Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 186 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu publicēti 26. septembra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 166 dalībnieki.

CETURTDIENA, 2019. GADA 3. OKTOBRIS NR.40 (631)

www.jelgavasvestnesis.lv
VAIRĀK: www.jelgavasvestnesis.lv

/jelgavasvestnesis/

BEZMAKSAS
/Jelgavasvestnesis

ISSN 1691-4201
@Vestnesis

/jvestnesis

Par Francijas karaļa dzīvi Jelgavā
vēsta piemiņas plāksne

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Dace Bujaka, Ilvars Tukris, Raimonds Rozenfelds, Dace Upeniece,
Brigita Gintere, Dzintra Jēkabsone, Kārlis Roze (seniors), Ginta Lagzdiņa,
Guntars Rokša, Viva Grase, Māra Zonenberga, Madara Vītola,
Veronika Rudīne, Velda Zīle, Anita Veļičko, Juta Silava.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt mēneša laikā no
šī paziņojuma publicēšanas, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005567 vai 63005574.

VID Klientu apkalpošanas
centrā varēs saņemt
e-parakstu viedtālrunī
 Anastasija Miteniece

VAS «Latvijas valsts
radio un televīzijas
centrs» (LVRTC) sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) 7.
oktobrī no pulksten 9
līdz 18 akcijas «Dienas
bez rindām» gaitā
VID Jelgavas Klientu
apkalpošanas centra
apmeklētājiem nodrošinās iespēju bez
maksas pieteikties un
noslēgt līgumu par
e-paraksta lietošanu
viedtālrunī.

Klātesot Burbonu dinastijas pārstāvei viņas augstībai princesei Ingrīdai de Frankopanai (pirmā no labās), Jelgavas pils
dienvidu vārtos atklātas piemiņas plāksnes, vēstot par laiku, kuru mūsu pilsētā pavadīja nākamais Francijas karalis Luijs
XVIII un abats Edgevorts no Firmountas.
Foto: Ivars Veiliņš
  Emīls Rotgalvis

Jelgavas pils dienvidu vārtos 30. septembrī atklātas divas piemiņas plāksnes – tās vēsta par
laiku, kad Jelgavas
pilī dzīvoja Burbonu
dinastijas pārstāvis Francijas karalis
Luijs XVIII un viņa
abats Edgevorts no
Firmountas. Plāksnes LLU dāvinājis
Burbonu karaliskās
dinastijas institūts
Francijā, un to atklāšanā piedalījās
Burbonu dinastijas
pārstāve viņas augstība princese Ingrīda
de Frankopana.
«Es apbrīnoju, kā esat spējuši restaurēt šo iespaidīgo
pili. Mani pārsteidz tas, ko
vairums, iespējams, nemaz
neapzinās, – jūsu nemaz nav
tik daudz, tāpēc vēl vairāk
ir novērtējams, ka ikdienā
izvēlaties kvalitāti, nevis
kvantitāti,» Jelgavas pilī
uzsvēra viņas augstība princese I.de Frankopana. Par
godu augstajai viešņai LLU

rektore Irina Pilvere rīkoja
pieņemšanu.
Pasākumā tika nolasīts
oficiāls sveiciens no Burbonu
karaliskās dinastijas institūta prezidenta viņa augstības
prinča Čārlza Emanuela de
Baufremonta, un tajā institūts Jelgavas pils pārstāvjiem pateicās par vēsturiskās
celtnes saglabāšanu un Francijai tik nozīmīgo vēsturisko
personību godināšanu.
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš savā
uzrunā akcentēja Latvijas
un Francijas kopīgā vēstures posma nozīmi jaunu
kontaktu un sadarbības radīšanā mūsdienās, minot
arī veiksmīgo Jelgavas un
Francijas pilsētas Ruelmalmezonas sadarbību. «Vēsturiskās saiknes stiprināšana
un izzināšana mums dod
spēku nākotnei. Tas, ka tāda
personība kā Luijs XVIII bija
radis patvērumu Jelgavā,
apliecina, ka mēs esam bijuši klāt vēsturiskos Eiropas
notikumos un būsim arī
turpmāk,» tā A.Rāviņš.
Bet LLU Starptautiskās
sadarbības centra vadītājs
Voldemārs Bariss, uzrunājot
viesus, uzsvēra Jelgavas pils

unikālo pozīciju Latvijas
vēsturisko celtņu vidū. «Mēs
varam lepoties ar to, ka šajā
pilī ir uzturējies Luijs XVIII,
jo Latvijā nav daudz tādu
vietu, kur dzīvojuši karaļi.»
Jāpiebilst, ka Burbonu
karaliskās dinastijas institūts Francijā ir kultūras
organizācija, kas dibināta
1973. gadā. Tās uzdevums ir
atgādināt svarīgākos franču
vēstures notikumus, Francijas karaļu un īpaši Burbonu
nama vēsturi, kā arī popularizēt franču vēsturiskās
tradīcijas un mantojumu. Ar
piemiņas plāksnēm izcelts
laika periods no 1798. līdz
1801. un no 1805. līdz 1807.
gadam, kad Jelgavas pilī
laiku emigrācijā pavadīja
Burbonu dinastijas pārstāvis
Luijs XVIII, kā arī viņa atbalstītājs abats Edgevorts no
Firmountas, tādējādi veidojot
kopīgus Latvijas un Francijas
vēstures notikumus.
Pirmo reizi nākamais
Francijas karalis Luijs XVIII
Jelgavā (Mītavā) ieradās
1798. gadā, kad Lielās franču
revolūcijas laikā 23 gadus
bija spiests pavadīt emigrācijā. Toreizējais Krievijas
imperators Pāvils I viņam

