jaunās dzejnieces, kuras ieguva
visvairāk punktu, savukārt
uz trešo jeb fināla kārtu tika
izvirzītas tās trīs dalībnieces,

kuras otrajā priekšnesumā
saņēma visvairāk punktu. Finālā šogad cīnījās Ella Renāte
Skeranska (17 gadi), Rūdolfa
jeb Maija Baskevica (27 gadi)
un Z.Kozlova (27 gadi). Ella
Renāte un Zane finālā saņēma
vienādu punktu skaitu – 44 –,
bet Zane uzvarēja, jo skatītāji
viņas priekšnesumu novērtēja
par balli augstāk.
«Aspazijas mums ir, bet
raiņi vēl jāgaida. Katra no
dalībniecēm nāca ar zināmu
sagatavotību, prasmi, savu
jūtu noformulējumu dzejolī,
un kopējais iespaids ir labs.
Slams ir brīnišķīga vieta, kur
jauniešiem atvērt savu radošumu, meklēt un veidot sevi.
Pirms pasākuma ar kolēģiem
žūrijā spriedām, ka vijolniekiem, dejotājiem ir ļoti daudz
konkursu, kur izpausties, bet
dzejniekiem nav. Tieši tāpēc šis
konkurss ir ļoti vērtīgs – jaunie
var parādīt savu domāšanu un
varēšanu, turklāt viņi paši var

paskatīties uz sevi, uzklausīt
padomus un arī dzirdēt, ko
citi raksta,» atzīst viena no
konkursa žūrijas pārstāvēm
dzejniece D.Micāne-Zālīte,
vērtējot, ka uzvarētājai Zanei ir
interesanta izteiksmes forma,
jo viņa nebaidās no tradicionālā: «No tā, kas parasti dzejā tiek
baudīts – ritms, forma. Godam
nopelnīta uzvara, taču jāatzīst,
ka arī abas pārējās meitenes
finālā bija ļoti spēcīgas un punktu ziņā daudz neatpalika. Tas
nozīmē, ka konkurss ir augstā
līmenī un Jelgava var lepoties
ar jaunajiem dzejniekiem.»
Titula «Jelgavas dzejnieks
2019» ieguvēja Z.Kozlova balvā
saņēma 100 eiro no Jelgavas
pilsētas bibliotēkas, bet visām
trim finālistēm pasniegtas veicināšanas balvas – sēžammaisi,
ko sarūpējis pasākuma atbalstītājs SIA «Lonas Latvija».
Dzejas slamu vadīja Latvijas
Nacionālā teātra aktrise Zane
Jančevska.

«Jelgavas kaķis 2019» – Ēģiptes mau kaķene Maus
 Ritma Gaidamoviča

Zemgales Olimpiskajā
centrā jau devīto reizi
notika specializētā kaķu
izstāde «Jelgavas kaķis
2019», kas aizvadītās
nedēļas nogalē pulcēja
197 dažādu šķirņu kaķus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas,
Zviedrijas, Krievijas un
Baltkrievijas. Jau tradicionāli skatītāji balsojot noteica savu favorītu, un šogad titulu
«Jelgavas kaķis 2019»
ieguva Ēģiptes mau
šķirnes kaķene Maus
no Lietuvas, izkonkurējot meinkūnus, kas šo
titulu saņēma vairākus
iepriekšējos gadus.
Izstādes organizatori stāsta,
ka Ēģiptes mau šķirnes kaķi
Jelgavas izstādē bijuši pārstāvēti
vienmēr, tostarp guvuši godalgas.
Kaķene Maus no Lietuvas ir trīs
gadus veca un Jelgavas izstādē
piedalās jau otro reizi. «Pirmoreiz
Jelgavā bijām pērn, un mums
šeit iepatikās, tāpēc braucām
atkal, lai tiesnešiem parādītu,

