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Pasniegti «Zelta graudi»
Foto: Raitis Supe

Divas dienas būs slēgta
dzelzceļa pārbrauktuve
Tērvetes ielā
 Ritma Gaidamoviča

Dzelzceļa pārbrauktuves remontdarbu laikā
no 17. oktobra pulksten 9 līdz 18. oktobra
pulksten 20 būs slēgta
satiksme Tērvetes ielas
posmā no Pogu lauku
ceļa līdz Salnas ielai,
bet no 19. oktobra
pulksten 9 līdz 22. oktobra pulksten 20 šajā
pašā posmā transporta kustību pa vienu braukšanas joslu
organizēs satiksmes
regulētāji. Transporta
kustība tiks novirzīta pa Salnas, Ruļļu,
Viskaļu ielu, Lietuvas
šoseju un Rūpniecības
ielu.
VAS «Latvijas dzelzceļš»
Remonta nodrošinājuma un
projektēšanas daļas dzelzceļa
būvinženiere Inna Matvejeva
informē, ka 17. un 18. oktobrī
uz viena no trim sliežu ceļiem
tiks demontētas dzelzceļa
pārbrauktuves dzelzsbetona
plāksnes un sliežu režģis.

Svinot Skolotāju dienu, piektdien Jelgavas kultūras namā jau septīto reizi pasniegta Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva «Zelta grauds» un ar Pateicības rakstu apbalvoti 35 pilsētas pedagogi. «Milzīgs paldies jums, skolotāji, par
ieguldīto darbu, jūsu prasmēm un zināšanām,» sveicot skolotājus, sacīja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
atgādinot, ka šogad daudziem vecākiem bija iespēja iejusties skolotāja lomā, kad līdz ar ārkārtējo situāciju skolas pārgāja
uz attālināto mācīšanos: «Pieļauju, ka liela daļa vecāku tieši tajā brīdī apzinājās, cik tomēr sarežģīts un grūts ir skolotāja
darbs un cik daudz mēs, sabiedrība, no pedagoga prasām. Šobrīd, kad praksē ieviešam jaunas metodikas, meklējam
jaunus ceļus mācīšanā, ir ļoti svarīgi, lai mēs cits citam palīdzētu, un tajā būtiska loma ir skolēnu, vecāku, skolotāju un
skolas vadības savstarpējai sapratnei, atbalstam un kopīgam darbam,» tā A.Rāviņš.
Savukārt Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza pedagogus aicināja būt stipriem savā pārliecībā un lepoties
ar savu veikumu, jo, darot darbu ar mīlestību, var sasniegt ļoti daudz.
Jau septīto gadu pasniegta izglītības kvalitātes balva «Zelta grauds». Šis gads ir īpašs ar to, ka pirmo reizi uz izglītības
kvalitātes balvu varēja pretendēt arī pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes. Pirmo «Zelta graudu» pirmsskolas izglītības
pakāpē saņēma bērnudārzs «Pasaciņa», pamatizglītības pakāpē (1.–9. klase) «Zelta grauds» piešķirts Jelgavas Spīdolas  Kristīne Langenfelde
Valsts ģimnāzijai, savukārt vidējās izglītības pakāpē (10.–12. klase) – Jelgavas Valsts ģimnāzijai. Šīs izglītības iestādes
saņēma arī naudas prēmiju 5000 eiro. Bet Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas «Zelta grauds» Atzinības balva
Jelgavas Nekustamā
un 1000 eiro pasniegti pirmsskolas izglītības iestādei «Sprīdītis» un Jelgavas 5. vidusskolai.
īpašuma pārvalde
Jau tradicionāli Skolotāju dienas pasākumā pilsētas pedagogiem pasniegti Atzinības raksti par augstu pedagoģisko
(JNĪP) aicina atsaukmeistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā, bet četri skolotāji saņēma Jelgavas pilsētas domes Pateicības
ties Jelgavas pašvalrakstu par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā – Jelgavas 5. vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja Jeļena
dības dzīvokļu īrnieLazareva, 6. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Skaidrīte Vilcāne, 4. vidusskolas ķīmijas skolotāja Vikkus, lai vienotos par
torija Kagaine un Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja Tatjana Pankrata.
laiku, kad dzīvoklī
Plašāk par «Zelta grauda» saņēmējiem lasiet 5. lpp.
Foto: Eduards Kapša
bez maksas uzstā-

«Šajā pārbrauktuvē ir trīs sliežu ceļi. Divi no tiem rekonstruēti pirms dažiem gadiem,
un šobrīd sakārtosim trešo,
izbūvējot jaunu sliežu režģi
un ieklājot jaunas plāksnes,»
stāsta I.Matvejeva. Savukārt
no 19. oktobra pulksten 9
līdz 22. oktobra pulksten 20
tiks mainītas garsliedes pāri
pārbrauktuvei aptuveni 300
metru garā posmā. «Pavasarī
un vasarā sliedes nomainījām
posmā no Jelgavas līdz Glūdai,
un šobrīd atlicis nomainīt
sliedes pārbrauktuves daļā
Tērvetes ielā, tādēļ iespējami
īslaicīgi satiksmes kustības
traucējumi – autotransporta
plūsma tiks organizēta pa
vienu braukšanas joslu un satiksmi regulēs ar satiksmes regulētājiem,» stāsta uzņēmuma
pārstāve. Viņa uzsver, ka visi
darbi notiks neatkarīgi no
laikapstākļiem.
Autovadītājiem apbraucamais ceļš tiks organizēts
pa Salnas, Ruļļu, Viskaļu
ielu, Lietuvas šoseju un
Rūpniecības ielu, bet gājēji
pārbrauktuvi varēs šķērsot
gar darbu zonu.

Pašvaldības dzīvokļu īrniekiem
jāpiesakās bezmaksas dūmu
detektoru uzstādīšanai un
ūdensskaitītāju nomaiņai

Zemgales pašvaldības iebilst pret plānu slēgt
atkritumu apsaimniekošanas poligonu «Brakšķi»
 Kristīne Langenfelde

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavojusi informatīvo ziņojumu «Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu
attīstību Latvijā pēc 2020. gada», kurā rosina
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu
reformu, pārejot no desmit atkritumu apsaimniekošanas reģioniem uz pieciem. Saskaņā ar
iecerēto reformu plānots likvidēt Zemgales
atkritumu apsaimniekošanas reģionu un slēgt
Zemgalē vienīgo atkritumu apsaimniekošanas
poligonu «Brakšķi», ik dienu atkritumus vedot
uz «Getliņu» poligonu Rīgā. Zemgales atkritumu
apsaimniekošanas reģiona deviņas pašvaldības
nosūtījušas Ministru prezidentam, ministrijai
un Saeimas komisijām vēstuli, kurā kategoriski
iebilst pret šādu reformas modeli.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs, kā arī astoņu novadu
– Jelgavas, Dobeles, Ozolnieku,
Auces, Tērvetes, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku – domes
priekšsēdētāji parakstījuši vēstuli,
kurā uzsver, ka poligona «Brakšķi» likvidēšana negatīvi ietekmēs
reģiona iedzīvotājus. Projektā
plānotajā Viduslatvijas atkritumu
apsaimniekošanas reģiona teritorijā, kuras sastāvā būtu iekļauta
arī Jelgava, pašlaik dzīvo 996 452
cilvēki jeb vairāk nekā puse visu
Latvijas iedzīvotāju. Turklāt šis ir
reģions, kurā tiek prognozēts gan
iedzīvotāju skaita pieaugums, gan
saimnieciski ekonomiskā attīstī-

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

ba, saražoto atkritumu daudzumam pieaugot par 34 procentiem
līdz 2035. gadam. «Valsts reģionā,
kurā dzīvo visvairāk iedzīvotāju
un tiek saražoti 62 procenti visu
atkritumu, nedrīkst atstāt tikai
vienu poligonu,» uzsvērts vēstulē.
Kā galvenais arguments minēts fakts, ka poligona likvidēšana negatīvi ietekmēs reģiona
iedzīvotājus. Pirmām kārtām
jau strauji un būtiski pieaugs
iedzīvotāju un komersantu radīto
atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas, piemēram, Jelgavas
pilsētā tās varētu palielināties līdz
26 procentiem.
Turpinājums 3. lpp.

63048800

dīt dūmu detektorus
un nomainīt ūdensskaitītājus, kuriem
beidzas verifikācijas
termiņš.

Pašvaldība jau pagājušajā
gadā bija paredzējusi līdzekļus, lai pašvaldības dzīvokļos
uzstādītu 886 dūmu detektorus un nomainītu 667 ūdensskaitītājus, kuriem beidzas
verifikācijas termiņš, taču līdz
šim brīdim dūmu detektori
uzstādīti vien pusē dzīvokļu,
bet ūdensskaitītāji nomainīti tikai trešdaļā dzīvokļu.
«Vairākkārt esam nosūtījuši
paziņojumus JNĪP pārvaldībā
esošo pašvaldības dzīvokļu
īrniekiem ar aicinājumu vienoties par laiku, kad dzīvoklī
būtu iespējams bez maksas
uzstādīt dūmu detektorus

un nomainīt skaitītājus, taču
atsaucība ir zema. Būtiski
uzsvērt, ka dūmu detektors
dzīvoklī ir ne tikai prasība, ko
paredz Ugunsdrošības noteikumi, bet pirmām kārtām jau
katra dzīvokļa īrnieka un visas mājas drošības jautājums.
Tāpat arī ūdensskaitītāja,
kuram beidzies verifikācijas
termiņš, nomaiņa ir ne tikai
normatīvo aktu prasība, bet
arī iespēja īrniekiem ieekonomēt līdzekļus, kas tiek
maksāti par patērēto ūdeni, jo
bieži vien prasībām neatbilstošs ūdensskaitītājs neprecīzi
uzskaita patērētā ūdens daudzumu,» uzsver JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis.
Ikviens Jelgavas pašvaldības dzīvokļa īrnieks, kura
dzīvesvietā nav uzstādīts
dūmu detektors vai veikta
ūdensskaitītāju nomaiņa, aicināts nekavējoties sazināties
ar JNĪP Remontu daļu pa
tālruni 63020000, lai vienotos
par laiku, kad iespējams ierasties dzīvoklī un bez maksas
uzstādīt dūmu detektoru un
nomainīt ūdensskaitītāju,
kuram beidzas verifikācijas
termiņš.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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NAIK pārvēršot siltumenerģijā,
jelgavnieki iegūs zemāku atkritumu
apsaimniekošanas un apkures tarifu
 Kristīne Langenfelde

Foto: JV

SIA «Fortum Latvia» pirms pusotra gada uzsāka darbu pie jauna
siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta mūsu pilsētā.
Tas paredz līdztekus esošajam kurināmajam – biomasai – videi un
cilvēkiem nekaitīgā veidā siltumenerģiju ražot arī no atkritumiem
iegūta kurināmā jeb NAIK. Eiropā pārstrādei nepiemēroto atkritumu izmantošana enerģijas ražošanai nav nekas jauns – šobrīd
darbojas jau teju 500 šādu ražotņu. «ES vienotie normatīvie akti ir
ļoti stingri, bet jaunākie tehnoloģiskie risinājumi nodrošina to, ka
NAIK izmantošana siltuma un elektroenerģijas iegūšanai nerada
bīstamību apkārtējai videi un sabiedrībai. Gluži pretēji – pārstrādājot otrreizējai pārstrādei nepiemērotos nebīstamos atkritumus
siltumā un gaismā, iespējams būtiski samazināt poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu, kur tie sadaloties rada vides
piesārņojumu. Vienlaikus no šāda pilna aprites ekonomikas cikla
visvairāk iegūst sabiedrība – samazinās poligonos noglabājamo
atkritumu apjoms un līdz ar to arī atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas, bet, izmantojot NAIK siltumenerģijas ražošanai, samazināsies siltuma ražošanas izmaksas,» skaidro uzņēmuma valdes
priekšsēdētājs un «Fortum» biznesa vadītājs Latvijā Andris Vanags.
Šobrīd noslēgumam tuvojas darbs
pie iecerētā projekta ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojuma. Tā gaitā ir veikti
detalizēti aprēķini, modelētas jaudas,
kurināmā plūsmas, kā arī tiks sniegtas
atbildes uz iedzīvotāju un atbildīgo institūciju jautājumiem, kas uzdoti projekta
sākotnējās sabiedriskās apspriešanas
laikā 2019. gada februārī. «Tuvākajās
nedēļās sagatavotais ziņojums tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai, kas ilgs
mēnesi. Tās laikā rīkosim sabiedriskās
apspriešanas sanāksmi, kas saskaņā ar
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu jārīko attālināti, izmantojot
tiešsaistes videokonferences sarunu rīku.
Sabiedriskās apspriešanas laikā iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus un
saņemt uz tiem atbildes. Pēc tam ziņojums vēlreiz tiks aktualizēts un iesniegts
Vides pārraudzības valsts birojā papildu
izvērtēšanai un atzinuma saņemšanai.
Tikai pēc sekmīga atzinuma saņemšanas
un Jelgavas domes lēmuma varēs sākties
projekta realizācija,» uzsver A.Vanags,
prognozējot, ka NAIK izmantošana testa
režīmā Jelgavas koģenerācijas stacijā
varētu tikt uzsākta līdz ar 2022. gada
apkures sezonu.