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

Mobilās lietotnes «eParaksts
mobile» un «eParakstsLV» nodrošina viedtālruņa lietotājam
iespēju attālināti apliecināt
e-identitāti ar tādu pašu juridisko spēku, kā personīgi klātienē uzrādot personu
apliecinošu dokumentu, kā
arī parakstīt dokumentus ar
drošu elektronisko parakstu
un no viedtālruņa to nosūtīt
adresātam e-pastā vai izmantojot kādu no populārākajām
saziņas un datu apmaiņas
lietotnēm.
Abas mobilās lietotnes un
to izmantošana e-identitātes
apliecināšanai un dokumentu
parakstīšanai neierobežotā
skaitā ir bez maksas, tomēr,
lai uzsāktu to lietošanu, nepieciešams noslēgt līgumu ar
LVRTC. Nereti tieši līguma
slēgšana ir laikietilpīgākais
e-paraksta iegūšanas posms,
jo personām, kuras neizmanto
eID karti vai e-paraksta karti,
līgums jāslēdz klātienē Rīgā,
apliecinot savu identitāti un
parakstot līgumu. Reģionu
iedzīvotāji līguma noslēgšanai
var pieteikt arī bezmaksas kurjera pakalpojumu savā pilsētā,
tomēr šajā gadījumā jārēķinās

ar to, ka līguma parakstīšana
varēs notikt tikai ar kurjeru
iepriekš saskaņotā laikā. Jāņem vērā arī tas, ka vajadzības
gadījumā viņš nebūs kompetents sniegt konsultācijas par
e-paraksta lietošanu.
7. oktobrī no pulksten 9 līdz
18 e-paraksta komanda dosies
uz Jelgavas VID Klientu apkalpošanas centru Lielajā ielā 6,
lai jelgavniekiem nodrošinātu
iespēju saņemt e-parakstu
viedt ālrunī. LVRTC Korporatīvās komunikācijas daļas
vadītāja Vineta Sprugaine
norāda, ka konsultācijām iepriekš nav jāpiesakās, tomēr,
lai paātrinātu pieteikšanās
procesu e-paraksta lietošanai
viedtālrunī klātienē, iedzīvotāji
jau pirms konsultācijas aicināti
aizpildīt iesniegumu mājaslapā
www.eparaksts.lv. Iesniegumā
būs iespēja izvēlēties līguma
parakstīšanas vietu – klātienē
–, un šajā gadījumā VID Klientu apkalpošanas centrā 7. oktobrī vajadzēs tikai apstiprināt
pieteikumu, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu un parakstot līgumu. Jāpiebilst gan,
ka aizpildīt pieteikumu varēs
arī konsultācijas laikā klātienē.
Interesentiem jāņem vērā, ka
e-paraksta saņemšanai vied
tālrunī būs jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments, tāpat
līdzi jāņem internetbankas
autentifikācijas līdzekļi.
Mobilā lietotne «eParaksts
mobile» tika ieviesta pagājušā
gada sākumā, lai iedzīvotājiem
nodrošinātu iespēju apliecināt
e-identitāti darbam un dokumentu parakstīšanai portālā
eparaksts.lv. Jau pērn martā
šī iespēja tika ieviesta VID
elektroniskās deklarēšanas
sistēmā, kā arī pieejama virknē
populārāko valsts un privātā
sektora klientu apkalpošanas
portālu.

piešķīra dzīvošanai Jelgavas
pili, kurā līdz ar karali apmetās 200 personas – emigrējušais ministru kabinets,
galms, gvarde un apkalpotāji.
Jelgavā karalis uzturējās
līdz 1801. gada janvārim.
Vēlāk viņš ar nākamā Krievijas imperatora Aleksandra
I atbalstu atgriezās Jelgavā
1805. gadā un pilī dzīvoja
līdz 1807. gadam. Revolūcijas dēļ viņš nejutās drošs par
savām izredzēm mantot troni, un tikai 1814. gadā Luijs
XVIII kopā ar sabiedroto
karaspēku iegāja Parīzē un
ieguva Francijas troni.
Līdz ar karali kā Francijas
karaliskajai ģimenei tuvu
stāvoša persona Jelgavā 18.
gadsimta beigās ieradās arī  Anastasija Miteniece
abats Edgevorts no Firmountas. Par svarīgāko uzdevumu
Attīstības finanšu institūcija «Altum» uzņēmuviņš uzskatīja atbalstīt karamiem un iestādēm, kas vēlas uzlabot energoefekli un rūpēties par slimajiem
tivitāti, no 1. oktobra piedāvā jaunu iespēju
un ievainotajiem Jelgavas
– aizdevumu nedzīvojamo ēku jaunbūvei vai
pilī, kuras vienā daļā bija
renovācijai. Viena projekta realizācijai pieejams
izvietots kara hospitālis.
finansējums līdz 2,85 miljoniem eiro, paredzot
1807. gadā abats saslima
uzņēmuma līdzdalību 15 procentu apmērā. Kopēun nomira. Viņu apglabāja
jais «Altum» finansējums šīm energoefektivitātes
Jelgavas katoļu kapos, un
paaugstināšanas aktivitātēm ir 30 miljoni eiro.
Luijs XVIII viņam kapličā
«Altum» aizdevums pieejams nodrošināt pakalpojumus noliktaveltīja piemiņas plāksni, kas
līdz mūsdienām nav sagla- gan privātiem, gan valsts un paš- vā, ražotnē, birojā vai citviet.
Turpinājums 3.lpp.
valdības uzņēmumiem, kas vēlas
bājusies.

«Altum» finansējums
pieejams arī nedzīvojamo
ēku jaunbūvei vai renovācijai

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2019. GADA 25. JŪLIJA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.19-17
«PAR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBU JELGAVAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384
«Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu» 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā
teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju
pienākumus;
1.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – asenizatori)
reģistrācijas un uzskaites kārtību;
1.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;
1.4. minimālo biežumu notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
1.5. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Saistošie noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās
kanalizācijas sistēmas.
II. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi
3. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi
papildu normatīvajos aktos noteiktajam ir:
3.1. iesniegt Pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, vai nosūtīt elektroniski pa e-pastu dome@
dome.jelgava.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu
noteiktajā kārtībā:
3.1.1. (viena) mēneša laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas lietošanas
uzsākšanas pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
pieteikumu, kuru sagatavo atbilstoši Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv
pieejamajai pieteikuma veidnei,
3.1.2. līdz kārtējā gada 1. aprīlim atbilstoša komersanta izsniegtu rakstveida apliecinājuma (akta) kopiju par iepriekšējā kalendārajā gadā (ja ražotāja, būvnieka
vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts
citādi) veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās
tehnisko stāvokli un norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā
tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/
diennaktī (turpmāk – rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas);
3.2. nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību saistošo noteikumu
1. pielikumā noteiktajām prasībām;
3.3. nodrošināt Pašvaldības pilnvarotai personai piekļuvi decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsekošanai;
3.4. uzrādīt Pašvaldības pilnvarotai personai:
3.4.1. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošu dokumentu,
3.4.2. šo noteikumu 3.1.2. apakšpunktā minēto rakstveida apliecinājumu (aktu).
III. Asenizatoru reģistrācijas un uzskaites kārtība
4. Asenizators, kas vēlas sniegt asenizācijas pakalpojumus Pašvaldības administratīvajā teritorijā, reģistrējas Pašvaldības administrācijā, iesniedzot:
4.1. pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.
lv pieejamajai veidnei, apliecinot, ka pieteikuma iesniegšanas dienā asenizatoram
Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
4.2. kravas komercpārvadājumu licences vai pašpārvadājumu sertifikāta kopiju,
kas apliecina, ka asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus Latvijas
Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku,
izmantojot asenizācijas mucu;
4.3. transportlīdzekļa, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi,
reģistrācijas apliecības kopiju;
4.4. līguma, kas noslēgts ar notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vai specializēto
notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku(-iem) kopiju.
5. Šo noteikumu 4. punktā minēto pieteikumu asenizators var iesniegt personīgi
Pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, vai nosūtīt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv
normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
6. Pašvaldības administrācija pārbauda asenizatora iesniegto dokumentu atbilstību šo notikumu 4. punkta prasībām, nepieciešamības gadījumā pieprasot
uzrādīt dokumentu oriģinālus, un, ja asenizators ir iesniedzis visus nepieciešamos
dokumentus, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā reģistrē asenizatoru, publicē
informāciju Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv un nosūta reģistrācijas
paziņojumu asenizatoram.
7. Ja asenizators atkārtoti 1 (viena) gada laikā tiek sodīts par šo noteikumu
pārkāpšanu, Pašvaldības administrācija anulē asenizatora reģistrāciju, dzēš par
to ziņas Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv un nosūta paziņojumu asenizatoram. Asenizatoram ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas iesniegt Pašvaldības pilnvarotai personai šo noteikumu 9.3.
apakšpunktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.
8. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu Jelgavas pilsētas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