kā Maus gada laikā mainījusies.
Bija liels pārsteigums, uzzinot, ka
viņa ir uzvarētāja, izkonkurējot
meinkūnus, kas bija līderos vairākus gadus pēc kārtas, – parasti
viņi cilvēkiem patīk vairāk, jo ir
lieli. Pieļaujam, ka Maus skatītāju
simpātijas izpelnījās, pateicoties
raibajam kažokam un dzīvespriekam. Šie kaķi ir mazi augumā, bet
ļoti aktīvi. Viņi nav nekādi dīvānā
gulētāji – grib daudz kustēties,
spēlēties, un to arī apmeklētāji
varēja redzēt,» stāsta uzvarētāj
kaķenes saimnieki Gintars un
Monika, piebilstot, ka izstādē bija
apskatāma arī Maus meita.
Otro vietu, pēc skatītāju balsojuma, šogad ieņēma meinkūna šķirnes runcis Antares no Jelgavas,
kurš pērn izcīnīja 3. vietu. «Esam
pakāpušies par vienu vietu, bet
mums vēl ir kur tiekties,» atzīst
divus gadus vecā rudā meinkūna
saimniece Kristīne Bogdane,
lepojoties, ka runci augstu novērtējuši ne tikai skatītāji, bet arī
starptautiskie tiesneši, atzīstot,
ka viņš ir perfekts savas šķirnes
pārstāvis. «Deviņus kilogramus
smagā Antares lielākais lepnums
ir garā aste. Parasti šīs šķirnes
kaķiem tā ir īsāka par rumpi, bet
Antarem tā ir padevusies garāka,

Foto: JV

un to uzteica starptautiskie tiesneši,» stāsta saimniece, atzīstot,
ka šīs šķirnes kaķi ir ļoti lieli,
bet mierīgi un mīļi. «Jutām, ka
Antarem mājās kļuvis garlaicīgi,
tāpēc šogad iegādājāmies vēl vienu
meinkūnu – melno Kodiju, kuram
šobrīd ir četri mēneši. Viņš izstādē
piedalīsies nākamgad,» stāsta
K.Bogdane.
Savukārt trešo vietu skatītāji
piešķīra ociketu šķirnes kaķenei
Gandarai no Somijas. Šīs šķirnes
kaķi Jelgavas izstādē bija pārstāvēti pirmoreiz, turklāt apskatāmi

bija tikai divi. «Gandara ir gadu
veca dzīvespriecīga kaķene. Ociketi ir ļoti piemēroti ģimenēm ar bērniem, jo viņiem patīk spēlēties, būt
kustībā,» stāsta saimniece Ulla.
Jāpiebilst, ka izstādē kaķus
vērtēja ne vien apmeklētāji, bet
arī profesionāla žūrija, nosakot,
vai kaķi atbilst šķirnes standartiem, un salīdzināja tos ar citiem
kaķiem savā grupā. Dalība izstādēs ir iespēja iziet nepieciešamo
tiesnešu pārbaudi, kas šķirnes
kaķiem šķirnes īpašību uzlabošanai jāveic regulāri.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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26. septembrī no plkst.15 līdz 16
Dobeles ielā 62A
(Jelgavas Pensionāru biedrības telpās, lielajā zālē)
notiks izglītojoša lekcija

par uztura ietekmi uz pensijas vecuma
personām un personām ar invaliditāti.

Lekciju vadīs uzturzinātnes maģistre «Myfitness»
sporta kluba trenere Agrita Spēlmane.
Izglītojošo lekciju organizē Jelgavas Sociālo lietu pārvalde.
Metālapstrādes uzņēmums SIA «Locitech Production»
(reģ.Nr.40103170223) aicina darbā

SLĪPĒTĀJUS(-AS).