šanas procesā. 850 grādi pēc Celsija ir
temperatūra, pie kuras tiek likvidēti visi
kaitīgie izmeši, kas var rasties sadegšanas
procesā. Mūsu koģenerācijas stacijā notiek kontrolēts sadegšanas process, rūpīgi
tiek sekots līdzi un tiek uzraudzīti visi
parametri. Nodrošinot 850 grādu temperatūru vismaz divas sekundes, varam
būt droši, ka izmeši neradīsies. Turklāt
mūsu sadedzināšanas iekārtā atsevišķās
kurtuves daļās temperatūra ir ap 1000
grādi pēc Celsija, tādēļ par iespēju uzturēt
nepieciešamo temperatūras režīmu esam
pārliecināti. Gadījumā, ja temperatūra
kurtuvē tuvosies 850 grādu robežai,
automatizētā vadības sistēma reaģēs,
temperatūras uzturēšanai nekavējoties
ieslēdzot gāzes vai dīzeļdegvielas degli.
Savukārt, ja pienāks brīdis, kad kādu
iemeslu dēļ šādu temperatūru tomēr
nebūs iespējams uzturēt, NAIK līdzsadedzināšana tiks pārtraukta. Papildu dūmgāzu attīrīšanai tiks uzstādīta aktivizētās
ogles dozatora sistēma un bikarbonāta
(dzeramās sodas) injekcijas iekārta, kas
dūmgāzēs absorbēs smagos metālus,
dioksīnu un furānu, nodrošinot videi
drošu sadedzināšanas procesu,» skaidro
A.Vanags, uzsverot, ka «Fortum» ražotnēs emisiju līmenis dūmgāzēs ir būtiski
Galvenais kurināmais
zemāks, nekā to pieļauj normatīvi: «Labo
joprojām būs šķelda
praksi turpināsim, arī kopā ar biomasu
«Fortum» projektā paredz investēt 3–5 līdzsadedzinot NAIK. Tiks ievērotas
miljonus eiro modernās tehnoloģijās, kas visas vides aizsardzības prasības un
nodrošinās drošu atkritumu pārstrādi izmešu normatīvi. Emisiju robežlielumi
enerģijā. Taču, kā uzsver A.Vanags, arī kļūs vēl stingrāki, nekā strādājot tikai
realizējot projektu,
ar biomasu, un tos
Jelgavas koģenerā«Pilsētvidē nekontrolēti sa- mēs ievērosim.»
cijas stacijā joprojām
Vienkārši salīdzidedzināta zaru kaudze var not, A.Vanags min,
galvenais kurināmais būs šķelda,
radīt lielāku vides piesār- ka, piemēram, pilkam nelielos apjosētvidē nekontrolēti
ņojumu nekā NAIK pārvēr- sadedzināta zaru
mos – sākotnēji tie
būs 5–10 procenti
šana enerģijā koģenerācijas kaudze var radīt
– tiks pievienots
vides piesārstacijā, kur notiek kontrolēts lielāku
NAIK. Maksimālais
ņojumu nekā NAIK
NAIK izmantojasadegšanas process augstā pārvēršana enermais apjoms prokoģenerācijas
temperatūrā, attīrot un ap- ģijā
jektā paredzēts līdz
stacijā, kur notiek
35 procentiem. Tehstrādājot dūmgāzes atbilsto- kontrolēts sadegšanoloģiski Jelgavas
process augstā
ši normatīvo aktu prasībām.» nas
biomasas koģenerātemperatūrā, attīcijas stacijā esošais
rot un apstrādājot
verdošā slāņa tvaika katls ir paredzēts dūmgāzes atbilstoši normatīvo aktu
dažādu kurināmā veidu izmantošanai, prasībām. Nemaz nerunājot par vides
un, veicot nepieciešamos rekonstrukcijas piesārņojumu, kas rodas, piemēram,
darbus, tajā droši var izmantot arī NAIK. aizdegoties atkritumiem pilsētvidē.
«Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu
NAIK līdzsadedzināšanas procesu, obli- Koģenerācijas stacijā
gāta prasība ir dūmgāzu karsēšana 850 siltumenerģijā pārstrādās tikai
grādu temperatūrā, ko pilnībā varam nebīstamo atkritumu veidus
Būtiskākais, ko uzsver A.Vanags, –
nodrošināt. Temperatūrai ir būtiska
loma, īpaši, ja tiek izmantoti atkritumi, NAIK nav atkritumi, kādus tos zinām
lai dūmgāzēs neveidotos kaitīgie izmeši. un iedomājamies. «NAIK ir no kopējās saDioksīns un furāns rodas nepilnīgas dzīves atkritumu masas speciāli atšķirots
sadegšanas rezultātā – pie nepietiekami un sagatavots materiāls, kam ir atbilstošs
augstas sadegšanas temperatūras un pie sastāvs un ko var izmantot kā papildu kunepietiekama skābekļa daudzuma sadeg- rināmo enerģijas ieguvei. NAIK, ko varē-

sim izmantot Jelgavas stacijā, tiks ražots
no tādām nebīstamo atkritumu atliekām
kā kartons, koksne, papīrs, plastmasa,
pārtikas iepakojums, kuru vairs nav
iespējams izmantot otrreizējai pārstrādei. Jau šobrīd atkritumu apglabāšanas
poligonā «Brakšķi» darbojas atkritumu
šķirošanas stacija, kur tiek sagatavots arī
NAIK. Tas nozīmē, ka daļa no jelgavnieku atkritumiem, kas nonāk poligonā, jau
pašlaik tiek šķiroti un nodoti otrreizējai
pārstrādei, piemēram, stikls, PET, metāls, bet no pārstrādei nepiemērotajiem
atkritumiem šobrīd pavisam neliela daļa
tiek sagatavoti enerģijas radīšanai. Tāpēc
arī mēs paredzam, ka mūsu iespējamais
galvenais NAIK piegādātājs varētu būt
Jelgavas atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums, tādējādi nākotnē lietderīgi
izmantojot visus nepārstrādājamos
atkritumus, kas atbilst NAIK kvalitātes
prasībām,» skaidro A.Vanags.

Rūpniecības ielā
atkritumi netiks sagatavoti

Jelgavas koģenerācijas stacijā esošajā
verdošā slāņa tvaika katlā paredzēts
izmantot kurināmo, kas pirms tam
ir sasmalcināts – līdzīgi kā jau šobrīd
izmantotā šķelda. «Līdz ar to arī NAIK
tiks piegādāts pilnībā sagatavots. Ražotnes teritorijā Rūpniecības ielā nekādas
sagatavošanas darbības ar NAIK nenotiks. Princips būs līdzīgs tam, kā šobrīd
uzņēmumam tiek piegādāta šķelda,»
skaidro A.Vanags.
Lai kā papildu kurināmo izmantotu
NAIK, uzņēmums paredz uzbūvēt slēgta
tipa NAIK kurināmā pieņemšanas un
padeves sistēmu. Tā tiks izvietota koģenerācijas stacijas teritorijas dienvidu daļā
gar dzelzceļu – vistālāk no dzīvojamās
apbūves. Visas jaunās darbības notiks
slēgtā ēkā, kas būtiski slāpēs to radīto
troksni. «NAIK tiks pieņemts atsevišķi
no šķeldas, un tas ļaus nepieciešamības
gadījumā jebkurā brīdī NAIK piegādes
līniju noslēgt un strādāt tikai ar šķeldu.
Tāpat jāuzsver, ka satiksmes maksimālā
intensitāte diennaktī būtiski nemainī-

sies, bet vidēji gadā, lai saražotu lielāku
enerģijas apjomu, satiksmes intensitāte
uz pilsētas ielām, valsts un reģionālajiem
autoceļiem varētu palielināties par 12
automašīnām dienā, kas vērtējama kā
nebūtiska ietekme, ņemot vērā pašreizējo
Tērvetes un Rūpniecības ielas krustojuma noslodzi, kas ir 10 000 automašīnu
diennaktī,» stāsta A.Vanags.

Izmešu rādītājiem jelgavnieki varēs
sekot līdzi ik dienu

««Fortum» vienmēr ir bijusi svarīga
uzņēmuma reputācija, tāpēc visas darbības mēs veicam, strikti ievērojot likumu
un normatīvo aktu prasības. Arī sākot
strādāt ar NAIK, mums būs ļoti svarīgi
ne tikai pašiem būt drošiem, ka visas
prasības tiek ievērotas, bet nodrošināt
ar šo informāciju arī jelgavniekus. Tāpēc
esam paredzējuši, ka mūsu uzņēmuma
mājaslapā www.fortum.lv ik dienu būs
pieejama informācija par konkrētās
dienas emisijas rādītājiem koģenerācijas
stacijā,» skaidro A.Vanags. Emisija nepārtraukti tiks automātiski uzraudzīta
un kontrolēta, un nepārtrauktā monitoringa iekārta tiks regulāri pārbaudīta
un kalibrēta. Dioksīna un furāna rādītāji
laboratoriski tiks mērīti ne retāk kā divas
reizes gadā, bet pirmajā iekārtas darbības
gadā – vismaz reizi trijos mēnešos. Arī
laboratoriski veikto mērījumu rezultāti
būs pieejami publiski.
Ikdienā NAIK sastāva un kvalitātes
atbilstību prasībām kontrolēs gan piegādātāji, gan «Fortum», bet NAIK būtisko
kvalitātes rādītāju analīžu veikšanu nodrošinās akreditēta laboratorija.

Viena no vecākajām ražotnēm
Eiropā – Vīnes centrā

To, ka otrreizējai pārstrādei nepiemērotos atkritumus var pārstrādāt enerģijā
pilnīgi droši videi un cilvēkam, apliecina
jau gandrīz 500 šādas ražotnes Eiropā.
Viena no vecākajām šādām ražotnēm
atrodas Austrijā, Vīnes centrā, un tā jau
kļuvusi par iecienītu tūrisma objektu. Savukārt, piemēram, Dānijā, Kopenhāgenā,

«Šobrīd valsts ir sākusi darbu pie sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas reģionu
attīstības Latvijā pēc 2020.
gada, taču neizprotams ir
ministrijas sākotnējā ziņojumā piedāvātais risinājums no
2023. gada likvidēt poligonu «Brakšķi». Poligonā ir
ieguldītas investīcijas, un tā
infrastruktūra krātuvi ļauj izmantot vēl vismaz 14 gadus,
tāpat tajā sekmīgi tiek šķiroti
atkritumi un ražots NAIK. Ir
jāpanāk vienošanās, ka Zemgales reģionā tiek saglabātas
visas atkritumu apsaimniekošanas darbības, tajā skaitā
arī apglabāšana, pilnvērtīgi
izmantojot jau izbūvēto
infrastruktūru. Priekšlaicīga
poligona «Brakšķi» slēgšana
būtu bezatbildīgs un nesaimniecisks lēmums. Saimnieciski, ekonomiski pamatoti un
pareizi ir jau izbūvēto infrastruktūru ekspluatēt maksimāli ilgi, sākotnēji plānotajā
apjomā, pārstrādājot atkritumus pēc iespējas tuvāk to
rašanās vietai. Nav racionāli
jelgavnieku atkritumus pārvadāt no Jelgavas uz Rīgu.
Tam nav ne ekonomiska, ne
racionāla pamatojuma,» saka
SIA «Fortum Latvia» valdes
priekšsēdētājs un «Fortum»
biznesa vadītājs Latvijā Andris Vanags.
šāda ražotne ir ostas teritorijā – jūras
krastā pie elitāra dzīvojamo māju rajona.
«Pirms projekta uzsākšanas apmeklējām
dažādas ražotnes Eiropā, lai mācītos paši
un realizētu tieši Jelgavas situācijai atbilstošāko modeli un risinājumu. Koncerna
«Fortum» grupā jau darbojas astoņas
ražotnes, kurās enerģijas ieguvei izmanto
atkritumus, bet pieredzi guvām arī citu
uzņēmumu ražotnēs. Būtiskākais, ar
ko Latvija šobrīd atšķiras no vairuma
Eiropas valstu, – to iedzīvotāji jau pirms
gadu desmitiem ir sapratuši, ka atkritumus, kuri vairs nav piemēroti pārstrādei,
var efektīvi un droši izmantot kā vērtīgu
resursu, ražojot sabiedrībai nepieciešamo
siltumu un elektrību, vienlaikus nodrošinot, ka sabiedrība uzņemas pilnu atbildību par pašu radītajiem atkritumiem un
pēc iespējas mazāks atkritumu apjoms
nonāk apglabāšanas poligonos,» skaidro
A.Vanags, uzsverot: Latvijas atkritumu
apsaimniekošanas mērķi nosaka, ka
2035. gadā valstī ir jāpārstrādā 65 procenti no visiem sadzīves atkritumiem,
bet atkritumu poligonos drīkstēs nonākt
vien 10 procenti. Šobrīd Latvija negatīvi
izceļas ar ļoti augstu atkritumu poligonos
noglabāto atkritumu īpatsvaru. 2018.
gadā, pēc «Eurostat» datiem, tikai divi
procenti sadzīves atkritumu tika reģenerēti enerģijā. «Tas ir arī mūsu pienākums
pret nākamajām paaudzēm klimata
pārmaiņu novēršanā un siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanā – radīt pēc
iespējas mazāk atkritumu, šķirot un pārstrādāt visus atkritumus, ko iespējams
izmantot atkārtoti,» tā A.Vanags.
Nupat valdība apstiprinājusi arī turpmāku dabas resursu nodokļa likmes
pieaugumu atkritumiem, kas tiek apglabāti poligonos. Tas nozīmē: ja neizdosies
attīstīt pārstrādi un reģenerāciju, Latvijā
atkritumu apsaimniekošanas maksa turpinās pieaugt. «Līdz ar to vienīgais veids,
kā samazināt arvien pieaugošo maksu
par atkritumu apsaimniekošanu, ir pašu
radīto atkritumu samazināšana, šķirošana un NAIK izmantošana siltuma un
elektrības iegūšanai,» uzsver A.Vanags.

Sabiedriskajā transportā
obligāti jālieto maskas
 Ritma Gaidamoviča

Ņemot vērā straujo
Covid-19 saslimstības
pieaugumu, Ministru
kabinets šonedēļ nolēma, ka no 7. oktobra līdz 6. novembrim
pasažieriem sabiedriskajā transportā obligāti jālieto vienreizlietojamās medicīniskās
maskas vai higiēniskās
auduma maskas, tāpat
var lietot vizierus jeb
sejas vairogus. Lakata,
šalles un tamlīdzīga
mutes un deguna aizsega lietošana šoreiz
netiek atļauta.
VSIA «Autotransporta direkcija» informē, ka atšķirībā no
pavasarī ieviestajiem piesardzības
pasākumiem šoreiz tiek atļauts
lietot tikai sejas maskas, kas cieši
piegul sejai. Maskai jābūt tādai,
lai tā ļautu brīvi elpot un būtu
ērti lietojama, kā arī sejas maska
jānomaina, kad tā kļuvusi mitra
vai netīra. Tāpat tiek pieļauta
viziera jeb sejas vairoga lietošana.