Jelgavas pilsētas pašvaldības
domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, taču tas neatbrīvo ase2019. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr.19-17
nizatoru no šo noteikumu 9.3. apakšpunktā noteiktās informācijas iesniegšanas.
«Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
9. Prasības asenizatoram:
un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā»
9.1. pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu un/vai nosēdumu
1. pielikums
savākšanas asenizators aizpilda darījumu apliecinošu dokumentu, kurā uzrādīta
pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu
Prasības vidē novadāmajiem notekūdeņiem Jelgavas pilsētā attiecībā uz
daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti;
9.2. visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus atbilstoši Asenizācijas pakalpojumu bioloģisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa patēriņu suspendētajām
aktiem asenizators elektroniski uzskaita Asenizācijas pakalpojumu uzskaites vielām, kopējo slāpekli un kopējo fosforu
žurnālā (2. pielikums);
Nr.p.k.
Parametrs
Maksimālā koncentrācija
9.3. asenizators līdz kārtējā gada 1. februārim elektroniski rediģējamo failu 1.
Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 25 mg/l
formātā Pašvaldības pilnvarotai personai iesniedz Asenizācijas pakalpojumu
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
125 mg/l
uzskaites žurnālu par iepriekšējā kalendārajā gadā izvesto notekūdeņu un/vai 2.
3.
Suspendētās
vielas
–
kopējais
daumazāk nekā 35 mg/l
nosēdumu apjomu;
dzums
9.4. asenizatoram ir pienākums asenizācijas transportlīdzekli, ar kuru faktiski tiks
Kopējais fosfors (Pkop)
2 mg/l
sniegti asenizācijas pakalpojumi, aprīkot ar globālās pozicionēšanas kontroles 4.
5.
Kopējais
slāpeklis
(Nkop)
15 mg/l
sistēmu (turpmāk – GPS) un nodrošināt Pašvaldības operatīvās informācijas
centram piekļuvi pie GPS datiem caur portālu, nosūtot pieejas lietotāja vārdu un
paroli pa e-pastu poic@poic.jelgava.lv;
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
9.5. asenizatoram ir pienākums pēc Pašvaldības pilnvarotās personas piepraJelgavas pilsētas pašvaldības
sījuma uzrādīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījumu
2019. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr.19-17
apliecinošus dokumentus un Asenizācijas pakalpojumu uzskaites žurnālu.
«Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā»
IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība
2. pielikums
10. Pašvaldības pilnvarotā persona ir tiesīga:
10.1. pārbaudīt decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistrācijas pieteikumā
Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls
ietvertās informācijas atbilstību un nepieciešamības gadījumā veikt informācijas
precizēšanu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā par to paziņojot decentralizētās
Pakalpojumu sniedzējs 		
Pakalpojuma sniegšanas gads
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam;
10.2. saskaņojot ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku vai valdītāju, _______________		____________________
piekļūt un pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu;
10.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas faktu
Pakalpojuma
Pakalpojuma izpilde
apliecinošu dokumentu esamību;
pieteikums
10.4. pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam:
Klienta Savākto Notek- Transp. Piezīmes
10.4.1. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto un/vai vidē novadāmo Nr.p.k./ Pakaladrese notekkvīts
pojuma
ūdeņu reģ. Nr.
notekūdeņu un/vai nosēdumu analīzes akreditētā laboratorijā. Izdevumus, kas
(jānoNr.
sniegun/vai
ūdeņu
saitīti ar analīžu veikšanu, sedz:
nosēšanas
rāda arī un/vai
10.4.1.1. Pašvaldības pilnvarotā persona, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā
nosēdudatums,
pilsēta)
dumu
uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu analīzēs netiek konstatētas vielas,
laiks
noliemu
daukuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī,
dzums
šanas
10.4.1.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētās
(m³)
vieta
kanalizācijas sistēmā uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu analīzēs tiek
2
3
4
5
6
7
konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo 1
vielu emisiju ūdenī;
10.4.2. lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, veikt decentralizētās kanalizācijas
sistēmas ārpuskārtas apkopi, pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sisKopā
x
tēmas izbūvi vai uzstādīšanu, vai pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
V. Minimālais biežums notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanai
11. Decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un/vai nosēdumi
ir jāizved uz centralizētā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotajām notekūdeņu
pieņemšanas vietām.
12. Notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no notekūdeņu krājtvertnēm,
ir nosakāms saskaņā ar formulu:
A = B/C, kur:
A – notekūdeņu krājtvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz
veseliem skaitļiem;
B – decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas pieteikumā norādītais
kopējais ūdens patēriņš gadā objektā;
C – notekūdeņu krājtvertnes tilpums kubikmetros.
13. Ja, pielietojot šo noteikumu 12. punktā esošo formulu, notekūdeņu un/vai
nosēdumu izvešanas biežums no notekūdeņu krājtvertnēm ir mazāks par vienu
reizi gadā, tad minimālais notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no
dzīvojamās mājas un/vai objekta, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, ir viena
reize gadā.
14. Minimālais notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir
viena reize gadā.
15. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu un/vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja vai
būvnieka izdoto tehnisko dokumentāciju par šo iekārtu ekspluatāciju vai atbilstoša
komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.
VI. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
16. Par saistošo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu:
16.1. fiziskām personām līdz 350,00 euro;
16.2. juridiskām personām līdz 1400,00 euro.
17. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas pilsētas pašvaldības policija».
18. Administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
VII. Noslēguma jautājumi
19. Pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019. gada 31. decembrim Pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā atbilstoši Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv
pieejamajai veidnei iesniedz pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas pieteikumu.
20. Šo noteikumu 3.1.1. apakšpunkts stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA 25. JŪLIJA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.19-17
«PAR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS
UN UZSKAITES KĀRTĪBU JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»
1. Īss projekta satura izklāsts
1.1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju pienākumus;
1.1.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas un
uzskaites kārtību;
1.1.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;
1.1.4. minimālo biežumu notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
1.1.5. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
2.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punkts un piektā daļa;
2.2. Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 «Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu» 6. punkts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. Nepieciešams radīt papildu darba vietu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
4.1. Saistošie noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās
kanalizācijas sistēmas. Tie nosaka prasības asenizatoriem un decentralizēto
kanalizācijas sistēmu īpašniekiem un valdītājiem. Noteikumos ietverto prasību
ievērošana veicinās vides aizsardzību Jelgavas pilsētā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas pilsētas pašvaldības policija».
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
6.1. Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