Pienākumi:
• produkcijas slīpēšana.
Prasības:
• prasme strādāt ar slīpēšanas iekārtām;
• prasme strādāt patstāvīgi;
• precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu.
Piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu darba dienās no plkst.7 līdz 16;
• atalgojumu, sākot no 4 EUR (bruto), kā arī bonusu sistēmu;
• labus darba apstākļus;
• sociālās garantijas;
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā.
Rakstiet: cv@locitech.lv
Zvaniet: +371 29477971
Nāciet: Viskaļu iela 95, Jelgava
(darba dienās no plkst.8.30 līdz 15.30)
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Sporta servisa centrs»

iznomā aerobikas zāli sporta hallē
Mātera ielā 44a, Jelgavā.

Aerobikas zāle pieejama
pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.16 līdz 20
un sestdienās, svētdienās no plkst.9 līdz 15.

Tevi interesē ražošana? Tu orientējies rasējumos? Tev patīk darboties ar metālu?
Iespējams, ka šis ir labākais nozares piedāvājums tieši tev! Zvani 29196595!

Nomas maksa stundā – 8,24 EUR bez PVN.
Aerobikas zāles platība – 90 kvadrātmetri
(zāle aprīkota ar sporta PVC grīdu, spoguļu sienu,
zviedru sienu, baleta stieni).

METINĀTĀJUS(-AS)

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)

Lai arī turpmāk klientiem nodrošinātu nevainojamu produktu tieši laikā, SIA «Steel pro» (reģ.Nr.40203155061)
aicina savai komandai pievienoties

Kas būs jādara?
• pēc rasējumiem jāsaliek metāla konstrukcijas
un ierīces;
• jāgriež, jāurbj un jāslīpē materiāli.
Lai izdotos:
nav obligāti jābūt daudzu gadu darba pieredzei
atslēdznieka amatā – svarīgākais ir vēlme darīt,
mācīties, apgūt jaunas prasmes un pilnveidot
sevi un, galvenais, darīt to ar atbildību.
Kas būs jādara?
• jāorientējas tehniskajos rasējumos;
• jāmetina (MIG/MAG);
• jāplāno un jāspēj organizēt savu darbu.
Lai izdotos:
nepieciešama praktiska pieredze nerūsējošā un
melnā tērauda apstrādē un metināšanā. Augsta
atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme
pret darbu ir būtiskas īpašības šim amatam.
Ja tev ir metinātāja sertifikāts, tas noteikti tiks
uzskatīts par priekšrocību (nav obligāts).

Ko mēs piedāvājam?
• Interesantu darbu un labu atalgojumu (6–8,5 EUR/st.)
• Godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas
• Profesionālu pilnveidi un iespēju attīstīties, iegūt jaunu
pieredzi darbā ar inovatīvām konstrukcijām
• Kvalitatīvus instrumentus, individuālos darba aizsarglīdzekļus
• Lieliskus darba apstākļus
• Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika nostrādāšanas
• Nelaimes gadījumu apdrošināšanu (stājoties darbā)
• Draudzīgu kolektīvu, novērtējot ģimenes vērtības,
organizējam kolektīvos pasākumus
• Atceramies savus darbiniekus viņu dzimšanas dienā
• Kompānijas apmaksātu ceļojumu divām personām,
divus gadus kompānijā nostrādājot nepārtraukti
• Kompānijas apmaksātas pusdienas
• Bezmaksas dzērienus – kafiju, tēju, ūdeni
• Piemaksu pie ikmēneša algas par 100% apmeklētību
Tālrunis 29196595 (Guna).
Adrese: Langervaldes iela 2,
Raubēni, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3002.

Interesentiem lūgums zvanīt Edgaram Ludzītim,
tālrunis 27068144.

Meklē darbu
Aprūpētāja (55) no Bauskas novada meklē
darbu. Ir sertifikāts un darba pieredze ar
cukura diabēta un pēc insulta staigājošiem
cilvēkiem. Nav pieredzes ar gulošiem. Varu
gatavot, uzkopt pēc vajadzības, dzīvot pie
jums. Strādāju ar brīvdienām (brīvdienas
var būt arī darba dienās). Savu CV uzrādīšu
darba intervijā. T.20657807 (Inga).
Seko mums:

Sievietes arhetipi

Dieviete ikvienā sievietē

25. septembrī pl. 1730

Jelgavas tehnikumam

Salidojums

Aktualitātes
darba aizsardzībā
un drošībā

26. septembrī pl. 1000

Lūdzam ņemt līdzi fotogrāfijas skolas virtuālajam muzejam
(204. telpā mūsu lietvede ieskanēs).