 Sintija Čepanone

Pie Jelgavas skolotājiem, kuri māca mūsu
pilsētas pirmklasniekus un sagatavo skolai
bērndārzniekus, šomēnes nonāks Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) iztulkotais metodiskais materiāls «Lilu
māja. Valodas attīstība, izmantojot eksperimentus». «Tas kļūs par
labu palīgu pedagogiem, kuri šajā mācību
gadā praksē sāk īstenot
kompetencēs balstītu
mācību saturu, lai veidotu interesantas un
aizraujošas mācību nodarbības skolēniem,»
saka ZRKAC direktore
Sarmīte Vīksna.
Metodiskais materiāls latviešu
valodā izstrādāts, ZRKAC speciālistiem meklējot veidus, kā
sniegt atbalstu pedagogiem jaunā
mācību satura īstenošanā. Izzinot kolēģu pieredzi, viņu rokās
nonācis Eiropas dabaszinātņu
skolotāju asociācijas «Science on
Stage» jeb «Zinātne uz skatuves»
sagatavotais mācību līdzeklis.
ZRKAC direktores vietnieces
Skaidrītes Bukbārdes iztulkots,
nu tas pieejams arī latviešu valodā. Grāmatas galvenie varoņi ir
izdomāts tēls Lilu un meitenīte
Alīna, kuri ar saviem piedzīvojumiem bērnus aicina izzināt dažādas «neizskaidrojamas» lietas.
Galvenais mērķis ir sniegt
skolotājiem idejas un materiālus
mācību stundām, apvienojot eksperimentu veikšanu ar valodas
prasmju attīstīšanu, jo bērni pētot
un eksperimentējot papildus attīsta loģisko domāšanu, iemācās
jaunus jēdzienus, pilnveido lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
«Metodiskajā seminārā ar šo
mācību materiālu iepazīstināsim
pilsētas pedagogus, rosinot to aprobēt savā ikdienas darbā, un pēc
tam jau tas varētu kļūt par vērtīgu
palīgu skolotājiem arī citviet Latvijā,» S.Vīksna uzsver, ka šāda
veida palīgmateriāla, ko iespējams
izmantot dažādu priekšmetu ap-

Kanalizācijas tīklu izbūve
noslēgsies gada beigās

Ņemot vērā to, ka bērniem līdz
13 gadu vecumam trūkst iemaņu
sejas maskas lietošanā, viņi tās
sabiedriskajā transportā var nelietot, taču vajadzības gadījumā
šoferis var lūgt uzrādīt personu
apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par pasažiera vecumu.
Tāpat sejas masku var nelietot
pasažieri, kuriem ir acīmredzami
kustības vai psihiskās veselības
traucējumi, kā rezultātā personai
trūkst spēju vai iemaņu mutes un
deguna aizsega lietošanai.
Arī SIA «Jelgavas autobusu
parks» autobusu vadītāji, rūpējoties par drošību, brauciena laikā
lieto sejas masku, un uzņēmumā
norāda, ka transportlīdzekļi katru
dienu tiek dezinficēti, īpašu uzmanību pievēršot virsmām, kurām
pasažieri pieskaras biežāk.
Iedzīvotāji lūgti izvērtēt katra
brauciena nepieciešamību un, ja
vien iespējams, izmantot citus
pārvietošanās veidus. Ja citu iespēju nav, pasažieri aicināti maksimāli ievērot distanci, sēdvietas
ieņemt pamīšus un iegādāties  Kristīne Langenfelde
biļeti internetā, autoostā vai
autobusā, neizmantojot skaidras
Noslēgumam tuvojas ES Kohēzijas fonda un Jelgavas
naudas norēķinus.
pilsētas domes līdzfinansētais projekts «Ūdenssaim-

ZRKAC sagatavojis metodisko
materiālu sākumskolai
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niecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta», kura
gaitā līdz nogalei beigām plānots pabeigt kanalizācijas
tīklu izbūvi un atjaunot ceļa segumu atlikušajos posmos – Tērvetes ielā, Kalnciema ceļā, Meiju ielā, Audēju
ielā un Lietuvas šosejā.

SIA «Jelgavas ūdens» projektu
īstenošanas grupas vadītāja Ieva
Strode informē, ka šobrīd projekta gaitā visapjomīgākie darbi
notiek Tērvetes ielas posmā no
Salnas līdz Ciedru ielai. «Tur
vēl jāīsteno nozīmīgi rakšanas
darbi un jāatjauno segums, līdz
ar to autovadītājiem jāņem vērā,
ka līdz pat gada beigām turpi-

nāsies satiksmes ierobežojumi
Tērvetes ielā, kur satiksmes
organizēšanai abos virzienos tiek
izmantota viena braukšanas josla un satiksmes ierobežojumi var
radīt transporta sastrēgumus
rīta un vakara stundās. Autovadītājus aicinām būt saprotošiem
un rēķināties ar ilgāku ceļā
pavadīto laiku. Tāpat aicinām

Foto: JV

guvē, vismaz šobrīd mūsu valstī
vēl nav. Turklāt būtiski, ka katru
grāmatas nodaļu sarakstījis citas
valsts pārstāvis, tādējādi bērniem
ļaujot paplašināt redzesloku arī
par dažādu tautu kultūru.
Jaunā mācību satura apguvē
pedagoga izdomai un radošumam
ir ļoti būtiska loma, un šis mācību
materiāls sniedz piemērus un
idejas eksperimentiem, turklāt
bērniem tuvā vidē – mājās. «Tie
ir eksperimenti vannasistabā,
virtuvē, viesistabā, ļaujot bērniem
pašiem nonākt pie secinājumiem,
piemēram, kādos apstākļos spogulis noraso, kāpēc mīklai vajadzīgs
raugs un kā panākt, lai tas sāk
rūgt, kā vieglāk pārvietot dīvānu
– stumjot vai velkot. Veicot pētījumus, bērniem ir iespēja kritiski
domāt, veidot sakarības, veikt
izpēti, gūt zināšanas, izpratni un
skaidrojumu noteiktam dabas
parādību kopumam. Bērni apgūst
pētnieciskās darbības prasmes:
pētāmā jautājuma saskatīšanu
un uzdošanu, pierādījumu meklēšanu, pieņēmumu izvirzīšanu, izpētes un eksperimentu veikšanu,
analīzi un secinājumu veidošanu,
kas ļauj bērnam apjaust mācīšanās jēgu,» skaidro S.Bukbārde,
piebilstot, ka jaunajam mācību
materiālam pievienots CD ar
darba lapām uzdevumu izpildei.
Iepazīties ar metodisko materiālu varēs jaunajā tīmekļvietnē
www.metodiskiedargumi.lv.
«Science on Stage» ir Eiropas
dabaszinātņu skolotāju asociācija,
kurā darbojas pedagogi no 25
valstīm. Latviju šajā asociācijā
pārstāv ZRKAC.

Savukārt atsevišķās Zemgales
pašvaldībās maksa pieaugtu līdz
pat 50 procentiem, jo, nogādājot
atkritumus poligonā «Getliņi»,
transportēšanas attālums vidēji
pieaugs par 120 kilometriem.
«Tas savukārt prasīs papildu
atkritumvedēju iegādi, jo palielināsies ceļā pavadītais laiks
– apmēram trīs stundas katram
reisam. Tāpat tas prasīs papildu
cilvēkresursu piesaisti, palielinās
valsts un pašvaldību ceļu noslodzi,
kā arī radīs jaunu vides piesārņojumu ar autotransporta izplūdes
gāzēm, it sevišķi galvaspilsētā,
kas jau pašlaik nespēj izpildīt ES
gaisa tīrības prasības. Šādā veidā
būtiski tiks palielināta atkritumu
apglabāšanas ekoloģiskā pēda,
nonākot pretrunā ar Nacionālā
enerģētikas un klimata plāna
nostādnēm samazināt siltumnīc
efekta gāzu emisiju apjomu,»
teikts vēstulē.
Vienlaikus pašvaldības norāda, ka Zemgalē vienīgā atkritumu apsaimniekošanas poligona
«Brakšķi» atkritumu noglabāšanas krātuves jaudu var nodrošināt
vēl vismaz 14 gadiem. Savukārt
«Getliņu» poligona ietilpība ir
ierobežota, un tā darbība ar
esošo Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu
daudzumu ir iespējama vēl tikai
trīs gadus. «Brakšķu» apsaimniekotājs, izmantojot ES Kohēzijas
fonda un kreditoru līdzekļus,
kopumā jau veicis investīcijas
poligona attīstībā vairāk nekā
divu miljonu eiro apmērā. Tā kā
ES tiesību akti neparedz poligonu
skaita samazināšanu, tad trūkst
pamatojuma, lai slēgtu tos, kuru

ierīkošanai salīdzinoši nesen tika
piesaistīti un ieguldīti ievērojami
ES fondu līdzekļi.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
apkopoto informāciju poligonā
«Brakšķi» tiek apglabāti tikai 44
procenti no savāktajiem sadzīves
atkritumiem, kas ir ceturtais
labākais rezultāts Latvijā. Pārējie
atkritumi tiek nodoti reģenerācijai vai izmantoti kā kurināmais
enerģijas ieguvei. «Brakšķos»
esošā nešķiroto sadzīves atkritumu šķirošanas stacija ir viena
no pirmajām Latvijā, kurā tiek
ražots no atkritumiem iegūts
kurināmais (NAIK), kas šobrīd
tiek piegādāts cementa ražotnei
Brocēnos. Savukārt uzņēmums
«Fortum Latvia» jau šobrīd ir
izstrādājis siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projektu,
kas siltumenerģijas ražošanā
paredz izmantot NAIK. Projektā
paredzēta sadarbība ar «Brakš-

«Dizaina zīmējums».
Nodarbības notiks trešdienās
no plkst.14.20 līdz 18.20.
Iesniegums – www.j-m-s.lv, sadaļā «Uzņemšana».
SIA «Skonto Concrete Cladding»
(reģ.Nr.40203099258) aicina darbā

RAŽOŠANAS
DARBINIEKUS(-CES)

(kopā 30 jaunas darba vietas dažādās pozīcijās:
veidņu mazgāšana, metāla rāmju un stiprinājumu
ievietošana, betona masas jaukšana, ieklāšana
panelī, pēcapstrāde, slīpēšana, špaktelēšana,
palešu izgatavošana, pakošana un galdniecība).

Prasības:
• motivācija strādāt un vēlme mācīties;
• spēja precīzi izpildīt uzdotos darba
uzdevumus;
• augsta atbildības izjūta, centīgums.

būvdarbu zonās sekot līdzi izvietotajām pagaidu ceļa zīmēm un,
ja vien iespējams, izvēlēties citu
braukšanas maršrutu,» uzsver
I.Strode.
Darbi Tērvetes ielā šobrīd
notiek atbilstoši grafikam, un
paredzēts, ka tie noslēgsies gada
beigās. Savukārt pārējās ielās,
kur šī projekta gaitā tiek izbūvēti
kanalizācijas tīkli, lielākais darbu apjoms jau paveikts.
Jāpiebilst, ka šogad projekta
gaitā pilsētā no jauna būs izbūvēti vēl 19 kilometri kanalizācijas
tīklu un pieci kilometri ūdensapgādes tīklu, radot iespēju 652
īpašumus pieslēgt pilsētas centralizētajiem ūdenssaimniecības
tīkliem.

Zemgales pašvaldības iebilst pret plānu slēgt
atkritumu apsaimniekošanas poligonu «Brakšķi»
No 1.lpp.

Uzņemam 11–25 gadus vecus jauniešus
interešu izglītības programmā

ķu» apsaimniekotāju kā ilggadēju
NAIK ražotāju, kas no poligona
šķirošanas stacijas piegādās kurināmo, nodrošinot pilnu aprites
ekonomikas ciklu un būtiski
samazinot poligonā apglabāto
atkritumu apjomu.
«Valsts interesēs ir uzturēt
tādu poligonu kā «Brakšķi»
darbību, kas ir spējīgi samazināt
apglabājamo atkritumu īpatsvaru. Mēs neesam pret pārmaiņām,
bet tām ir jābūt pamatotām un
balstītām uz sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, uz veikto
SWID analīzi un ietekmes uz
vidi izvērtējumu. Uzskatām, ka
plānotās izmaiņas var būtiski
pasliktināt iedzīvotāju dzīves
kvalitāti un ekonomisko situāciju. Aicinām pārskatīt informatīvajā ziņojumā minētās izmaiņas
un to pamatojumu un saglabāt
vienīgo Zemgalē esošo atkritumu apsaimniekošanas poligonu
«Brakšķi»,» teikts vēstulē.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 28. novembrī plkst.10.15 Lielajā
ielā 11, 207. telpā, rīko zemesgabala Viskaļu ielā 91B, Jelgavā (kadastra apzīmējums
09000290731, kopējā platība 15 486 m2), mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – apbūves tiesības maksa gadā bez pievienotās vērtības nodokļa – 700 euro,
izsoles solis – 100 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro.
Uz zemesgabala jāizbūvē ražošanas objekts (turpmāk – Objekts); Objekta būvniecība jāuzsāk ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma par apbūves tiesības piešķiršanu noslēgšanas dienas; Objekts
jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no līguma par apbūves tiesības piešķiršanu
noslēgšanas dienas; apbūves tiesība tiek piešķirta uz 30 gadiem no līguma par apbūves tiesības
piešķiršanu noslēgšanas dienas; apbūves tiesību nedrīkst atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 24. novembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu – 800–1400 EUR;
• pilnas slodzes darba laiku (iespējami dažādi
darba laiki: 4–13, 4.30–13.30, 8–17, 11–20);
• nepieciešamo apmācību darbavietā;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju mācīties, attīstīties un paaugstināt
savu kvalifikāciju.
Ja atbilstat prasībām, darba pieredzes
aprakstu lūgums sūtīt pa e-pastu
personnel@skontocc.com vai zvanīt
pa tālruni 26637211.
Adrese: Langervaldes iela 2, Raubēni,
Cenu pagasts, Ozolnieku novads
(6 km no Jelgavas centra).

Meklē darbu
Elektriķis. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Iekšdarbu meistars meklē darbu.
T.25275603.