«Altum» finansējums
pieejams arī nedzīvojamo
ēku jaunbūvei vai renovācijai
No 1.lpp.

«Latvijā ir liels biroju telpu un industriālo ēku pieprasījums un vienlaikus ir
pietiekami daudz nedzīvojamo ēku, kurām nepieciešama
rekonstrukcija, lai tās būtu
energoefektīvas un efektīvi
izmantojamas saimnieciskajā
darbībā. Šobrīd jau vairāk
nekā 30 dažādu nozaru uzņēmumiem piešķirts mūsu zaļais
finansējums kopumā 15 miljonu eiro apmērā, un aiz šīm
investīcijām stāv samazināts
enerģijas patēriņš, kas rezultējas gan finansiālā ieguvumā,
gan zaļākā saimniekošanā,»
vērtē «Altum» Uzņēmumu
energoefektivitātes daļas vadītājs Edgars Kudurs. Šobrīd
par «Altum» finansējumu uzņēmuma energoefektivitātei
un atjaunojamo energoresursu
projektu ieviešanai interesējas

arī vairāki Jelgavas reģiona
uzņēmēji.
Jāpiebilst, ka finansējums
energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātēm pieejams
vairākās programmās, izmantojot dažādus finansējuma avotus.
Finansējums valsts atbalsta
programmās uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas
projektiem, tajā skaitā energoservisa kompānijām, pieejams,
pateicoties zaļo obligāciju emisijā iegūtajiem finanšu resursiem
20 miljonu eiro apmērā, savukārt grants energoefektivitātes
projektu izstrādei ir piešķirts
Eiropas Investīciju bankas un
Eiropas Komisijas projekta
«Horizon 2020» gaitā. Detalizēta informācija par aizdevumu programmām uzņēmumu
energoefektivitātei pieejama
mājaslapā www.altum.lv, sadaļā
«Uzņēmējiem».

LLU rīko Atvērto durvju dienu
 Ilze Knusle

LLU 9. oktobrī rīko
Atvērto durvju dienu – interesenti no
pulksten 10 līdz 14
Jelgavas pilī varēs
uzzināt vispārīgus
jautājumus par uzņemšanas kārtību
un studiju norisi, kā
arī apmeklēt lekcijas
par katru no augstskolas fakultātēm un
to īstenotajām studiju programmām.
Atvērto durvju dienas laikā
varēs saņemt konsultācijas
par uzņemšanas procesu un
prasībām LLU, īpaši akcentējot tos kritērijus, kas katrā
studiju programmā topošajam studentam ļaus sekmīgāk
pretendēt uz valsts finansētu
studiju vietu. Sīkāk par katru
fakultāti un tajā īstenotajām
studiju programmām varēs
uzzināt lekcijās, un tās notiks
konkrētos laikos: no pulksten
10 līdz 10.25 būs lekcija par
Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultāti, no pulksten 10.25 līdz 10.45 – par
Informācijas tehnoloģiju fakultāti, no pulksten 10.50
līdz 11.10 – par Tehnisko
fakultāti, no pulksten 11.15
līdz 11.35 – par Meža fakultāti, no pulksten 11.40 līdz

12 – par Lauksaimniecības
fakultāti, no pulksten 12.05
līdz 12.25 – par Veterinārmedicīnas fakultāti, no pulksten
12.30 līdz 12.50 – par Vides
un būvzinātņu fakultāti, no
pulksten 12.55 līdz 13.15
– par Pārtikas tehnoloģijas
fakultāti.
Par studiju procesu stāstīs
arī augstskolas studenti – viņi
pamatos savu izvēli studēt
Jelgavā, kā arī dalīsies pārdomās par to, kā šī izvēle ietekmēs viņu nākotnes karjeru
un cik viņiem ir plašas darba
iespējas izvēlētajā nozarē.
Tāpat jaunieši varēs pastāstīt
par praktiskām lietām, kas
interesē topošos studentus,
piemēram, par ārpusstudiju
brīvā laika pavadīšanas iespējām augstskolā un pilsētā,
dzīvošanu dienesta viesnīcā.
Būtiski, ka Atvērto durvju
dienā no pulksten 10 līdz 14
būs arī iespēja klātienē apmeklēt visas LLU fakultātes
un studentu dienesta viesnīcas. «Grupu ekskursijas gan
rīkotas netiks – interesenti
varēs individuāli apmeklēt interesējošo fakultāti,
studentu viesnīcu un uzdot
jautājumus,» norāda LLU
pārstāve Lana Janmere.
Jāpiebilst, ka LLU Atvērto
durvju dienu rīko trīs reizes
gadā: martā, jūnijā un oktobrī.