Aicinām pieteikties salidojumam līdz 20. septembrim

Jelgavas tehnikuma kancelejā pa tālruni 63025605
(darba dienās no plkst.8.30 līdz 17) vai e-pastu info@jelgavastehnikums.lv.
Dalības maksa (salidojuma norises īstenošanai) – 10 € + groziņš
Būs iespēja iegādāties grāmatu «Jelgavas tehnikumam 50» – 7 €
Iespējams pārskaitīt uz kontu LV45TREL7150260005000
līdz 20. septembrim; skaidrā naudā – 28. septembrī reģistrējoties.

DARBA KĀRTĪBA

• 15.30 – reģistrācija, iepazīšanās ar Jelgavas tehnikuma
telpām un tikšanās ar pedagogiem
• 17–19 – svinīgais pasākums aktu zālē
• 19 – svētku balle (no plkst.20 dzīvā mūzika)
Norises vieta:
Jelgavas tehnikums, Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava;
www.jelgavastehnikums.lv.

Pieteikumu iesniegšana
līdz 30.septembrim

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes
programmas finansiālam atbalstam
3.oktobrī pl. 1500

4. oktobrī pl. 1600

Meistarklase

Kaligrāfija iesācējiem
Viedtālruņa
CopperplateABC

senioriem

7. oktobrī pl. 1730

Piedāvā darbu

Kārlis Ausmanis piedāvā darbu strādniecei(-kam) ražas vākšanā. Alga, sākot no minimālās stundas tarifa likmes (atkarīga no
izdarītā). T.29660598 (zvanīt pēc plkst.20).

Līdzjūtības

SEMINĀRS

SEMINĀRS

Elektriķis. Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.22163952.
UAB «Terekas» (reģ.Nr.164143987) aicina
darbā PET pudeļu pūšanas iekārtu operatoru(-i) Tukumā (AS «Tukuma piens»
telpās). Atalgojums – 985 EUR (neto). CV
sūtīt pa e-pastu hr@terekas.lt. Papildu
informācija pa tālruni +370 68670179.

Z I E M E ĻVA L S T U
D I E N A S J E LG AVĀ

Mīļi gaidīti visi absolventi un kolēģi!

Darbosies mobilā fotostudija!

facebook.com

Ko mīl, tas nevar pazust it nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur
Pat tad, ja mūžam nesatiksi vairs.
(V.Rūja)
Esam kopā ar Ivetu Balodi,
no mātes atvadoties.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs

“Pirmā iespaida
meistarklase”
jauniešiem

8. oktobrī pl. 1600

KĀ IZVĒLĒTIES APĢĒRBU
ATBILSTOŠI ĶERMEŅA
PROPORCIJĀM

8. oktobrī pl.1000
Seminārs

Ar Žannu Dubsku

Meistarklase - treniņš
8. oktobrī
1. grupa pl. 1330
2. grupa pl. 1730

Viedtālruņa ABC
senioriem
9. oktobrī pl. 1030

Angļu valoda skolēniem
Angļu valoda pusaudžiem
no 23.09.

Angļu valoda jauniešiem
no 15.10.