Līdzjūtības
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso debess salu.
(K.Skalbe)
Esam kopā ar Rutu Grubinsku,
no mātes atvadoties.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J.Silazars)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā
ar mūsu pasniedzēju
Jeļenu Mamontovu,
no tēva atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.
(A.Straube)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Alīnai Kožemjako ar ģimeni,
no vecmāmiņas atvadoties.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
PII «Kāpēcīši» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MIRDZA STŪRMANE (1925. g.)
LUDMILA HOLODKOVA (1929. g.)
RENIJA KRŪMIŅA (1937. g.).
Izvadīšana 08.10. plkst.12 Baložu kapsētā.
KĀRLIS KREITENBERGS (1939.g.).
Izvadīšana 09.10. plkst.15 Bērzu kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801, e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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ZIŅAS
Jelgavā, 2020. gada 24. septembra (prot. Nr.16, 1 p.)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2020. GADA 24. SEPTEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.20-31
«PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS
APRITES KĀRTĪBU JELGAVAS PILSĒTĀ»

Ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris

Traktoristu ielā
izbūvēta ietve

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu, 26. panta trešo daļu un 7.1 daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.281 «Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi» 69., 79. un 81. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija)
iesniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes, izsniegšanas un atjaunināšanas kārtību, kā arī maksas piemērošanas kārtību
par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu.
2. Topogrāfiskās informācijas datubāzes par Jelgavas pilsētas administratīvo teritoriju (turpmāk – Datubāze) turētājs ir
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde (turpmāk – Būvvalde), kura veic topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu Datubāzē un izsniegšanu no tās tādā formātā un mēroga noteiktībā, kādā tiek uzturēta Datubāze.
3. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma Datubāzē. Saņemot iesniegumu
no topogrāfiskā plāna pasūtītāja vai izstrādātāja, Būvvalde, izvērtējot topogrāfiskā plāna aktualitāti, var tā derīguma
termiņu pagarināt līdz 2 gadiem, skaitot no tā reģistrācijas datuma Datubāzē.
4. Datubāze tiek uzturēta digitālā vektordatu formā DGN datņu formātā, ar mēroga noteiktību 1:500.
II. Topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtība
5. Būvvalde pieņem pārbaudei un ievietošanai Datubāzē topogrāfisko plānu un izpildmērījuma plānu no ģeodēziskajos
darbos sertificētas personas.
6. Topogrāfisko plānu un izpildmērījuma plānu iesniedz ar elektroniski parakstītu iesniegumu (veidlapa 4-35 https://
www.jelgava.lv/lv/pakalpojumi/maja-un-vide/maja-un-vide/), sūtot pa e-pastu info@dome.jelgava.lv.
7. Topogrāfiskais plāns saskaņojams ar inženierkomunikāciju turētājiem:
7.1. SIA «Jelgavas ūdens»;
7.2. AS «Gaso»;
7.3. AS «Sadales tīkls»;
7.4. SIA «Tet»;
7.5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»;
7.6. SIA «Fortum Jelgava»;
7.7. valsts akciju sabiedrība «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs»;
7.8. valsts akciju sabiedrība «Latvijas dzelzceļš»;
7.9. SIA «Digitālo servisu parks».
8. Datubāzē tiek ievadīta topogrāfiskā informācija, kas saskaņota ar tiem inženierkomunikāciju turētājiem, kas ir
atbildīgi par inženierkomunikācijām teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Būvvalde ir tiesīga pieprasīt saskaņot
topogrāfisko plānu ar citu inženierkomunikāciju turētāju, ja uzmērītajā teritorijā atrodas inženierkomunikācija, kuras
turētājs nav norādīts šo noteikumu 7. punktā.
9. Būvvalde pārbauda iesniegtā topogrāfiskā plāna un izpildmērījuma plāna atbilstību:
9.1. situācijai dabā;
9.2. informācijai Datubāzē;
9.3. teritorijas plānojumā noteiktajām aizsargjoslām;
9.4. būvprojektam;
9.5. normatīvo aktu prasībām.
10. Topogrāfisko informāciju pārbauda, reģistrē vai atsaka reģistrēt Datubāzē 10 darbadienu laikā no informācijas
saņemšanas dienas.
11. Atsakot reģistrēt topogrāfisko informāciju Datubāzē, Būvvalde par to informē iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslus.
12. Reģistrējot topogrāfisko informāciju Datubāzē, Būvvaldes atbildīgie speciālisti uz topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna izdara atzīmi par tā reģistrāciju Datubāzē. Reģistrētais topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns tiek
aizsūtīts iesniedzējam uz viņa norādīto e-pastu.
III. Maksas pakalpojumi
13. Informāciju no Datubāzes izsniedz par maksu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu «Maksas pakalpojumu cenrādis».
Minimālais izsniedzamais topogrāfiskās informācijas apjoms no Datubāzes ir viena topogrāfiskā planšete, kas atbilst
valstī noteiktajam topogrāfisko karšu sistēmas lapu iedalījumam ar mērogu 1:1000.
14. Informāciju par teritorijā esošajiem vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem par maksu izsniedz Būvvalde saskaņā ar
šo noteikumu pielikumu «Maksas pakalpojumu cenrādis».
IV. Noslēguma jautājums
15. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošos noteikumus Nr.1016 «Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā» («Latvijas Vēstnesis»,
2010, Nr.163; 2011, Nr.35; 2013, Nr.200).
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2020. gada 24. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.20-31
«Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā»
Maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa bez PVN euro

1.

Informācijas izsniegšana no Datubāzes uz saņēmēja norādīto
elektronisko pastu

1 planšete

15.00

2.

Par vietējā ģeodēziskā punkta ģeotelpiskās informācijas
izsniegšanu uz saņēmēja elektronisko pastu

1 punkts

8.00

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020. GADA 24. SEPTEMBRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.20-31 «PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS
TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBU JELGAVAS PILSĒTĀ»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ģeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – Likums) 6. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē
nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību. Likuma 13. panta sestā daļa
nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un
uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – Datubāze), veic iesniegtās informācijas pārbaudi,
kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Likuma 26. panta
trešā daļa un 7.1 daļa nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas pārbaudi, reģistrāciju Datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no Datubāzes, kā arī maksu par tās turējumā
esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes,
izsniegšanas un atjaunināšanas kārtību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī maksas piemērošanas
kārtību par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu
Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas speciālisti.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Izbūvēta ietve Traktoristu ielas posmā no Kazarmes ielas līdz Pionieru
ielai, informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Bruģētā ietve
pusotra metra platumā atrodas ielas nepāra numuru pusē. Starp gājēju
ietvi un privātīpašumiem iestādīti dekoratīvie krūmi, iztīrīti grāvji un
ievietota jauna caurteka Namdaru ielā. Pirms ietves izbūves šajā posmā
gājēji pārvietojās pa ielas braucamās daļas malu, tādējādi jaunizbūvētā
ietve uzlabo satiksmes dalībnieku drošību. Būvdarbus veica SIA «Kulk».

Pieejamas pretgripas vakcīnas; atsevišķām
iedzīvotāju grupām – bez maksas
 Līga Klismeta

Sākoties gripas sezonai, Jelgavas medicīnas iestādēs
informē, ka ir pieejamas pretgripas maksas vakcīnas, savukārt atsevišķām iedzīvotāju
grupām valsts šogad nodrošina vakcīnu bez maksas.
Jelgavā pretgripas vakcīnas par maksu
pieejamas Jelgavas pilsētas poliklīnikā,
medicīnas sabiedrībā «Optima 1» un
Zemgales Veselības centrā. Vakcīnas
cena, ņemot vērā dažādos vakcīnas ražotājus un medicīnas iestādi, kas piedāvā šo
pakalpojumu, ir 10–15 eiro.
Šobrīd vakcīna ir pieejama, taču, palielinoties pieprasījumam, lai pārliecinātos
par vakcīnas esamību, iepriekš vēlams
sazināties ar izvēlēto medicīnas iestādi.
Jelgavas pilsētas poliklīnikas tālruņa numurs ir 63022101, medicīnas sabiedrības
«Optima 1» – 63022987. Zemgales Veselības centrā vakcinācija tiek veikta tikai
pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa
tālruni 63084004, e-pastu registratura@
zvc.lv vai mājaslapā www.zvc.lv.
Šosezon bezmaksas pretgripas vakcīnas paredzētas senioriem, kas vecāki
par 65 gadiem, personām ar hroniskām
kaitēm, bērniem no sešu līdz 23 mēnešu
vecumam un grūtniecēm.
Lai saņemtu bezmaksas vakcīnu,
noteiktajām iedzīvotāju grupām jāvēršas
pie sava ģimenes ārsta, kas novirzīs uz
medicīnas iestādes vakcinācijas kabinetu,
kur ir pieejamas bezmaksas vakcīnas
konkrētai iedzīvotāju grupai, vai arī
izrakstīs recepti bezmaksas vakcīnas
iegādei aptiekā, lai pēc tam vakcināciju
veiktu medicīnas iestādē. Svarīgi, ka
vakcīnai no iegādes līdz potēšanas brīdim

obligāti ir jāatrodas vēsumā, pretējā gadījumā tā zaudē savu iedarbību. Medicīnas
sabiedrības «Optima 1» vadītāja ģimenes
ārste Ingrīda Budrēvica iesaka vienkāršu
paņēmienu vakcīnas saglabāšanai pārnesot: ja nav pieejama aukstumsoma, vakcīnas iepakojums nekavējoties jānovieto
pie saldētu pārtikas produktu pakas; ja
nav iespējas vakcīnu iepotēt nekavējoties,
mājās tā jāuzglabā ledusskapī. Vienlaikus
jāatceras, ka medicīnas iestādēs potēšana
ir maksas pakalpojums.
Šā gada gripas sezonas laikā no valsts
pamatbudžeta līdzekļiem tiek vakcinētas
arī ārstniecības personas un ārstniecības
atbalsta personas, kuras, pildot darba
pienākumus, ir tuvā kontaktā ar
pacientiem; ilgstošas sociālās aprūpes
centru darbinieki, kuri, pildot darba
pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem, un ilgstošas sociālās aprūpes centru
klienti.
Speciālisti iesaka vakcināciju pret
gripu neatlikt uz vēlāku laiku, bet veikt
to oktobrī, novembrī. Prognozēts, ka
šajā sezonā cirkulēs jau pazīstami gripas
vīrusi, kas izplatījās iepriekšējās sezonās,
taču par to, kuri no tiem būs dominējošie, šobrīd vēl nevar spriest. Šajā sezonā
Latvijā ir pieejamas dažādas četrvērtīgas
pretgripas vakcīnas, kuras pasargā no
diviem A tipa un diviem B tipa gripas
vīrusiem.
Oktobra sākumā Latvijā jau ir konstatēti pirmie laboratoriski apstiprinātie
gripas gadījumi.
Gripa izplatās katru sezonu rudens
un ziemas periodā, kad to pārslimo 5–10
procenti iedzīvotāju. Visbiežāk gripa
norit vieglā vai vidēji smagā formā, taču
tā var izraisīt smagas komplikācijas, kas
ir īpaši bīstamas cilvēkiem ar hroniskām
saslimšanām.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina konkursu uz
Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekļa amata vietu (1 vakance uz 5 gadiem).
Galvenie pienākumi noteikti Bāriņtiesu likuma 17. pantā.
Prasības:
atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. panta otrajā daļā noteiktajām prasībām un:
1. bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi;
2. darba pieredze dokumentu (lēmumu, prasības pieteikumu tiesai u.c. dokumentu) izstrādē;
3. labas krievu un angļu valodas zināšanas;
4. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
5. pamatiemaņas darbā ar datortehniku («Word», «Excel», internets).
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas bāriņtiesā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 118. kabinetā,
slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekļa amata konkursam», līdz 2020. gada 19. oktobra
plkst.19 (ieskaitot) vai pa e-pastu marite.matuzele@barintiesa.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63084415.
Amats klasificēts 45. amata saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1184 euro.
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Notiks diskusija par
industriālo attīstību
 Emīls Rotgalvis

22. oktobrī no pulksten 15
līdz 16.30 Jelgavas pilsētas
bibliotēkas Krišjāņa Barona
zālē notiks seminārs diskusija
«Industriālās attīstības ceļi
un gaita mūsdienu pasaulē
un Jelgavā», uz kuru aicināts
ikviens interesents.
Diskusijā piedalīsies sabiedrībā pazīstamas personas. Bijušais Ministru prezidents Ivars Godmanis uzstāsies par tēmu
«Globālās tendences inovatīvai industriālai attīstībai pasaulē un tās mācības
Latvijai», Elektronikas un datorzinātņu
institūta direktors akadēmiķis Modris
Greitāns runās par mākslīgā intelekta,
IT un robotikas sniegtajām iespējām
Eiropas un Latvijas tehnoloģiju attīstībai,
pazīstamais inženieris un autobūvētājs
Andris Dambis prezentēs sacīkšu un
inovatīvas autobūves pieredzi un iespējas
Latvijā, bet SIA «Laflora» valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks atklās «Lafloras»
vēja parka un zaļās industriālās zonas
ieceri Jelgavas novadā.
Pasākumu vadīs Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis. Tiks
nodrošināta arī pasākuma straumēšana
bibliotēkas «Facebook» kontā www.facebook.com/Jelgavasbiblioteka.

«Zinītī» – ģimenes
diena moderno
tehnoloģiju gaisotnē
 Emīls Rotgalvis

Arī šogad norisināsies Jelgavas pilsētas bibliotēkas
rudens brīvlaika aktivitātes
bērniem «Rudens raibumiņi»,
kas apmeklētājus gaidīs 17.
oktobrī no pulksten 11 līdz 14
bērnu un jauniešu bibliotēkā
«Zinītis». «Rudens raibumiņu» jaunā mājvieta sniegs vēl
plašākas aktivitāšu iespējas
nekā līdz šim, īpašu uzsvaru
liekot uz modernajām tehnoloģijām, tāpēc gaidīti kā bērni
un jaunieši, tā arī viņu vecāki,
informē bibliotēkā.
Bērnu un jauniešu bibliotēkas
«Zinītis» vadītāja Dace Labdzere atklāj, ka bibliotēka ir sagatavojusi ļoti
interesantu programmu, kas patiks
gan vecākiem, gan bērniem un jauniešiem: «Ikviens 3D vidē planšetē vai
viedtālruņa ekrānā varēs atdzīvināt
paša izkrāsotu zīmējumu, izmantojot
populāro lietotni «Quivervision.com».
Varēs arī darboties ar bibliotēkas
«Lego» robotu un kopā ar vecākiem
vai draugiem spēlēt datorspēles ar spēļu konsoli. Tāpat būs radošā meistardarbnīca «Akmens, šķēres, papīriņš»,
kā arī ikviens tiks aicināts darboties
ar rudens krāsām, radot savas glezniņas.» Pasākuma viesi varēs tuvāk
iepazīt jaunās «Zinīša» ēkas vēsturi
apaļajā zālē, bet drosmīgākos gaidīs
simultānseanss ar Latvijas čempionu
dambretē Vladislavu Vesperi.
Bērnu un jauniešu bibliotēka «Zinītis» šogad piedzīvoja vienu no
nozīmīgākajiem notikumiem savā
pastāvēšanas vēsturē – pārcelšanos
uz jaunām telpām rekonstruētā
vēsturiskā ēkā Zemgales prospektā
7. Rekonstrukcijas darbi ilga vairāk
nekā divus gadus, un to rezultāts ir
mūsdienīga un moderna vide, kuru
var izmantot ikviens. «Zinīša» vadītāja
piebilst, ka bibliotēkas un jaunrades
nama «Junda» pastāvēšana vienā ēkā
ir lielisks ieguvums pilsētniekiem, jo
ikviens «Jundas» apmeklētājs brīvo
laiku pirms, pēc un starp nodarbībām
var droši pavadīt bibliotēkas telpās,
izmantojot tās kā satikšanās vietu,
kur var ne tikai lasīt, bet arī klausīties
mūziku, spēlēt spēles, klusumā pildīt
mājasdarbus, parunāties ar draugiem,
uzlādēt savu tālruni vai arī vienkārši
atpūsties.

Ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris

Jelgavas pilsētas pašvaldības iedibinātā izglītības kvalitātes
balva «Zelta grauds» pasniegta jau septīto reizi, bet šis ir
otrais gads, kad izglītības iestādēm bija iespēja pašām izvērtēt un pieteikt konkursam to veikumu, ko tās uzskata par
savas iestādes lielāko aizvadītā mācību gada veiksmi. Balvas
mērķis ir nemainīgs – motivēt izglītības iestādes inovatīvai,
kvalitatīvai darbībai, konkurētspējas veicināšanai un izcilības
sasniegšanai pilsētas, Zemgales reģiona un valsts mērogā.
Šogad konkursā iesaistījās 10 pilsētas skolas un pirmo reizi
uz «Zelta graudu» varēja pretendēt arī pirmsskolas izglītības
iestādes. Bērnudārzi bijuši ļoti aktīvi – konkursā iesaistījās
visi 11 pašvaldības bērnudārzi un divas privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Katra izglītības iestāde ir definējusi
savas aktualitātes un sasniegto rezultātu, lepojoties ar
jaunu mācību materiālu izstrādi, jaunu metožu ieviešanu
pedagoģiskajā darbā, mācību vides pilnveidošanu, zaļā
dzīvesveida popularizēšanu. Konkursa žūrijas komisijas
priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsvēra, ka katra izglītības
iestāde ir devusi neatsveramu ieguldījumu kopējā pilsētas
izglītības sistēmā: «Izglītības kvalitātes balvai ir būtiska
nozīme, un tas ir veids, kā mēs sabiedrībai varam parādīt,
ka izglītības iestāžu ieguldītais darbs tiek novērtēts.»
«ZELTA GRAUDA» IEGUVĒJA
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKĀPĒ
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāde
«PASACIŅA»
par interaktīvu mācību materiālu izstrādi
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Pasniegti «Zelta graudi»
«ZELTA GRAUDA» IEGUVĒJA
PAMATIZGLĪTĪBAS PAKĀPĒ
JELGAVAS SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
par izstrādātu un ieviestu Atbildības pilnveides metodiku, kas paredz skolēnu,
skolotāju un arī vecāku kopīgas izpratnes veidošanu par atbildīgu uzvedību,
rīcību un vērtībās balstītiem tikumiem
«Ikdienas darbā secinājām, ka skolēniem pieklibo izpratne par to, kas ir
atbildīgs cilvēks, kā ir atbildīgi dzīvot
un rīkoties, ko nozīmē laicīgi atnākt
uz skolu, laicīgi nodot darbu, laicīgi par
kaut ko pabrīdināt. Arī jaunajā kompetencēs balstītajā mācību pieejā skolēna
atbildīga rīcība ir viens no stūrakmeņiem, un tas mūs pamudināja izstrādāt
savu metodiku, ar kuras starpniecību
pašam skolēnam ir iespēja novērtēt,
kurā līmenī viņš atrodas. Kopumā
tiek piedāvāti četri līmeņi. Piemēram,
izvērtējot atbildīgu attieksmi mācību
stundā, pirmais līmenis ir – uz stundu
ierodos laicīgi, otrais – man ir līdzi
viss nepieciešamais, kas būs vajadzīgs
stundā, trešais – es aktīvi iesaistos un
sadarbojos, ceturtais – es ar savu piemēru esmu sagatavojis kaut ko papildus,
kas var noderēt arī citiem. No tā, kurā
līmenī skolēns atrodas, var izsecināt,
cik atbildīgs viņš ir,» stāsta skolas direktore Ilze Vilkārse, norādot, ka līdzīgi
– snieguma līmeņos – tiek vērtēti katra
skolēna sasniegumi pēc jaunās metodikas, nosakot, vai viņš konkrēto tēmu ir
sācis apgūt, turpina apgūt, ir apguvis
vai ir apguvis padziļināti. «Ieviešot darbā Atbildības pilnveides metodiku, mēs
palīdzējām saviem skolēniem un arī
pedagogiem gūt dziļāku izpratni par to,

kā turpmāk notiks skolēnu sasniegumu
vērtēšana jebkurā mācību priekšmetā,»
uzsver I.Vilkārse.
Direktore papildina, ka vērtēta tiek
ne tikai skolēnu, bet arī skolotāju
atbildība mācību stundās, pasākumos
un semināros. «Mūsu pieredze rāda,
ka skolēnu atbildības līmenis būtiski
pieauga attālinātās mācīšanās laikā –
gan pret mācībām, strādājot patstāvīgi
un uzdevumus izpildot laicīgi, gan arī
dažādiem pasākumiem, jo arī ārkārtē-

jās situācijas laikā rīkojām tiešsaistes
aktivitātes, un tajās piedalījās daudz
vairāk skolēnu nekā iepriekš, turklāt
viņi biežāk nāca klajā ar savām idejām,» tā I.Vilkārse, norādot: mācību
gada sākumā un noslēgumā veiktās
aptaujas parādīja, ka jaunieši savu
atbildības līmeni ir paaugstinājuši
gan attālinātajās mācību stundās, gan
skolas telpās maijā un jūnijā apmeklējot
konsultācijas un gatavojoties valsts
pārbaudes darbiem.

«ZELTA GRAUDA» IEGUVĒJA
VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PAKĀPĒ
JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
par jaunas sistēmas izstrādi skolas darbības plānošanai,
lai veiksmīgi īstenotu kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu

«Nereti paši pedagogi sakām, ka bērni ir mainījušies, paaudze mainījusies,
tāpēc arī mēs nedrīkstam stāvēt uz vietas. Arī bērnudārzam un skolotājiem
ir jāmainās, jāmeklē jaunas metodes,
kā pedagoģisko procesu padarīt saistošāku mūsdienu bērnam. Un viens
no veidiem ir mācību procesā arvien
vairāk ieviest modernās tehnoloģijas,»
atzīst «Pasaciņas» vadītāja Zane Koroļčuka, papildinot, ka pagājušajā mācību
gadā pirmsskolas pakāpē sākta īstenot
jaunā kompetenču pieeja, un viena
no caurviju prasmēm, kas bērniem ir
papildu jāapgūst, ir digitālā prasme.
Jau četrus gadus iestādē ir interaktīvā
tāfele, bet pagājušajā gadā nozīmīgs
darbs ieguldīts, lai radītu papildu
interaktīvos mācību materiālus. «Tas
bija darbietilpīgs process – lai sagatavotu vienu materiālu, skolotājām

nepieciešama vismaz nedēļa, nereti
pat ilgāks laiks. Rezultātā esam izstrādājuši vairāk nekā 30 dažādus
interaktīvus mācību materiālus visās
septiņās mācību jomās. Piemēram, ar
interaktīvās tāfeles starpniecību bērniem mācām krāsas, viņi paši pie tāfeles šķiro priekšmetus pēc vairākām
pazīmēm, grupē tos, raksta rakstītos
burtus, rēķina, zīmē pasaku varoņus.
Ir izveidota arī krustvārdu mīkla par
cilvēka ķermeņa daļām. Pieredze rāda,
ka tas bērnus saista, arī paši pedagogi
ir aizrāvušies,» atzīst iestādes vadītāja,
esot pārliecināta, ka šī projekta pievienotā vērtība ir arī tas, ka skolotāji
kļuvuši drosmīgāki un pārliecinātāki.
«Paldies manai komandai, un prieks,
ka arī «Zelta grauda» vērtēšanas komisija saredzēja mūsu ieguldījumu,»
tā «Pasaciņas» vadītāja.

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES BALVAS
«ZELTA GRAUDS» ATZINĪBAS BALVA
Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei
«SPRĪDĪTIS»
par bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu
ar teātra metodi
Bērnudārzā «Sprīdītis» jau vairāk
nekā 20 gadus tiek rīkota Teātra
diena – bērni iestudē izrādes un rāda
tās savas un citu iestāžu audzēkņiem,
vecākiem. «Ar katru gadu iestādē
palielinās to bērnu skaits, kuriem ir
valodas attīstības problēmas – viņi
vēlāk sāk runāt, neizrunā noteiktas
skaņas. Lai risinātu šīs problēmas,
atraisītu bērna valodu un bērni iemācītos pareizi runāt, pedagoģiskajā
darbā iesaistām teātra spēli. Bērni
kopā ar skolotājām lasa pasaku, audzēkņi paši izspriež, kādi varoņi tajā
darbojas, kādas lomas tiks atveidotas,
paši arī sadala, kurš kuru lomu spēlēs.
Ikdienas darbā esam guvuši pārliecību, ka caur pasakām un izrādēm ir
daudz vieglāk atraisīt bērna valodu un

iemācīt pareizi runāt, bagātināt viņa
valodu, radīt interesi par grāmatu,
veicināt lasītprasmi,» uzsver iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā
Sandra Kārkliņa, papildinot, ka darba
procesā sanāk daudz darboties un tā
ir pašvadīta mācīšanās, kas ir viena
no kompetencēs balstītā izglītības
satura caurviju prasmēm. «Sadarbībā
ar vecākiem pedagogi ir uzadījuši un
uztamborējuši dažādu varoņu maskas
– cepures, lai bērni varētu atveidot pasaku varoņus,» papildina S.Kārkliņa.
Viņa atklāj, ka teātris kā valodas attīstības instruments tiek izmantots, sākot no mazākās divgadnieku grupiņas
līdz vecākajai sešgadnieku grupiņai,
katrā konkrētā vecumposmā izvirzot
savus sasniedzamos uzdevumus.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece atzīst, ka
aizvadītais mācību gads izglītībā
bija sarežģīts – bija jāgatavojas jaunā
mācību satura ieviešanai, kā arī visus
pārsteidza izaicinājumi ārkārtējās
situācijas laikā. «Jelgavas Valsts
ģimnāzijai tas aizritēja ļoti intensīvā
darbā, skolotājiem aktīvi mācoties,
plānojot un nododot pieredzi kolēģiem. Mēs kā projekta «Skola 2030»
pilotskola esam ieguldījuši milzīgu
darbu, plānojot un izstrādājot darba
scenārijus, kā realizēt dzīvē kompetencēs balstītu pieeju mācību darbā,
kā izvirzīt skolas mērķi, uzdevumu,
kā pie tā strādāt, kā nodrošināt
pēctecību, kā strādāt pie tādām vērtībām kā atbildība, drosme, cieņa, kā
savā starpā sadarboties priekšmetu
skolotājiem, lai nodrošinātu caurvijas mācību procesā. Tas ir milzīgs
darbs, kurā mēs paši mācījāmies,
mēģinājām, jā, arī kļūdījāmies un
meklējām citus risinājumus,» stāsta
skolas direktore.

Rezultātā ir izstrādāti metodiskie
materiāli, kas ikdienas darbā palīdz
ne tikai Jelgavas Valsts ģimnāzijas pedagogiem, bet ir piemērs arī
kolēģiem Zemgalē un Latvijā. «Ir
gandarījums, kad valsts konferencē
kāds kolēģis atzīst, ka esam iedvesmojuši un parādījuši piemēru, kā

strādāt tālāk. Arī «Zelta grauds» ir
apliecinājums tam, ka mums uzticēto darbu esam paveikuši labi. Taču
gribu uzsvērt, ka tas iespējams, tikai
strādājot komandā. Sadarbībai jābūt
it visā – starp mācību jomām, starp
kolēģiem, skolēniem, vecākiem,» tā
skolas direktore.