Cīnīsies par lielāko līdaku
 Ilze Knusle

12. oktobrī Jelgavā
notiks tradicionālās
makšķerēšanas sacensības no laivām
«Lielupes līdaka».
Makšķerēšanas sacensības
norisināsies Lielupes posmā no
Lielupes tilta uz leju līdz Svētes
ietekai. Dalībnieku pulcēšanās
un reģistrācija sāksies pulksten
7.45 aiz Pilssalas airēšanas
bāzes. Upē makšķernieki dosies
pulksten 8.30, bet zivju svēršana notiks pulksten 15.10.
Laivā var atrasties viens
dalībnieks, kas startē individuāli, vai divi dalībnieki (vismaz
vienam jābūt pilngadīgam),
kas startē komandu ieskaitē.
Būtiski, ka dalībnieki netiks
dalīti pēc vecuma vai dzimuma.
Sacensībās tiks noteikti pir-

mo trīs vietu ieguvēji, kā arī
lielākās līdakas īpašnieks. 1.–3.
vietas ieguvēji gan individuālajā, gan komandu vērtējumā
tiks apbalvoti ar medaļu, diplomu un balvu, savukārt tas
makšķernieks, kurš noķers
lielāko līdaku, tiks pie balvas
200 eiro vērtībā.
Jāuzsver, ka dalībniekiem
jābūt derīgai makšķerēšanas
atļaujai. Dalības maksa ir
astoņi eiro no cilvēka, 1. un 2.
grupas invalīdiem, pensionāriem un bērniem līdz 16 gadu
vecumam – pieci eiro. Papildu informāciju var saņemt,
zvanot sacensību galvenajam
tiesnesim Jurim Kaminskim
pa tālruni 29196004.
Makšķerēšanas sacensības
no laivām «Lielupes līdaka»
rīko makšķerēšanas sporta
klubs «Lielupes brekši» sadarbībā ar Sporta servisa centru.

ZIŅAS

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Noasfaltēts
Dzirnavu ielas posms

3

Īsi
 Jelgavas Autobusu parks paziņojis uzņēmuma labākos autobusa vadītājus augustā pilsētas
un starppilsētu pārvadājumos.

Foto: Ivars Veiliņš

Augustā labākā autobusa vadītāja
pilsētas pārvadājumos ir Iveta Zālmane, bet reģionālajos starppilsētu
pārvadājumos – Ainars Baumanis. Ik
mēnesi JAP labākos šoferus godina, lai
papildus motivētu autobusa vadītājus
un ar naudas balvu pateiktu paldies
par kvalitatīvi un atbildīgi paveiktu
darbu. Nosakot labāko šoferi, tiek
ņemts vērā, vai nav saņemtas pasažieru sūdzības par konkrēto šoferi, vai
viņš paveicis darbu noteiktajā apjomā
un kvalitātē, vai nav pārkāpumu, vai
autobuss ir labā tehniskā kārtībā,
degvielas patēriņš un citi kritēriji.

 Anastasija Miteniece

Dzirnavu ielas posmā no Lietuvas šosejas līdz Bauskas ielai
šovasar norisinājās
pazemes komunikāciju izbūve, savukārt
šonedēļ tur tiek ieklāts asfalts, informē
pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība».
Pazemes komunikāciju –
ūdensvada un kanalizācijas
– izbūve Dzirnavu ielā veikta
vairākos posmos jau kopš
11. marta, savukārt šobrīd,

noslēdzoties būvdarbiem,
šis ielas posms noasfaltēts.
«Šajā projektā bija paredzēts
izbūvēt komunikācijas, uzrokot vienu brauktuves malu
un pēc tam atjaunojot ceļa
segumu šajā posmā. Faktiski
tas nozīmēja, ka pēc komunikāciju izbūves tiktu atjaunota
jeb noasfaltēta tikai daļa no
ceļa vienas puses. Izvērtējot
pieejamo finansējumu, tika
pieņemts lēmums Dzirnavu
ielā no Lietuvas šosejas uz
Bauskas ielas pusi 330 metru garumā ar pašvaldības
atbalstu jaunu asfaltbetona
segumu ieklāt visā brauktu-

ves platumā,» norāda «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Imants Auders, papildinot:
būvdarbu vietā kopumā 600
metru garumā uzstādītas
apmales un sakārtotas arī
gājēju ietves.
Būtiski uzsvērt: šobrīd būvdarbu vietā jau ieklāta pirmā
asfalta kārta un patlaban
tiek pabeigti otrās kārtas
ieklāšanas darbi. Būvdarbu
laikā Dzirnavu ielas posmā
saglabājas satiksmes ierobežojumi – atļautais braukšanas
ātrums samazināts līdz 30
kilometriem stundā.

Paziņojums
par funkcionāli
nepieciešamā zemes
gabala robežu
pārskatīšanas uzsākšanu
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
Pērnavas ielā 21, Jelgavā, un
projekta izstrādes noteikumu
apstiprināšanu
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu
komisija informē, ka 2019. gada 27.
septembrī tika izskatīts un pieņemts
lēmums Nr.10/45 «Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas
uzsākšana daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai Pērnavas iela 21 Jelgavā un projekta
izstrādes noteikumu apstiprināšana».

Jelgavas pilsētas pašvaldības
Kultūras padome uzsāk
kultūras pasākumu projektu
pieņemšanu 2019.–2020. gadam.

Noslēgusies pieteikšanās pagalmu
labiekārtošanas programmai

Projektu iesniegšana –
no 2019. gada 19. septembra līdz 3. oktobrim.

 Anastasija Miteniece

Sīkāka informācija – www.kultura.jelgava.lv
(sadaļā «Nolikumi») vai
pa tālruni 63023461, 25900004.

Šonedēļ noslēgusies
pieteikumu iesniegšana pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu māju labiekārtošanas programmā.
Kopš janvāra beigām,
regulāri pagarinot pieteikšanās termiņu, pašvaldībā iesniegti septiņi
pagalmu labiekārtošanas projekti, kas paredz
apgūt tikai 77 procentus jeb 76 806,06 eiro
no šogad pieejamā
Jelgavas pašvaldības
finansējuma pagalmu
sakārtošanai.
Pagalmu sakārtošanai no pašvaldības budžeta šogad paredzēti
100 000 eiro, tomēr šobrīd pieteiktie projekti piecās programmas
kārtās, kas izsludinātas no janvāra līdz septembrim, varētu apgūt
77 procentus finansējuma. Neizmantoti šogad paliek 23 193,94
eiro. «Situācijā, kad finansējums
netiek apgūts, vienmēr tiek pārskatīta tā nepieciešamība un
iespēja to izmantot citādāk. Darīsim visu, lai finansējums pagalmu
sakārtošanai būtu pieejams arī
turpmāk, bet iedzīvotāji aicināti
laicīgi vienoties un izrādīt iniciatīvu, lai ar pašvaldības atbalstu
sakārtotu savas daudzdzīvokļu
mājas pagalmu,» norāda Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Jurijs Strods.
Pašvaldības līdzfinansētajā
daudzdzīvokļu māju labiekārtošanas programmā piecās pieteikumu kārtās līdz 30. septembrim