Elementary
Pre Intermediate

Intermediate
Upper Intermediate

Tuva cilvēka aiziešana
Ir kā zibens spēriens.
Tuva cilvēka aiziešana –
Melns purva rāvas dzēriens.
(J.Brežģis)
Skumju brīdī esam kopā ar skolotāju
Ivetu Balodi, no māmiņas atvadoties.
Jelgavas 4. vidusskolas 6.a klases
skolēni un vecāki
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt…
Skumju brīdī esam kopā ar
Intu Bušu, tēvu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas ūdens» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VLADIMIRS GORBAČEVSKIS (1946. g.)
ELMĀRS ALBERTS PLATENBERGS (1930. g.).
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NOTIKUMI

Pasākumi pilsētā
19. septembrī pulksten 15, 18 un 20 un 21. septembrī pulksten 10, 12, 14,
17, 19, 21 – filmas «Jelgava 94» seansi. Režisors – J.Ābele. Līdz 16 g.v. neiesaka.
Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
20. septembrī pulksten 19 – Normunds Rutulis koncertā «Man nav žēl»: 12
jaunas R.Paula dziesmas un melodijas no programmas «Lecam pa vecam». Piedalās
instrumentālā grupa un popbaleta dejotāji. Biļešu cena – 12–18 € (kultūras namā).
21. septembrī pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī. Biļešu cena – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem, pensionāriem
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. septembrī pulksten 12 – nodarbību cikls «Radītprieks»: papīra māksla.
Nodarbību vada meistare Dace Jakušonoka. Informācija un pieteikšanās – pa
tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
22. septembrī pulksten 16 – Raimonds Pauls un Daumants Kalniņš koncertprogrammā «Tikšanās Dailē»: jauns dziesmu cikls ar I.Zanderes un latviešu
dzejnieku vārdiem. Muzicē – stīgu orķestris diriģenta K.Ādamsona vadībā un
pavadošo mūziķu sastāvs – R.Macats, O.Sproģis un A.Orubs. Biļešu cena – 16–28 €
(kultūras namā).
24. septembrī pulksten 18 – Jelgavas bigbenda koncerts «Maikla Abenes
Latvijas sajūtas». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncertzālē).

Ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris

Zinātnieku naktī
ielūkosies nākotnē

Izstādes
Līdz 27. septembrim – ceļojošā izstāde par bērnu literatūru Zviedrijā «Kur
bērnam augt» (bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
Līdz 28. septembrim – Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes kopīgā izstāde
«Pērļu mirdzums gleznās» (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 31. oktobrim – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas organizētā II
starptautiskā vizuālās mākslas konkursa «Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot»
godalgoto darbu izstāde (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
No 30. septembra līdz 31. oktobrim – fotokonkursa «Jelgava 2019» dalībnieku labāko darbu izstāde. Izstādes atklāšana – 2. oktobrī pulksten 18 (kultūras
nama 1. stāva foajē).

Alunāna muzejā apskatāmi
Jelgavas mākslinieku plenēra darbi
 Anda Dzenža

Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā atklāta Jelgavas
Mākslinieku biedrības plenēra izstāde «Zaļumos augustā». Tajā apskatāmi vairāk
nekā 25 Jelgavas Mākslinieku
biedrības mākslinieku darbi,
kas no 5. līdz 9. augustam
tapuši plenērā Talsu novada
Laucienē un Nurmuižā.
«Plenērs bija ļoti auglīgs, un izstādes
darbi atklāj, cik krietni vasarā esam strādājuši. Turklāt no vairāk nekā simts gleznām izstādē rādām tikai mazu daļiņu,»
atzīst Jelgavas Mākslinieku biedrības
vadītājs Māris Brancis, turpinot: «Lauciene ir ļoti skaista vieta, kur māksliniekiem
gūt iedvesmu un radīt izcilas gleznas.
Darbi atklāj, cik ļoti mākslinieki bija
iemīlējušies Laucienē un Nurmuižā, kā
arī to, cik dažādi to tvēruši savā veikumā
un izvēlētajā tehnikā – kāds izpaudies
eļļas krāsās, cits – akvarelī, tostarp arī
uz auduma, vēl kāds – pastelī, oglē, darbi
zīmēti arī datorgrafikā.»
Plenērā piedalījās 17 mākslinieki, ku-