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES BALVAS «ZELTA GRAUDS»
ATZINĪBAS BALVA
JELGAVAS 5. VIDUSSKOLAI
par augstiem sasniegumiem skolēnu kompetenču attīstīšanā tehniskās jaunrades jomā
«Jelgavas 5. vidusskola jau desmit
gadus mērķtiecīgi strādā un attīsta
talantīgu skolēnu kompetenci tehniskajā jaunradē, mācot radīt kaut ko pašiem,» atzīst Jelgavas 5. vidusskolas
direktore Natela Seļiščeva, uzsverot,
ka skolas lielākā bagātība ir gudri
un bērnus aizraut spējīgi pedagogi.
«Mūsu skolotāji tik ļoti spēj bērnus
ieinteresēt ar tehniku, robotiku,
programmēšanu un konstruēšanu, ka
viņi ir gatavi stundām sēdēt un kaut
ko veidot. Top roboti, praksē tiek pārbaudīti dažādi fizikas likumi, būvēti
kuģi, lidaparāti, mašīnas, rodas dažādi izgudrojumi… Milzīgs paldies par
ieguldījumu mūsu fizikas skolotājam
Josifam Spirtam, kurš 5. vidusskolā
strādā jau vairākus desmitus gadu, un

pavisam nesen viņam pievienojies arī
jaunais programmētājs Aleksandrs
Smirnovs,» stāsta direktore, uzskatot:
«Lai bērnos radītu interesi, svarīgs ir
pedagogs, kurš spēj izskaidrot tā, lai
skolēnam ne tikai viss ir saprotams,
bet gribas uzzināt vēl vairāk, pašam
pamēģināt.»
Skolas direktore lepojas, ka Jelgavas 5. vidusskolas 8. klases skolnieki
izgudrojumu konkursā «Minox Zemgale 2020» saņēma 2. vietu starp 38
izgudrojumiem. Puiši prezentēja
gudro atkritumu urnu, kas darbojas
uz sensoriem un, jūtot cilvēka rokas
kustību, automātiski atveras, kā arī
ar sarkanu gaismu signalizē, ja atkritumu urna pilna. Tāpat tehnikas
un inovāciju festivālā «Mehatrons

2020» Jelgavas 5. vidusskolas jaunieši prezentēja sumo cīkstoņus,
kas būvēti no lietotiem i-robotiem,
un šīs skolas audzēkņi bija vienīgie
pilsētas pārstāvji Latvijas robotikas
čempionātā, saņemot godalgotas
vietas. «Liels ir gandarījums, ka
mūsu skolēni ieņem pirmās vietas
konkursos starp specializētajiem tehniskās jaunrades namiem un skolām
ar inženiertehnisko novirzienu. Tas
ir apliecinājums, ka ieguldītais darbs
nes augļus! Arī šī balva ir mūsu darba novērtējums, apliecinot, ka tas,
ko mēs darām, ir svarīgi,» tā skolas
direktore N.Seļiščeva.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Eduards Kapša
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Noķer Lielupes līdaku!
 Ilze Knusle

17. oktobrī Lielupē notiks
tradicionālās Jelgavas pilsētas atklātās sacensības
makšķerēšanā no laivām
«Lielupes līdaka».
Makšķerniekiem, lai izvilktu lielāko Lielupes līdaku, būs sešarpus
stundas – starts tiks dots pulksten
8.30, savukārt pulksten 15 sacensības noslēgsies. Zivis drīkstēs
ķert Lielupes posmā no autotilta
līdz Svētes ietekai. Dalībnieku
reģistrācijas vieta būs aiz airēšanas
bāzes Pilssalas ielā, un tā sāksies
pulksten 7.45.
Sacensības ir atklātas, un tajās
var piedalīties visi interesenti individuāli vai komandā (komandā divi
sportisti), bet laivā jābūt vismaz
vienai pilngadīgai personai. Dalībnieki netiks dalīti pēc vecuma vai
dzimuma un startēs open grupā.
Makšķerēt atļauts ar vienu makšķeri
vai spiningu, drīkst arī izmantot
dzīvo ēsmu.
Tā kā sacensības notiks saskaņā
ar Makšķerēšanas noteikumiem
Latvijas Republikas ūdenstilpēs un
Noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos, sacen-

sību dalībniekam jāuzrāda derīga
makšķerēšanas atļauja, kā noteikts
Makšķerēšanas noteikumos. Dalības
maksa ir astoņi eiro katram, 1. un
2. grupas invalīdiem, pensionāriem
un bērniem līdz 16 gadu vecumam –
pieci eiro. Dalības maksas nauda ir
paredzēta balvu iegādei, sacensību
organizatoriskajām izmaksām un
dalībnieku ēdināšanai. Tā jāsamaksā
skaidrā naudā, reģistrējoties pirms
sacensībām. Ja ir jautājumi, lūgums
sazināties ar sacensību galveno
tiesnesi Juri Kaminski pa tālruni
29196004.
Uzvarētāji tiks noteikti gan individuālajā, gan komandu konkurencē,
katrā grupā apbalvojot 1.–3. vietas
ieguvējus. Galvenā balva 200 eiro
vērtībā tiks dalībniekam, kurš noķers lielāko līdaku.
Sacensības rīko makšķerēšanas
sporta klubs «Lielupes brekši» sadarbībā ar Sporta servisa centru. To
mērķis ir popularizēt makšķerēšanu
kā veselīgu un aktīvu sporta veidu
un iesaistīt iedzīvotājus tautas sporta aktivitātēs.
Jāpiebilst, ka pēdējos divus gadus
lielāko līdaku Lielupē izdevies noķert Aigaram Jurevicam: 2018. gadā
viņa līdaka svēra 8200 gramus, bet
2019. gadā – 5060 gramus.

Jelgavas basketbolistes
sākušas jauno sezonu
 Ritma Gaidamoviča

Aizvadītās nedēļas nogalē ar
spēli izbraukumā uz Kandavu jauno «Douglas» Baltijas
Basketbola līgas sezonu
starptautiskajā grupā sākusi
Jelgavas sieviešu basketbola
komanda «Jelgava/BJSS». Jelgavniecēm pirmā mājas spēle
Zemgales Olimpiskajā centrā
plānota 8. novembrī pret
«Daugavpils Universitātes»
komandu.
Šīs līgas starptautiskajā grupā tāpat
kā pērn spēlē Latvijas un Igaunijas sieviešu komandas. «Šajā līgas grupā šogad
spēlē desmit Latvijas un viena Igaunijas komanda. Ņemot vērā Covid-19
izplatību un noteiktos ierobežojumus,
skaidri zinām, ka līdz gada beigām
aizvadīsim tikai savstarpējās spēles ar
latviešu sieviešu komandām, taču tas
arī būs interesanti, jo piecas no tām ir
jaunpienācējas,» stāsta BK «Jelgava/
BJSS» sieviešu komandas treneris Harijs Zelčs. Vērtējot komandas gatavību
sezonai, viņš atzīst: «To redzēsim pēc
dažām spēlēm. Gatavojoties sezonai,
aizvadījām vienu pārbaudes spēli pret
jūrmalniecēm, liekot lietā tās prasmes,
ko mācījāmies, un vinnējām. Sezonas
pirmajā spēlē pret Kandavas basketbolistēm zaudējām ar rezultātu 53:58. Bet
mēs padoties negrasāmies!» Jāpiebilst,
ka pērn Jelgavas sieviešu komanda
izcīnīja 4. vietu starptautiskajā grupā,
un treneris cer, ka arī šogad meitenēm
izdosies iekļūt vismaz labāko četrinie-
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Šobrīd uzsvars uz nacionālā
līmeņa sacensībām
Foto: Ivars Veiliņš

Gatavojoties jaunajai sezonai, septembra beigās Jelgavas sporta hallē notika Jelgavas domes kauss volejbolā,
kurā par uzvaru cīnījās piecas Latvijas sieviešu volejbola komandas. Mājinieces, komanda «Jelgava/LLU», nezaudēja nevienā no četrām spēlēm un nosargāja kausu. Bet aizvadītajā nedēļas nogalē Jelgavas volejbolistes
sāka Baltijas līgas sezonu ar spēlēm pret divām Rīgas komandām – «RSU/MVS» un «Rīgas Volejbola skola»,
abās spēlēs piecu setu cīņā uzvarot. Ņemot vērā Covid-19 izplatību un ceļošanas ierobežojumus, Baltijas
kā, taču komanda neslēpj, ka gribētu
Volejbola līgā šobrīd tiks aizvadītas tikai Latvijas komandu savstarpējās spēles.
arī pacīnīties par medaļām. «Sastāvā
atgriežoties nav jāievēro pašizolācija, starptautiski, bet šobrīd tajos piedalās
būtisku izmaiņu nav. Divas spēlētājas  Ritma Gaidamoviča
taču tad katram spēlētājam būtu jāveic teju vieni un tie paši džudisti,» stāsta
aizgājušas no komandas, bet vietā ir pieCovid-19 izplatība un ar ceCovid-19 tests par maksu. Tie ir vidēji BJSS džudo treneris Kims Usačevs. Arī
nākusi Sindija Smirnova, kura iepriekš
ļošanu saistītie ierobežojumi
65 eiro cilvēkam, un analīzes jānodod ZOC norāda, ka zāles noslodzes grafiks
jau ir spēlējusi pie mums. Interesi par
korekcijas ievieš arī sportā
trīs dienas pirms iebraukšanas mūsu ir ļoti mainīgs – starptautiskās sacenmūsu komandu izrādījusi arī kāda LLU
– mūsu sportisti piedalās
valstī un atkārtoti dienā, kad iebrauc sības tajā šogad vairs nav iezīmētas.
Veterinārmedicīnas fakultātes studente
tikai nacionāla mēroga saLatvijā. Tās ir milzīgas izmaksas, līdz
no Sanktpēterburgas, kura turpmākos
censībās, bet starptautiskās
ar to no šīs domas atteicāmies,» stāsta Ierobežojumi arī jaunatnes sportā
piecus gadus studēs Jelgavā. Viņa vēlas
sacensības ir vai nu atceltas,
Šī situācija ietekmē arī jaunatnes
A.Jamrovskis. Viņš norāda, ka Coturpināt spēlēt basketbolu,» stāsta
vai pārceltas. Tā uz nenoteikvid-19 izplatība šobrīd pilnībā mainījusi sportu. BJSS direktors Jānis Leitis
treneris, piebilstot, ka komandā ir 15
tu laiku atceltas volejbola
iepriekš izstrādāto spēļu kalendāru, skaidro, ka vēl septembra sākumā
spēlētājas un tikai trīs nav jelgavnieces.
spēles Baltijas līgā ar Lietuun pieļauj, ka izmaiņas turpināsies. akadēmiskais airētājs Jānis Timbors un
Jaunajā sezonā starptautiskajā grupā
vas un Igaunijas komandām,
«Taču mēs trenējamies. Šajā sezonā trenere Agita Puriņa piedalījās Eiropas
spēlēs desmit Latvijas komandas: Latviatceltas starptautiskās pelpar 70 procentiem mainījies komandas čempionātā U-23 grupā Vācijā, no kuras
jas U-16 izlases komanda, «Daugavpils
dēšanas sacensības, kurās
sastāvs, bet mūsu mērķis ir iekļūt finālā atgriežoties ievēroja 14 dienu pašizolāUniversitāte», BK «Jelgava/BJSS»,
ik gadu startē Jelgavas SpeLatvijas mērogā, lai cīnītos par godal- ciju, bet smaiļotāji Ungārijā startēja ik«Jūrmala», BK «Saldus/Sporta skola»,
cializētās peldēšanas skolas
gotām vietām, neskatoties uz spēcīgo gadējās sacensībās «Olympic Hops» un
kā arī piecas jaunas komandas – BJBS
(JSPS) audzēkņi, Latvijas
konkurenci. Savukārt Baltijas mērogā arī atgriežoties bija pašizolācijā. Šobrīd
«Rīga/Juniores»-2, «Kandava/Anzāģe»,
Jaunatnes basketbola līgā
mūsu mērķis ir ierindoties 4.–5. vietā,» kustība ārpus valsts nenotiek. «Ievēro«Dimantu akadēmija», BK «Kolibri/LU»
spēles Bērnu un jaunatnes
stāsta komandas pārstāvis. Komandas jot pastiprinātus drošības pasākumus
un «Ogres Basketbola skola». Starptausporta skolas (BJSS) audzēkgalvenais treneris arī šosezon ir Austris jaunatnes sportā, Latvijas Jaunatnes
tiskajai grupai pieteikta arī Igaunijas
ņiem notiek bez skatītājiem,
Štāls, bet trenera palīga pienākumus basketbola līgas spēlēs nevar piedalīties
vienība «G4S».
bet ikgadējās Jelgavā rīkotās
skatītāji, un par to ļoti sašutuši vecāki,
pilda pieredzējušais Jurijs Deveikus.
«Grūti spriest par konkurenci, jo ar
starptautiskās sacensības
Līdzīgā situācijā šobrīd ir sieviešu vo- jo uz lielo komandu spēlēm līdzjutēji
jaunpienācējām vēl nav spēlēts, taču,
citos sporta veidos pulcē
lejbola komanda «Jelgava/LLU», kam tiek ielaisti, tikai jāievēro distance un
spriežot pēc komandu sastāva, spēlētājas
dalībniekus tikai no mūsu
4. oktobrī bija paredzēts izbraukums citas prasības, bet uz jauniešu – ne.
ir labas, tikai jautājums, kā viņas komanvalsts.
uz Kauņu, bet tas atcelts. Aizvadītajā Basketbola savienība šādus nosacījudā saspēlēsies. Mūsu trumpis varētu būt
nedēļā Jelgavas novada Sporta centra mus pamato ar to, ka Jaunatnes līgas
tas, ka meitenes jau veiksmīgi saspēlējuAizvadītās nedēļas nogalē jauno zālē mūsu volejbolistēm notika divas komandām tas ir apmācību process –
šās iepriekšējā sezonā,» spriež H.Zelčs.
Nākamā spēle jelgavniecēm plānota «Credit24» Meistarlīgas sezonu ar Baltijas līgas mājas spēles, tiekoties ar arī izglītības iestādēs, lai izvairītos no
15. oktobrī izbraukumā pret Saldus ko- divām spēlēm Zemgales Olimpiskajā Latvijas komandām. Arī sieviešu līgā Covid-19 plašākas izplatības, vecāki
mandu, 25. oktobrī gaidāma izbraukuma centrā (ZOC) sāka vīriešu volejbola izbraukumi uz Igauniju un Lietuvu šobrīd netiek ielaisti,» stāsta J.Leitis.
JSPS direktore Zelma Ozoliņa nospēle, kurā mūsu basketbolistes tiksies komanda «Biolars/Jelgava». «Sezonas ir apturēti uz nenoteiktu laiku, bet
ar Latvijas U-16 izlasi, bet 29. oktobrī sākums bija paredzēts 26. un 27. sep- Latvijas komandas šobrīd aizvadīs sav- rāda, ka arī peldēšanā starptautiskās
jelgavnieces Rīgā stāsies pretī BJBS tembrī ar izbraukumu uz Sāremā, bet, starpējās spēles, dodoties cita pie citas. sacensības Jelgavas jauniešiem šogad
ir atceltas, tomēr vietējā mērogā tās
«Rīga/Juniores»-2 komandai. Mājas pieaugot saslimstībai ar Covid-19 un
notiek. «Lielākais pārdzīvojums šogad
spēles mūsu meitenēm paredzētas tikai nosakot pašizolāciju, arī atgriežoties no Starptautiskās sacensības
kaimiņvalstīm, šīs spēles atceltas. Lat- transformējas
mums ir par atcelto Eiropas Jaunatnes
novembrī.
Jelgavas Sporta servisa centra direk- olimpisko festivālu, kurā lielas cerīvijas Volejbola federācija lēma, ka līgas
pirmos divus apļus izspēlēsim tikai ar tors Juris Kaminskis atzīst, ka šobrīd bas likām uz mūsu Matīsu Kaktiņu.
Latvijas komandām, bet tas, kad varēs vairākas sporta sacensības, kas iepriekš Nākamgad vecuma ierobežojuma dēļ
notikt mači ar Lietuvas un Igaunijas notika starptautiskā līmenī, piedaloties viņš nekvalificēsies dalībai festivālā,»
komandām, šobrīd nav zināms,» stāsta trīs, astoņu un pat 17 valstu pārstāv- tā Z.Ozoliņa, gan papildinot, ka Latvijas
VK «Biolars/Jelgava» komandas mene- jiem, tiek aizvadītas nacionālā līmenī Peldēšanas federācija, reaģējot uz kodžeris Andrejs Jamrovskis, papildinot, vai vispār atceltas. Tā, piemēram, pējo situāciju, šogad ir ieviesusi jaunas
ka Meistarlīgā spēlē četras Latvijas, atceltas ir Jelgavas atklātās meistar- sacensības valsts mērogā – Latvijas
piecas Igaunijas un viena Lietuvas sacīkstes džudo, kas ZOC bija plānotas kausu peldēšanā. Sacensībās būs 12
komanda. «Profesionālajām sportistu oktobra beigās. «Parasti uz šīm sacen- posmi, tostarp divi ieplānoti Jelgavā.
komandām pašizolācija nav jāievēro, sībām sabrauca sportisti no Igaunijas,
Tāpat Jelgavas Ledus sporta skolas
taču mēs šim kritērijam nekvalificē- Lietuvas un citām valstīm, taču šobrīd šorttrekistiem un daiļslidotājiem dalība
jamies, jo volejbols nav mūsu pamat- ceļošana ir ierobežota, prasības, lai starptautiskajās sacensībās ir liegta, bet
darbs. Komandā ir spēlētāji, kas studē, nodrošinātu visus epidemioloģiskās tiek meklētas iespējas startēt vismaz
strādā, un viņi nevar atļauties pēc drošības pasākumus, sacensību orga- Latvijā, jo sacensību pieredze ir ļoti
katra izbraukuma ievērot pašizolāciju. nizatoriem noteiktas ļoti augstas, līdz būtiska. «Ledus hallē strikti sekojam līNosacīti labākā situācijā ir lietuvieši un ar to rīkot šādu turnīru nav rentabli. dzi, lai audzēkņu plūsmas nepārklātos,
igauņi, kuri turpina izbraukuma spēles Savukārt, ja piedalās tikai Latvijas arī vecāki netiek ielaisti ģērbtuvēs un
starp abām valstīm, jo viņi var brīvi sportisti, konkurence nav tik spēcīga pašā hallē. Tiesa, HK «Zemgale/LLU»
ceļot. Sākotnēji tika izskatīts variants, – to apliecina arī citās Latvijas pilsētās spēles joprojām notiek ar skatītājiem,»
Foto: no BK «Jelgava» arhīva ka igauņi brauc pie mums, jo viņiem notiekošie turnīri, kas visu laiku bijuši tā skolas direktors Aivars Zeltiņš.
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Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 28. novembrī plkst.10
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko zemes starpgabala
Ziediņu ceļā 4B, Jelgavā (kadastra numurs/apzīmējums 09000280371, platība 3996 m2), mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi
starp piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. Izsoles
sākumcena – 14 300 euro, izsoles solis – 100 euro,
nodrošinājums – 1430 euro, reģistrācijas maksa –
50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 24. novembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559),
pirmdienās no plkst.13 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 12 un no 13
līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2020.
gada 31. oktobrī plkst.10.15 Lielajā
ielā 11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 09009010421 Zvejnieku ielā 12 –
8, Jelgavā, kas sastāv no garāžas Nr.8 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000050286001008,
platība 17,2 m2) un tai piekrītošajām kopīpašuma
172/4919 domājamām daļām no būves (kadastra
apzīmējums 09000050286001), mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 3000 euro,
izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 300
euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 27. oktobra
plkst.16.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2020.
gada 31. oktobrī plkst.10.30 Lielajā
ielā 11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 09009010420 Zvejnieku ielā 12 –
13, Jelgavā, kas sastāv no garāžas Nr.13 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000050286001013,
platība 17,7 m2) un tai piekrītošajām kopīpašuma
177/4919 domājamām daļām no būves (kadastra
apzīmējums 09000050286001), mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 3000 euro,
izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 300
euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 27. oktobra
plkst.16.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.
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AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada
30. oktobrī plkst.13 Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā,
405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru
09005010051 Lielajā ielā 21A, Jelgavā, kas sastāv no
būves (bijusī katlu māja 306,6 m2 platībā ar četrām
garāžām, apgrūtināta ar maģistrālo siltumtrasi) ar
kadastra apzīmējumu 09000010082002, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 42 000
eiro, izsoles solis – 500 eiro, nodrošinājums – 4200
eiro, reģistrācijas maksa – 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi. Būve ar kadastra numuru
09005010051 Lielajā ielā 21A, Jelgavā, atrodas uz
citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 09000010082 Pētera ielā 2, Jelgavā.
Izsolei var pieteikties no 2020. gada 25. septembra līdz
26. oktobra plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā
(kontakttālrunis 63007064, e-pasts info@jdhc.lv).
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas
siltumtīklu uzņēmums» (Pasta ielā 47, 4. stāvā,
405. kabinetā).   

AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada
30. oktobrī plkst.14 Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru
09005010052 Raiņa ielā 19B, Jelgavā, kas sastāv no
būves (bijusī katlu māja 74,5 m2 platībā) ar kadastra
apzīmējumu 09000010208002, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 8500 eiro,
izsoles solis – 500 eiro, nodrošinājums – 850
eiro, reģistrācijas maksa – 50 eiro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi. Būve ar kadastra
numuru 09005010052 Raiņa ielā 19B, Jelgavā,
atrodas uz citai personai piederošas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 09000010208 Raiņa ielā
19, Jelgavā.
Izsolei var pieteikties no 2020. gada 25. septembra līdz
26. oktobra plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā
(kontakttālrunis 63007064, e-pasts info@jdhc.lv).
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas
siltumtīklu uzņēmums» (Pasta ielā 47, 4. stāvā,
405. kabinetā).

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
Pasākumi pilsētā

8. OKTOBRĪ
Īsi

 Pulksten 19 – Jelgavas kamerorķestris koncertā «Hovaness, Mālers, Forē
Jelgavā». Piedalās I.Āboliņa (akordeons), K.Freimane (soprāns), R.Mačanovskis
(baritons), Z.Volberga (ērģeles), Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo»
un Jelgavas kamerorķestris, diriģents Aigars Meri. Programmā: Alans Hovaness
Koncerts akordeonam un orķestrim (Latvijas pirmatskaņojums), Gustavs Mālers
Adadžeto no 5. simfonijas, Gabriels Forē Rekviēms. Ieeja – bez maksas (Sv.Annas
baznīcā).

9. OKTOBRĪ

 Pulksten 16 – Latvijas jauniešu meistarsacīkstes peldēšanā (LLU baseinā).
 Pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Kazanovas mētelis». Anšlava
Eglīša komēdija divās daļās. Lomās: J.Dūrējs, L.Martiņenko, B.Zaķevica, E.Skutele,
G.Vāczems, A.Vasiļjevs, J.Bandenieks, A.Līcītis, I.Freiberga, L.Strauta, I.Riharda,
A.Jakovelis, L.Čekanovskis, V.Auza, M.Zeiferts, M.Matisa, A.Dille. Režisore – L.Ņefedova, scenogrāfs – I.Pirvics, kostīmu veidotāja – E.Majevska. Biļešu cena – 3–5 €
(kultūras namā).

10. OKTOBRĪ

 Pulksten 10 – Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā (sporta hallē).
 Pulksten 11 – Dambretes rīts. Dambretes nodarbība kopā ar Latvijas čempionu
dambretē V.Vesperi. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Seši mazi bundzinieki». Jautrības luga divās daļās. Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
Pulksten 17.30 – piemiņas brīdis Alunāna parkā pie pieminekļa Ā.Alunānam.

11. OKTOBRĪ

 Pulksten 9 – Galda tenisa rīts (sporta hallē).
 Pulksten 10 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāta fināls 2008. gadā
dzimušo spēlētāju grupā (ZOC).
 Pulksten 12 – Latvijas Sieviešu basketbola līgas spēle: BK «Jelgava/BJSS»–«Daugavpils». Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 16.30 un 19 – grupas «Sound Poets» koncerts «Klusāk»
(pārceltais pasākums no 5. aprīļa. Iepriekš iegādātās biļetes derīgas).
Atkāpties no ierastā zināmu dziesmu skanējuma, izmēģināt jaunus instrumentālus salikumus un galu galā nonākt pēc iespējas nepastarpinātā
kontaktā ar klausītājiem ir tas, kas jau iepriekš akustiskos koncertus darījis
tik mīļus gan publikai, gan grupai. Biļešu cena – 12–22 € (kultūras namā).
Uzmanību! Organizatori aicina koncertu apmeklētājus, kuri biļetes iegādājušies internetā, ielūkoties savā e-pastā, kur tiks nosūtīta informācija par biļešu
pārreģistrēšanas un personalizēšanas kārtību. Ja biļetes iegādātas biļešu kasēs,
personalizēšana jāveic klātienē to iegādes vietā, norādot vēlamo koncerta laiku.
 Pulksten 10 – Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā (sporta hallē).

12. OKTOBRĪ

 Pulksten 15 – Baltkrievu kultūras dienu atklāšanas pasākums: baltkrievu nacionālās virtuves meistarklase degustācija «Панi Бульбачка» («Kartupeļa kungs»).
Ieejas maksa – 3 €. Jāpiesakās līdz 8. oktobrim pa tālruni 26757978. Dalībnieku
skaits ierobežots (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).

13. OKTOBRĪ

 Pulksten 20 – «Ramirent» Nacionālās basketbola līgas spēle: BK «Jelgava/
LLU»–«Kandava/Anzāģe». Ieejas maksa – 2 €; bērniem, studentiem, senioriem,
invalīdiem – 1 € (sporta hallē).

14. OKTOBRĪ

 Pulksten 16 – Baltkrievu kultūras dienas: projekts bērniem un jauniešiem
«Kaimiņi». Ieeja – ar ielūgumiem (Jelgavas 5. vidusskolā).
 Pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/LLU»–HS «Rīga».
Ieejas maksa – 5 €; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 3 €; JLSS audzēkņiem
un invalīdiem – bez maksas (ledus hallē).

15. OKTOBRĪ

 No pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkas
lasītavā).
 Pulksten 16 – zāļu sievas Līgas Reiteres meistarklase par ārstniecības augiem
– receptes un mājražošana. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).

16. OKTOBRĪ

Paziņojums par izsoli

 Pulksten 19 – Andrejs Osokins un Liepājas Simfoniskais orķestris: izcilo pianistu
Andreju Osokinu kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri dzirdēsim vienā no visbiežāk
atskaņotajiem Sergeja Rahmaņinova opusiem – Trešajā klavierkoncertā. Koncerta
programmā arī pirmatskaņojums – Jura Karlsona radītā svīta baletam «Antonija
#Silmači». Biļešu cena – 10–20 € (kultūras namā).
 Pulksten 20 – Latvijas kausa izcīņa basketbolā: BK «Jelgava/LLU»–«Kandava/
Anzāģe». Ieejas maksa – 2 €; bērniem, studentiem, senioriem, invalīdiem – 1 €
(sporta hallē).

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2020.
gada 31. oktobrī plkst.10 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 09009027539 Zvejnieku ielā 12 –
2, Jelgavā, kas sastāv no garāžas Nr.2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000050286001002,
platība 17,8 m2) un tai piekrītošajām kopīpašuma
178/4919 domājamām daļām no būves (kadastra
apzīmējums 09000050286001), mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 3000 euro,
izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 300
euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 27. oktobra
plkst.16.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā
iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa
vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

 Pulksten 8.30 – Jelgavas pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām
«Lielupes līdaka 2020» (Lielupes posmā no Lielupes tilta uz leju līdz Svētes ietekai).
 Pulksten 10 – Baltijas J.K.A. karatē čempionāts «XII Baltic Open J.K.A. championship» (sporta hallē).
 Pulksten 13 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–«Riga» FC. Ieejas maksa –
3 €; bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida
pavadībā. Ieejas maksa tornī – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 No pulksten 11 līdz 14 – ģimenes diena «Rudens raibumiņi». Ieeja – bez
maksas (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis»).
 Pulksten 12 – nodarbība «Piešķirt apģērbam otru dzīvi!» cikla «Domā un
dari zaļi» gaitā. Nodarbību vada Daiga Latkovska. Dalības maksa – 9 € (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 No pulksten 10 līdz 16 – Jauno grāmatu diena (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 14 – Baltkrievu kultūras dienu noslēguma koncerts «Ярмарка» («Gadatirgus»). Koncertā piedalās Jelgavas baltkrievu biedrības folkloras ansamblis
«Ļanok» (mākslinieciskā vadītāja M.Jeļisejeva), bērnu deju ansamblis «Zadorinka»
(mākslinieciskā vadītāja N.Čerepeņenkova), jauktais koris «Balti» (mākslinieciskā
vadītāja M.Branka). Biļešu cena – 3 € (iepriekšpārdošanā – Skolotāju ielā 8, 17.
oktobrī no pulksten 12 – kultūras namā) (kultūras namā).

17. OKTOBRĪ

Turpinājums 8. lpp.
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Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
18. OKTOBRĪ

Ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris

Torņa atjaunošanas
desmitgadi atzīmē mākslā

 Pulksten 10 – Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā (sporta hallē).
 Pulksten 16 – Galda tenisa rīts (sporta hallē).
 Pulksten 19 – futbola Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava 2»–FK «Liepāja
2». Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).
 Pulksten 17 – grupas «Melo-M» un Dināras Rudānes koncerts «Pieci elementi» (pārceltais pasākums no 6. maija. Iepriekš iegādātās biļetes derīgas). Čellu
trio «Melo-M» sadarbībā ar plaši pazīstamo dziedātāju Dināru Rudāni izveidojis
jaunu muzikāli daudzveidīgu koncertprogrammu «Pieci elementi», piedāvājot
dažādu žanru un noskaņu skaņdarbus trīs čellu un solistes izpildījumā. Biļešu cena –
12–25 € (kultūras namā).