iesniegti septiņi projekti. Divi no
tiem šobrīd jau ir pabeigti. Pagalmu labiekārtošana noslēgusies
trīsstāvu daudzdzīvokļu nama
pagalmā Krišjāņa Barona ielā
10 – tur izbūvēti lietusūdens kanalizācijas tīkli. «Mūsu nams ir
celts 1903. gadā, un atjaunošanas
procesā tam nebija nodrošināta
atbilstoša hidroizolācija. Ik gadu
saskārāmies ar situāciju, ka
lietus laikā nama sienas kļūst
mitras un dzīvokļos no pirmā līdz
trešajam stāvam rodas pelējums.
Lai pamazām uzlabotu situāciju,
šogad sakārtojām ūdens novadi
pagalmā – ceram, ka tas uzlabos
situāciju un ūdens vairs pagalmā
nekrāsies,» stāsta Krišjāņa Barona ielas 10. nama kontaktpersona Alla Mariševa, papildinot:
ņemot vērā, ka mājā ir tikai
18 dzīvokļi, jebkuru būvdarbu
izmaksas katram dzīvoklim ir
samērā augstas – šī iemesla dēļ
arī labiekārtošanas darbi tiek
plānoti pakāpeniski. Proti, nupat
ar pašvaldības līdzfinansējumu
10 tūkstošu eiro apmērā sakārtota lietusūdens novade, bet
vēlāk tiks atjaunots iekšpagalma
segums.
Arī Pulkveža Brieža ielā 14
pagalma labiekārtošana jau noslēgusies – pie nama izveidots
atkritumu konteineru laukums.
Nama pārvaldnieces dzīvokļu
īpašnieku kooperatīvās sabiedrības «Dakstiņi» pārstāvis Juris
Valdovskis stāsta, ka projekts
pašvaldībā iesniegts jau pērn,
tomēr tā arī palika nerealizēts,
jo sezonā būvniecības izmaksas
pieauga par gandrīz četriem
tūkstošiem. «Šogad rīkojāmies
laicīgi, lai nepieļautu šādu situāci-

ju, – vienojāmies ar būvnieku, un
darbi paveikti jau jūnija sākumā,»
tā J.Valdovskis. Viņš uzsver, ka
iecere bija atkritumu konteineru laukuma labiekārtošana un
paplašināšana, lai nodrošinātu
iespēju šķirot atkritumus. Arī šī
nama iedzīvotāji plāno turpināt
labiekārtošanu, nākamgad nobruģējot piemājas stāvlaukumu.
Realizācijas procesā vēl ir darbi
Akadēmijas ielā 28, kur dzīvokļu īpašnieki iecerējuši sakārtot
lietusūdens novades sistēmu
iekšpagalmā, kā arī atjaunot tā
segumu. «Šobrīd sakārtojam novecojušo kanalizācijas sistēmu, lai
varētu realizēt arī citus projektā
paredzētos darbus – nodrošināt
lietusūdens novades sistēmu un
teritoriju nobruģēt,» stāsta nama
kontaktpersona Vilnis Dumpis.
Bet vērienīgākie labiekārtošanas darbi paredzēti Katoļu
ielā 19, kur pērn ar pašvaldības atbalstu demontēts vecais
pagrabs un tā vietā ierīkots
stāvlaukums. Šī nama pārstāvji
šogad pieteikuši uzreiz četrus
projektus, kas paredz lietusūdens
kanalizācijas izbūvi iekšpagalmā
un uz piebraucamā ceļa, kā arī
seguma atjaunošanu būvdarbu
vietā un uz piebraucamā ceļa.
«Šobrīd tiek izbūvēta lietusūdens
kanalizācija uz piebraucamā ceļa,
bet vēlāk darbi secīgi turpināsies
arī iekšpagalmā, un līdz ziemas
sezonai plānojam tos paveikt.
Sākotnēji pagalma labiekārtošanu neplānojām tik vērienīgu,
tomēr būvdarbi ir savstarpēji
saistīti, tāpēc pieņēmām lēmumu
tos paveikt vienā reizē,» norāda
biedrības «Katoļu 19» valdes
priekšsēdētājs Juris Sokolovs.

Projektu realizēšana –
no 2019. gada 15. oktobra
līdz 2020. gada 31. martam.

BEZMAKSAS VINGROŠANA
BIROJA DARBINIEKIEM
BIROJA NODARBĪBAS
Arī šogad Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde organizē vingrošanu birojā.
Var pieteikties septiņi uzņēmumi,
kuros ir sēdoša darba veicēji. Nodarbības notiks pie uzņēmēja darbavietā,
un fizioterapeites Egijas Kovaļenko
vadībā dalībnieki mācīsies vingrot
pārtraukumos darba vidē.
• Vienas nodarbības ilgums –
apmēram 60 minūtes.
• Vienas grupas dalībnieku skaits
nevar būt mazāks par desmit.
• Pieteikšanās – no 07.10.2019.
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• Realizēšanas laiks –
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Kāpēc suņu pastaigu laukumus joprojām
izmanto kūtri?
 Anda Dzenža

Jelgava kļūst suņiem
draudzīgāka – vērtējot situāciju kopumā,
atzīst gan speciālisti,
gan dzīvnieku īpašnieki. Tomēr speciālie
laukumi, kas pilsētā izveidoti suņu pastaigām, rotaļām un
treniņiem, joprojām
netiek pilnvērtīgi izmantoti, lai gan tieši
suņu īpašnieki bija tie,
kuri savulaik aktīvi iestājās par šādu laukumu nepieciešamību.
Jelgavas centrā ar suņiem bez
pavadas staigāt ir aizliegts, taču
pilsētas teritorijā ir vairākas
vietas, lielākoties meži, kur tas
atļauts. Jelgavā ir ierīkoti arī
divi suņu pastaigu laukumi,
kur dzīvniekus var palaist brīvā
vaļā. Plašākais no tiem kopš
2015. gada atrodas Atmodas ielā
13, bet gadu laukums suņu aktivitātēm pieejams Ganību ielā
50, iepretim veikalam «MNL».
Tiesa, kā novēroja «Jelgavas
Vēstnesis», satikt suņus un to
saimniekus Ganību ielas laukumā ir gandrīz neiespējami. Tā
vietā saimnieki savus mīluļus
labprātāk izved pastaigā tuvējā
pļavā, nereti sunim atļaujot
skraidīt bez pavadas un nesavācot arī ekskrementus. Krietni
iecienītāks suņu pastaigu laukums ir Atmodas ielā, un tur
sastaptie suņu īpašnieki vērtē:
tas ir plašs, labi aprīkots un izveidots suņiem piemērotā vidē.