riem patīk strādāt brīvā dabā. Piemēram,
Ilona Drīliņa no Laucienes pārbraukusi
ar sešiem jaunradītiem darbiem, un
divi no tiem skatāmi izstādē. «Mākslas
plenēri ir iespēja izrauties no ikdienas.
Tas ir laiks, kad mākslinieks plaši atver
acis un izmanto visas ķermeņa maņas, lai
tvertu vietu, apkārtējo vidi, tās ritmu. Šoreiz iedvesmu deva Nurmuižas darbīgie
ļaudis, kuri čakli kopj un iekārto muižas
kompleksu. Tur bija vīnogu māja, tomātu
siltumnīca, garšaugu dārzs, daudzi par
iedvesmas avotu izvēlējās stārķu ligzdas,» stāsta I.Drīliņa, norādot, ka viņai
patīk tvert īsos mirkļus, izvēlēties veiklu
glezniecības tehniku – pasteli vai akvareli
– un gleznas veidot mazā formātā.
Izstādē eksponētajos darbos atainotas
dažādas ēkas un skati no muižas teritorijas, ziedi, vīnogas un dažādie laikapstākļi,
kas piedzīvoti plenēra laikā.
Jelgavas Mākslinieku biedrība šādas
izstādes, kurās rāda plenēros tapušus
darbus, rīko ik gadu, dažādībai katrreiz izvēloties citu vietu, kur gleznas
eksponēt.
Izstāde «Zaļumos augustā» Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3 būs
apskatāma līdz 6. oktobrim.
Foto: Ivars Veiliņš
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27. septembrī arī Jelgavā
notiks Zinātnieku nakts, un
šā gada tēma ir «Zinātne nākotnei». Dažādas aktivitātes
un pasākumus piedāvās gan
LLU, gan Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC).
LLU Zinātnieku nakts pasākumus
varēs apmeklēt no pulksten 18 līdz 23, un
visplašākā programma gaidāma Jelgavas
pilī. LLU Zinātnes un projektu attīstības
centra vadītāja Zane Vītoliņa informē, ka
pētnieki no visām augstskolas fakultātēm
būs sagatavojuši stāstus par iespējamo
nākotni dažādās jomās un apmeklētājus
iesaistīs aizraujošās aktivitātēs. Pasākumi
notiks paralēli visa vakara garumā. «Ir sagatavotas dažādas aktivitātes, un katram
– lielam vai mazam – būs ko izvēlēties. Piemēram, cilvēki, kuri šajā vakarā apmeklēs
Jelgavas pili, paši sev varēs pārbaudīt
uzņēmēja gēnu un izmēģināt savu biznesa
ideju, virtuāli izspēlējot dažādas biznesam
raksturīgas situācijas. Šāda pieeja tuvākajā nākotnē kalpos par pamatu ne tikai
personisko kompetenču izkopšanai, bet
arī sev piemērotas komandas, darbinieku,
biznesa partneru atrašanai, veidošanai un
trenēšanai interaktīvā veidā. Tāpat cilvēki
varēs iepazīt produktus, kas iegūti ar
dažādām kaltēšanas metodēm, redzēt, kā
iegūst, un arī nogaršot sauso medu, biezpienu, majonēzi, uzzināt, kāds izskatās un
kur likt piena cukuru,» Zinātnieku nakts
aktivitātes ieskicē Z.Vītoliņa.
Tāpat pilī varēs izmēģināt nākotnes
tehnoloģijas, piemēram, pārbaudīt cilvēka
acu zīlīšu kustību un uzzināt, kam cilvēki
pievērš uzmanību, redzēt, kas notiek,
kad roboti sāk sarunāties un sadarboties,
vērot, kā kiberbites kiberstropā ienes nākotnes medu. «Interesentiem būs iespēja
iekāpt veterinārārsta kurpēs, uzzinot, vai
embriju transference ir mīts vai realitāte.
Līdzdarbojoties eksperimentos, jelgav-