Foto: Eduards Kapša

20. OKTOBRĪ

 Pulksten 18 – bērnu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» koncerts «Mēs varam». Biļešu
cena – 2–3 € (kultūras namā).
 Pulksten 20 – «Ramirent» Nacionālās basketbola līgas spēle: BK «Jelgava/LLU»–
«RTU». Ieejas maksa – 2 €; bērniem, studentiem, senioriem, invalīdiem – 1 € (sporta hallē).

21. OKTOBRĪ

 Pulksten 18 – bērnu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» koncerts «Mēs varam». Biļešu
cena – 2–3 € (kultūras namā).
 Pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/LLU»–HK «Prizma/
IHS». Ieejas maksa – 5 €; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 3 €; JLSS audzēkņiem un invalīdiem – bez maksas (ledus hallē).

22. OKTOBRĪ

 No pulksten 15 līdz 16.30 – seminārs diskusija «Industriālās attīstības ceļi un gaita
mūsdienu pasaulē un Jelgavā». Pasākuma moderators – Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu
akadēmijas prezidents. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē).
 Pulksten 18 – jautra izrāde bērniem un vecākiem «Māja zem varavīksnes». Kopā
ar bērniem izrādes varoņi centīsies noskaidrot, kas ir draudzība un kam tā vispār
vajadzīga, kāpēc ir jāmācās un kas ir labāk – kārtība vai nekārtība Biļešu cena –
3–4 € (kultūras namā).

23. OKTOBRĪ

 Pulksten 12, 15 un 18 – mākslas filma «Dvēseļu putenis». Vēsturiska kara drāma
pēc strēlnieka A.Grīna romāna motīviem ved 100 gadus senā pagātnē. Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad
neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. Režisors – Dz.Dreibergs. Lomās: O.Brantevics,
M.Vilsons, R.Kalniņa, R.Celms, J.Reinis, R.Zeltiņš, V.Daudziņš, I.Florence, G.Gāga. Biļešu
cena – 4 € (kultūras namā).

24. OKTOBRĪ

 Pulksten 10 – Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā (sporta hallē).
 Pulksten 10 – Jelgavas atklātais čempionāts skvošā vīriešiem. Ieeja – bez maksas
(fitnesa centrā «Fitland» Dobeles šosejā 7).
 Pulksten 11 – Dambretes rīts. Dambretes nodarbība kopā ar Latvijas čempionu
dambretē V.Vesperi. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 15 – Rokdarbnieku klubiņa pirmā tikšanās. Ieeja – bez maksas (Miezītes
bibliotēkā).
 Pulksten 16 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/LLU»–HK «Liepāja».
Ieejas maksa – 5 €; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 3 €; JLSS audzēkņiem
un invalīdiem – bez maksas (ledus hallē).
 Pulksten 18 – koncerts. Vjačeslavs Mitrohins «Ceļš uz mājām». Virtuozais ģitārists
Vjačeslavs Mitrohins ir ne tikai izcils izpildītājs, bet arī komponists. 2020. gadā nāk
pasaulē viņa jaunākais albums «Ceļš uz mājām», kurā tiks apvienotas gan jaunas kompozīcijas, gan pagājušajā gadsimtā sacerēta mūzika, kas līdz šim vēl nebija publicēta.
Biļešu cena – 8–15 € (kultūras namā).

25. OKTOBRĪ

 Pulksten 9 – Galda tenisa rīts (sporta hallē).
 Pulksten 10 – Jelgavas atklātais čempionāts skvošā sievietēm. Ieeja – bez maksas
(fitnesa centrā «Fitland» Dobeles šosejā 7).
 Pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Mazā raganiņa». Mazā
raganiņa dzīvo nomaļa meža vidū mazā raganas mājiņā. Viņai ir neparasts draugs –
krauklis Abrakss. Kopā viņi dodas piedzīvojumos un dara labus darbus, jo Mazajai
raganiņai jākļūst par «labu» raganu, lai drīkstētu kopā ar citām raganām dejot ap
ugunskuru Valpurģu naktī. Režisors – A.Bolmanis, scenogrāfs – R.Junkers, muzikālā
noformējuma autors – U.Timma, horeogrāfe – I.Ose. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
 Pulksten 16 – «Credit24» Meistarlīgas vīriešu volejbola spēle: VK «Biolars/Jelgava»–«RTU Robežsardze/Jūrmala». Ieeja – bez maksas (ZOC).

Izstādes
 No 23. oktobra līdz 29. novembrim – amerikāņu mākslinieka Hanta Slonema
izstāde «Hanta Slonema maģiskā pasaule». Ieejas maksa – 1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. oktobrim – izstāde «Jānis Kalniņš. Gleznas» (kultūras nama 2. stāva
foajē). 9. oktobrī pulksten 17.30 – izstādes atklāšana un Birutas Derumas daiļrades atspoguļojuma diska «Ar saulīti rotājos» prezentācija (kultūras nama 1. stāva
galerijā).
 Līdz 31. oktobrim – Jura Zēberga (AFIAP) fotoizstāde «Jelgava. Bibliotēka.
Mēs. Simtgades impresijas. Grāmata». Ieeja – bez maksas (kultūras nama 1. stāva
galerijā un foajē).
 Līdz 31. oktobrim – autoru kolektīva radošo darbu (gleznas dažādās tehnikās,
tekstils) izstāde «Mežs». Autoru grupa: Aiva Bulmere, Anda Buškevica, Ilze Ezerniece,
Anna Kaltigina, Vita Makra, Inta Paulsone, Ivanda Spulle-Meiere, Nellija Skujeniece,
Inga Rudzīte, Dita Veģe, Inita Vilks, Mairita Zvirgzdiņa. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 Līdz 31. oktobrim – Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde «Latvija
1939–1991: no okupācijas līdz brīvībai». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 Līdz 31. oktobrim – Leļļu fabrikas leļļu izstāde. Ieeja – bez maksas (bērnu un
jauniešu bibliotēkā «Zinītis»).
 Līdz 1. novembrim – mākslinieces Ilzes Emses-Grīnbergas izstāde «Iedomu
brīvība». Ieejas maksa – 1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 7. novembrim – Aijas Feldmanes dimanta gleznu un 1400 zīmuļu izstāde.
Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 30. novembrim – konkursa «Jelgavas dominante» mākslas darbu izstāde.
Ieejas maksa – 1 € pieaugušajiem; 0,50 € skolēniem, studentiem, pensionāriem (Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī).

 Emīls Rotgalvis

2010. gada 16. novembrī
pēc vairāk nekā 60 gadiem
kopš Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas izpostīšanas atdzima tās tornis,
kas kļuvis par neatņemamu Jelgavas vizītkarti.
Tuvojoties torņa atjaunotnes desmitgadei, Jelgavas Mākslinieku biedrība
rīkoja konkursu «Jelgavas
dominante», kurā dažādu
mākslas nozaru pārstāvji
tika aicināti radīt darbus,
kas atspoguļo Jelgavas
pilsētvides izaugsmi. Konkursa aicinājumam atsaucās 20 mākslinieki, un
nu noskaidroti konkursa
labākie darbi.
«Man vienmēr ir gribējies redzēt
Jelgavu tādu, kāda tā bija Kurzemes
un Zemgales hercogistes laikos, kā
Latvijas teritorijas kultūras centru,
kurā darbojas visdažādāko jomu
pirmrindnieki. Diemžēl mums nav
laika mašīnas, ar kuru ielūkoties pagātnē, bet mēs varam izdarīt kaut ko
labu ar saviem darbiem šodien. Tieši
tāpēc man ļoti svarīgi šķita šo torņa
atjaunotnes desmitgadi atzīmēt ar
kaut ko svarīgu, un, raugoties uz
mākslinieku atsaucību, jāatzīst, ka
Jelgavas mākslinieki atrodas arī paši
savā dominantē, jo redzam, ka varam
paveikt ļoti daudz,» konkursa darbu
izstādes atklāšanā uzsvēra idejas
iniciators Jelgavas Mākslinieku bied-

Par labāko
darbu konkursā «Jelgavas
dominante»
atzīts mākslinieces Ilizanes
Grīnbergas
lietišķās
mākslas darbs
«Virsotnes».
rības priekšsēdētājs Māris Brancis.
Konkurss tapis sadarbībā ar Jelgavas
reģionālo Tūrisma centru (JRTC) un
Jelgavas pašvaldību, un tajā iesniegti
kopumā 26 mākslas darbi, kuros
attēlota Jelgava, Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, kā arī dažādas
interpretācijas par dominantes tēmu.
Konkursa darbus vērtēja žūrija
M.Branča vadībā, kurā darbojās arī
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, JRTC vadītāja
Anda Iljina, Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere un
Jelgavas Mākslas skolas pedagoģe
Ilona Drīliņa. Par labāko darbu atzīts
mākslinieces Ilizanes Grīnbergas
lietišķās mākslas darbs «Virsotnes».
«Iespējams, tieši tas, ka pārstāvu
lietišķo mākslu, ir palīdzējis darbam
izcelties. Attēlotās trīs virsotnes
tapušas no ādas, dodot materiālam
otru dzīvi. Tas ir palīdzējis arī izcelt
virsotnes un dominantes tēmu, jo
ādai ir sava tekstūra, darbā ir taktilais elements, bet izmantotās krāsas
ir zelts un bronza. Manuprāt, tā mēs
domājam par virsotnēm – kā kaut ko
gaišu un nozīmīgu, līdzīgi kā Trīsvie-

nības baznīcas torņa smaile, zem kuras izstādīti mūsu darbi,» pārdomās
dalās I.Grīnberga. Otrā vieta konkursā piešķirta Uldim Zuteram par
gleznu «Langervaldē beidzot sniegs»,
bet trešo vietu dala Kate Seržāne
ar darbu «Sfēras fokuss» un Asnāte
Zutere ar lietišķās mākslas darbu
«Jelgavas sajūtas». Tika pasniegtas
arī veicināšanas balvas un pateicības
raksti katram izstādes dalībniekam,
bet JRTC simpātiju balvu saņēma
Ilze Laizāne par gleznām «Vakar
un šodien», kurās redzams Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis senatnē
un mūsdienās.
Konkursa izstādes atklāšana reizē
kalpoja arī kā sava veida spogulis
notikumiem pirms desmit gadiem,
kad atjaunotajā Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī bija skatāma pirmā
izstāde «Svētās Trīsvienības baznīca
jelgavnieku mākslas darbos», kurā
tika eksponēti Gunāra Ezernieka,
Ivara Klapera, Ulda Rogas, Mārča
Stumbra un Ulda Zutera dažādos
laikos gleznotie mākslas darbi.
Savukārt mākslinieku 2020. gada
veikumu torņa 7. un 9. stāvā varēs
novērtēt līdz 30. novembrim.

Dzelzceļa vēstures muzejs veic pētījumu
par bijušajiem Jelgavas dzelzceļniekiem
 Emīls Rotgalvis

Īstenojot Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstītu projektu «Kā
dzelzceļnieki dzīvojuši, strādājuši un mīlējuši Jelgavā»,
Latvijas Dzelzceļa vēstures
muzejs apkopo kādreizējo
dzelzceļnieku dzīvesstāstus
Jelgavā pēc Otrā pasaules
kara, informē VAS «Latvijas
dzelzceļš». Apkopotie stāsti
kalpos kā pamats jaunai muzeja ekspozīcijai Jelgavā.
Projektā, kas tiek īstenots sadarbībā
ar SIA «Jaunrades laboratorija», tiek
intervēti bijušie Jelgavas dzelzceļnieki,
kas nozarē strādājuši pēc Otrā pasaules
kara. Tas ļaus uzzināt, kāpēc izvēlētas
darba gaitas dzelzceļa jomā un kāda bijusi
nozares darbinieku ikdiena gan dzelzceļā,
gan ārpus tā. Kopumā paredzētas intervijas ar deviņu dzelzceļnieku ģimeņu pār-

stāvjiem. Vienlaikus pētījuma īstenotāji
aicina ikvienu jelgavnieku, kurš vēlas dalīties savos iespaidos par dzelzceļa nozari
un tās darbiniekiem, sazināties un uzticēt
savu stāstījumu, kas būtu nozīmīgs
papildinājums jau līdz šim apkopotajam
materiālam. Latvijas Dzelzceļa vēstures
muzeja tālruņa numurs – 20032331,
e-pasta adrese – muzejs@ldz.lv.
«Cauri stāstiem par darba gaitām
virmo sociālās ķibeles un ikdienišķie
prieki, līdzās veiksmīgai karjerai nostājas ne tikai mīlestība pret darbu, bet arī
dienesta gaitās nejauši sastaptā cilvēka
kļūšana par uzticamu dzīvesbiedru
mūža garumā,» norāda Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja ekspozīciju un
izstāžu kuratore Jelgavā Ilze Freiberga.
Viņa pauž, ka tam visam pāri vīd arī
Jelgavas tēls, spoži parādot, kā kopš tālā
1868. gada, kad pilsētas nomalē piestāja
pirmais vilciens, dzelzceļš lēnām, bet
neatgriezeniski ir izmainījis arī pašu
pilsētu – līdztekus stacijai un dzelzceļa

ēkām laika gaitā pilsētā izveidojušies četri dzelzceļnieku dzīvojamie rajoni, katrs
ar gluži citādiem vaibstiem. Savukārt
reiz darbā nosūtītie jaunieši kļuvuši par
neatņemamu ne vien dzelzceļa, bet arī
jelgavnieku saimes daļu.
Līdztekus intervijām muzeja darbinieki analizē arī tālaika periodiskos
izdevumus, lai iegūtu maksimāli daudz
informācijas par Jelgavas dzelzceļniekiem, pēc iespējas vairāk uzzinātu par
Jelgavas dzelzceļa mezgla attīstību
un varētu salīdzināt, kā uz dažādām
dzelzceļa un dzelzceļnieku dzīves jomām
raudzījušās nozares un mediji.
Projekta mērķis ir izveidot dzelzceļnieka sociālo portretu un pamatu jaunai
muzeja ekspozīcijai Jelgavā, ko apmeklētājiem plānots atvērt 2023. gadā. Tikmēr
Dzelzceļa muzeja «Facebook» profilā
kopš pavasara tiek publicēti Jelgavas
dzelzceļnieku stāsti, kuros muzejs dalās
ar interesantākajām norisēm viņu dzīvē
un to, ko savulaik vēstījusi prese.