Laukuma vietā izvēlas pļavu

Satiksmes ielas mikrorajonā
dzīvojošie novērojuši, ka ikdienā
pastaigām ar suņiem visbiežāk
tiek izvēlēts nevis speciāli izveidotais laukums, bet pļava pie
bērnudārza «Kāpēcīši». Turklāt
tikai retais saimnieks nēsājot
līdzi maisiņu, lai savāktu sava
mīluļa izkārnījumus. Iedzīvotāji, kam nav suņu, atzinīgi
vērtē laukuma ierīkošanu šajā
mikrorajonā, taču norāda, ka
nepieciešams izglītot pašus
dzīvnieku turētājus. «Laukumu
izmanto kulturālie suņu īpašnieki, kam rūp aiz sevis atstāt
tīru vidi. Pārējiem saimniekiem
gan derētu mainīt attieksmi.
Speciāli mājdzīvnieku ērtībām
pilsēta iegulda naudu, izbūvējot
laukumu, bet to izmanto tikai
retais. Iespējams, situācija mainītos, ja, teiksim, katru rītu no
pulksten 7 līdz 8 te atbrauktu
Pašvaldības policija un visiem,
kas izveduši suņus pļavā un
aiz saviem mīluļiem nesavāc,

Jelgavā 2019. gada 20. septembrī, pēc Latvijas Lauksaimniecības datu centra informācijas, reģistrēti 3662 suņi.
Gada laikā reģistrēto suņu skaits pilsētā krietni audzis –
pērn šajā pašā periodā bija reģistrēti 3195 suņi.
Reģistrētie suņi Jelgavā
Gads

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Suņi

376

681

2185

3044

3398

uzliktu sodu,» spriež Ganību
ielas 60. nama iedzīvotāji.
Arī «Jelgavas Vēstnesis» pļavā iepretim suņu pastaigu laukumam sastapa vairākus suņu
saimniekus – visi kā viens norāda: sunim laukumā neesot interesanti. Tā domā arī Vladislavs,
kurš taksi Riku uz laukumu ved
vien pāris reizes nedēļā. Viņš
atzīst: «Esmu pensionārs, laukumā ir ērti soliņi, kur piesēst,
bet lietainā vai vējainā laikā tur
tomēr ir neomulīgi sēdēt. Tad
jau labāk Riku palaižu paskriet
pa pļavu. Kaut arī sunim jau
desmit gadu, izkustēties vajag.
Laukumā, lai izskrietos, sunim
nepietiek vietas.» Arī aktīvajam franču buldogam Lakijam
pastaigu laukumā Ganību ielā
esot garlaicīgi. Viņa saimniece
Jolanta stāsta, ka laukumu apmeklē reti. «Lakijs ir ļoti aktīvs,
šķēršļus izskrien dažās minūtēs,
un viņam kļūst garlaicīgi,» tā
Jolanta, vērtējot, ka Jelgava
kopumā suņiem ir draudzīga –
tiek ierīkoti jauni pastaigu laukumi, izvietotas speciālās urnas
izkārnījumiem. Viņa spriež, ka
laukumi pilsētas suņiem nepieciešami, lai mācītos draudzēties
ar sugas brāļiem.
Lai arī lielākā daļa uzrunāto jelgavnieku suņu pastaigu
laukumu izveidi vērtē atzinīgi,
ne visi ir gatavi tos izmantot,
sakot, ka savus mīluļus nožogotās vietās nelaiž. Saimnieka
Ruslana vadībā Jorkšīras terjers
Arčijs laukumam steidz garām,
par to neizrādot nekādu interesi. Viņa īpašnieks skaidro, ka
laukumā visbiežāk redz lielos
suņus un nejūtas drošs laist
savu ģimenes mīluli kopā ar
viņiem. Laukumu ne reizi nav
izmantojis arī Genādijs ar savu
suni, jo «desmitgadīgais Borja
par to neizrāda nekādu interesi».
«Mēs izmetam loku pa pļavu, un
sunim pietiek. Laukumu vairāk
izmanto lielo suņu saimnieki, jo
tos jau citur vaļā nepalaidīsi,»
spriež Genādijs.

pastaigu laukums. «Būsim
godīgi – divas trešdaļas pilsētas suņu saimnieku dodas uz
laukumu, nevis lai ar savu suni
darbotos, bet gan vienkārši viņu
izstaidzinātu. Nevar gaidīt, ka
sunim būs interesanti laukumā, ja saimnieks sēž uz soliņa.
Laukumu būtība ir cita – tā ir
vieta, kur saimnieks ar savu
suni, kopā darbojoties, droši
var pavadīt laiku. Diemžēl cilvēkiem trūkst zināšanu, kā ar
savu mīluli strādāt, dzīvnieks
nav socializējies, neprot draudzēties ar citiem suņiem. Un tad
rodas otrs mīts – «es savu mazo
sunīti pie lielajiem nelaidīšu».
Tāpat kā laukuma izmēram
nav nozīmes, ja vien saimnieks
ar suni strādā, tā arī dzīvnieku
augumam nav nozīmes, ja vien
suņi ir apguvuši elementāru
apmācību. Pēc pieredzes varu
teikt, ka labākajā gadījumā
gadā tie ir 20–30 lielie suņi,
kas pie manis iziet apmācību.
Jā, pilsētā ir vēl daži kinologi,
kādam saimniekam varbūt
pašam ir uzkrāta pieredze, bet
tik un tā uz kopējā suņu skaita
Jelgavā tas ir niecīgs rādītājs.
Tieši tāpēc arī rodas problēmas
suņu saimniekiem pilnvērtīgi
izmantot pašvaldības izveidotos
pastaigu laukumus – viņiem
vienkārši trūkst zināšanu!»
Tam piekrīt arī Jelgavas Suņu
skolas kinologs Ashats Tartilovs.
«Suns, kurš nav mācīts un sagatavots sociālajai dzīvei, ievests
pastaigu laukumā, var reaģēt
ļoti dažādi – gan draudzīgi, gan
agresīvi. Pat rotaļa, kas iesākusies miermīlīgi, sekunžu laikā
var pāraugt agresijā, un lielākoties saimnieki nav gatavi tādām
situācijām. Tieši tāpēc es uzskatu, ka cilvēkiem būtu jākļūst
atbildīgākiem un lēmums par
mājdzīvnieka iegādi jāpieņem
ļoti pārdomāti, apzinoties, ka
tas prasīs gan daudz laika, gan
resursu,» uzsver A.Tartilovs.