nieki varēs uzzināt, ar kādām metodēm
strādā zinātnieki, lai saglabātu Latvijas
brūnās govs šķirni, kā arī izmēģināt veterinārārstu ikdienā pielietotās metodes,
piemēram, pētīt savu DNS siekalu paraugu, iemēģināt roku mikroorganismu un
audu kultūru audzēšanā, pašiem izveidot
savu modeļorganismu ar specifiskām
īpašībām,» tā Z.Vītoliņa. Vienlaikus
apmeklētājus pilī gaidīs zinātnieki, kuri
stāstīs par izaicinājumiem robota nezāļu
iznīcinātāja radīšanā, kā arī varēs apskatīt
robotizētās nezāļu ierobežošanas iekārtas,
kas nākotnē palīdzēs cīnīties ar nevēlamiem augiem gan piemājas dārziņā, gan
lielā saimniecībā. Tāpat Zinātnieku naktī
tiks piedāvāta iespēja caur piedzīvojumu
uzzināt bezgalīgo stāstu par koksni, kā arī
gaidāmas citas interesantas aktivitātes.
«Savukārt pils pagalmā visus apmeklētājus gaidīs garšīga zupa, karsta tēja un
siltas sarunas ar zinātniekiem,» norāda
Z.Vītoliņa.
Nākotnes zinātnes noslēpumus piedāvās atklāt arī LLU Vides un būvzinātņu
fakultāte Akadēmijas ielā 19. Tās prodekāns Armands Celms stāsta, ka fakultātē
no pulksten 18 līdz 23 varēs iepazīt, kā
mainījusies mērniecība kopš mērnieku
laikiem. Apmeklētāji varēs censties
atminēt senās mērvienības, pārbaudīt
savu acumēru, piedaloties eksperimentos
ar attāluma minēšanu, pēc tam veicot
mērījumus ar vēsturiskiem un mūsdienās
pielietotiem mērinstrumentiem. «Tāpat
būs iespēja iepazīties ar jaunākajām
tehnoloģijām mērniecībā, izzināt, kā
notiek datu iegūšana un apstrāde, pielietojot robotizētās uzmērīšanas un globālās
pozicionēšanas iespējas. Klātienē varēs
skatīt arī bezpilota gaisa kuģi dronu,»
tā A.Celms. Zinātnieku nakts apmeklētājiem piedāvās ielūkoties arī Vides un
būvzinātņu fakultātes laboratorijās, kur
speciālās ūdens teknēs katram būs iespēja
ieraudzīt ūdens spēku – kā ūdens spēj
sagraut dambjus un uzbērumus, izskalot
grunti, kas notiek plūdu laikā. Ne vienam
vien saistoša būs iespēja pašam uzcelt

savu gudro māju virtuālajā vidē – to varēs
paveikt, izmantojot fakultātes mācībspēku izstrādāto datorspēli.
Vides un būvzinātņu fakultāte Zinātnieku naktij veltītas aktivitātes piedāvās
arī Valdekas pilī Rīgas ielā 22. Z.Vītoliņa
stāsta, ka tur vairākās īpašā noskaņā veidotās telpās uz ekrāniem būs vērojamas
dažādu Latvijas ainavu pārmaiņas vēsturiskajās un mūsdienu fotogrāfijās, bet
vienā no telpām varēs iepazīt Zemgales
muižu un piļu kultūrvēsturisko mantojumu un uzzināt Valdekas pils stāstu.
Spert pirmos soļus zinātnē mazos pētniekus un viņu vecākus arī šogad aicina
ZRKAC. Zinātnieku naktī no pulksten
18 līdz 21 ZRKAC telpās Svētes ielā 33
pirmsskolas vecuma bērni un jaunāko
klašu skolēni kopā ar ģimeni varēs iesaistīties pētnieciski aizraujošās aktivitātēs,
iepazīstot cilvēka organismu un piedaloties mikrobu medībās. «Zinātnieku naktij
esam sarūpējuši eksperimentus, spēles
un jaunatklājumus par neredzamo,
bet visur esošo mikrobu Miku, kuram
patīk spēlēt paslēpes,» stāsta ZRKAC
direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde, papildinot, ka eksperimentos un
demonstrējumos bērni gūs izpratni par
to, kā rotācija ietekmē mūs un lietas ap
mums – sākot no rotaļlietām un beidzot
ar planētām, galaktikām. Tāpat sākumskolas skolēniem būs iespēja darboties ar
Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstītās
metodikas «Miniphänomenta» aizraujošajiem eksperimentiem, saistošā veidā
apgūstot tehnisku norišu pamatus un
iepazīt ar spiedienu, ātrumu, gravitāti
un gaismu saistītas fizikālas parādības.
Dažādas izzinošas aktivitātes un eksperimentus ZRKAC piedāvās arī sadarbībā
ar Jelgavas pilsētas skolām, piemēram,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola aicinās
uz robotu darbnīcu «Iemaņas velo..., nē,
robotu vadībā!», tāpat skolas iesaistīs
aktivitātēs ar ūdeni, dabas materiāliem
un citās nodarbēs.
Zinātnieku nakts pasākumus bez maksas var apmeklēt ikviens.

Rudens gadatirgus – 21. septembrī Hercoga Jēkaba laukumā
 Anda Dzenža

21. septembrī no pulksten 10 līdz 15 Hercoga Jēkaba laukumā
notiks tradicionālais Rudens gadatirgus. Tajā vienuviet varēs
apskatīt, nogaršot un iegādāties tuvākos un tālākos piemājas
dārziņos, zemnieku saimniecībās un mežā ievāktas rudens veltes, kā arī mājražotāju, amatnieku un citu tirgotāju produkciju.
Rudens gadatirgū savu produkciju,
sākot no dažādiem pārtikas gardumiem līdz apģērbiem rudens sezonai
un dārza un mājsaimniecības deko-

riem, piedāvās ap simts mājražotāju,
mazdārziņu saimnieku, mazo uzņēmēju, amatnieku un citu tirgotāju.
Viņu vidū – arī kalējs no Lietuvas,

stādaudzētava «Liepas» no Dobeles,
keramikas tirgotāji, no dažādām
Latvijas ogām darinātu vīnu ražotāji,
medus tirgotāji, kūpinājumu meistari,
koka izstrādājumu veidotāji un citi.
«Šogad Rudens gadatirgus jelgavniekus pārsteigs arī ar kaut ko
nebijušu – Grila skolu bērniem un
jauniešiem. Tā būs bezmaksas meistardarbnīca, kurā bērni no četru gadu
vecuma varēs apgūt, kā pareizi grilēt
dārzeņus un gaļu, sev pagatavojot ve-

selīgu burgeru. Grila skola darbosies
zaļās zonas laukumā no pulksten 11
līdz 14,» stāsta pašvaldības iestādes
«Kultūra» kultūras darba speciāliste
Santa Sīle, norādot, ka Grila skolas
aktivitātes notiks, sadarbojoties ar
kulinārijas blogeri Roju (pipars.lv).
Grila skolas rīkotās aktivitātes jau
iekarojušas popularitāti bērnu un
jauniešu vidū, tā veicinot grilēšanu
kā veselīga dzīvesveida pamatu un
veselīgu produktu apstrādes veidu.

Kā ierasts, mazākie gadatirgus
apmeklētāji jautri laiku pavadīt varēs
radošajā darbnīcā, kurā darbosies ar
dažādiem materiāliem.
Tāpat Rudens gadatirgus lustes
papildinās koncerts – no pulksten
10.30 līdz 15 koncertprogrammā pie
kultūras nama tautas deju kolektīvu
«Lielupe», «Jaunība», «Diždancis»,
«Ritums» un «Rota» priekšnesumi
mīsies ar mūzikas apvienības «Ziņģes
brāļi» koncertu.