Kinologs: vaina nav nedz
laukuma izmērā, nedz
suņa lielumā

Atmodas ielas laukums gan
ilgi tukšs nestāv – darba dienu
vakaros un brīvdienās tur suņi
tiek vesti regulāri. Astoņgadīgās haskiju meitenes Redas
saimniece Inese laukumu labprāt apmeklē, ja tajā jau nav

Jelgavas kinologs Sergejs
Penteļejevs gan atspēko visus
suņu saimnieku minētos iemeslus, kāpēc netiek izmantots

Laukums Atmodas ielā
ir apmeklētāks

Avots: Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs

ielaists kāds agresīvs suns.
Tāpat citur apkaimē nav urnu
izkārnījumu izmešanai, un
tās nākas izmantot pastaigu
laukumā. «Mums abām ir
svarīgas garas pastaigas. Kad
Reda bija jaunāka, viņai ļoti
interesēja laukuma aktivitātes, bet tagad labprātāk ejam
garās pastaigās uz slimnīcas
«Ģintermuiža» pusi – tur ir
nopļautas pļavas, nav daudz
mašīnu un cilvēku, tāpēc var
palaist suni vaļā,» stāsta Redas
saimniece. Taču viņa novērojusi, ka suņu pastaigu laukums
Atmodas ielā kopumā ir labi
apmeklēts, jo tas atrodas tuvu
daudzdzīvokļu mājām un ir
ērts gan sunim, gan saimniekiem. Inese arī uzskata,
ka māju suņiem ir vitāli nepieciešama socializēšanās ar
citiem dzīvniekiem, jo, dzīvojot
izolēti, viņu uzvedība, sastopot
sugas brāļus, var kļūt agresīva.

Ik dienu Atmodas ielas suņu
pastaigu laukumu saimnieces
Marinas pavadībā apmeklē arī
Žora. Viņš tur satiekas ar citiem
suņiem, labprāt kopā spēlējas.
Bet pirmoreiz uz laukumu atnākusi Anastasija ar piecgadīgo
bīglu Monu. «Dzīvojam Vīgriežu
ielā, un tur blakus dzelzceļam
ir liels laukums, kur visi ar suņiem iet. Arī mēs tur staigājām,
taču tagad esam atklājuši laukumu Atmodas ielā. Tas ir ļoti labs
– ar plašu teritoriju, dažādiem
šķēršļiem, kuros izdauzīties.
Sunim te ir kur likt enerģiju!»
priecājas bīgla saimniece, kura
laukumu Atmodas ielā noskatījusi garāmbraucot.

Teritoriju izmanto
ne tikai suņu īpašnieki

Izbūvēto suņu pastaigu laukumu uzturēšanu nodrošina
Jelgavas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība». Kā skaid-

ro Apsaimniekošanas nodaļas
speciāliste Inga Larina, suņu
pastaigu laukumus var izmantot
jebkurš, ievērojot to iekšējās
kārtības noteikumus, piemēram, suņiem ir jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu, čipētiem
un reģistrētiem normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā, tāpat
arī suņa saimniekam jānodrošina, lai tas neuzbruktu cilvēkiem
un citiem suņiem.
Laukumu teritorija ir pieejama visu diennakti, taču vienlaikus I.Larina aicina tos izmantot
atbilstoši paredzētajam mērķim.
«Diemžēl, nodrošinot laukumu
uzturēšanu, nākas secināt, ka
tos izmanto ne tikai suņu saimnieki ar saviem mājdzīvniekiem,
bet vēlās vakara stundās arī
jaunieši, rīkojot nekārtības. Šogad Atmodas ielas laukumā tika
konstatēta žoga demolēšana – lai
sakārtotu teritoriju, veicām remontdarbus,» informē I.Larina.

Foto: Ivars Veiliņš
Anastasija Bartkeviča piecgadīgo bīglu Monu uz laukumu Atmodas
ielā atvedusi pirmo reizi. Sunim tur pieejamās aktivitātes šķiet tīkaAstoņgadīgā haskiju meitene Reda ar saimnieci Inesi Atmodas mas, tādēļ saimniece pieļauj, ka turpmāk no mājām Vīgriežu ielā
ielas laukumā pa reizei iegriežas, lai dažādotu ikdienas pastaigu. pastaigu maršruts regulāri tiks plānots laukuma virzienā.

Pensionārs Vladislavs Čaboks novērtē, ka suņu pastaigu laukums Ganību ielā aprīkots ar atpūtas soliņiem, kur piesēst,
kamēr desmitgadīgais taksis Riks pārbauda, kas teritorijā
mainījies kopš iepriekšējās apmeklējuma reizes.
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Lielupē – airēšanas maratons Hokejisti spēlēs arēnā
5. oktobrī Lielupē Pasta salas airēšanas «Rīga»
bāzē notiks airēšanas Zemgales rudens
maratons, kas vienlaikus būs arī Latvijas
un Baltijas čempionāts. Pulksten 12 startēs smaiļotājas: meitenes (2005.–2007.
dz.g.), jaunietes (2003.–2004. dz.g.),
juniores (2001.–2002. dz.g.), sievietes
(dzimušas 2000. g. un vecākas); pulksten
12.03 – jaunākie kanoe airētāji un visu vecuma grupu sievietes, kā arī smaiļošanas
veterānes; pulksten 12.06 – smaiļotāji un
kanoe airētāji veterāni; pulksten 12.13
– jaunākie smaiļotāji; pulksten 13.30
– smaiļotāji vīrieši, juniori un jaunieši;
pulksten 13.35 – kanoe airētāji vīrieši,
juniori un jaunieši. Pulksten 12.30 tiks
apbalvoti ģimeņu airēšanas sacensību
uzvarētāji, bet maratona medaļnieku
sveikšana plānota pulksten 16.

«Optibet» hokeja Virslīgas
spēle starp
HK «Zemgal e / L LU » u n
HK «Olimp»
no 5. oktobra pārcelta uz 6. oktobri. Spēle notiks
6. oktobrī pulksten 17 arēnā «Rīga».
Skatītājiem ieeja – bez maksas. Jāpiebilst, ka mūsu komanda ar čempionāta
jaunpienācējiem «Olimp» tikās sezonas
pirmajā spēlē Jelgavas ledus hallē.
Toreiz, lai noskaidrotu uzvarētāju, bija
nepieciešama pēcspēles metienu sērija,
kurā veiksmīgāki bija jelgavnieki un
svinēja uzvaru ar 4:3.
Foto: Ruslans Antropovs

SPORTS
Smagatlētiem četras
zelta medaļas

Septiņi kluba «Apolons» sportisti piedalījās Latgales kausa izcīņā klasiskajā
svara stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma. Zelta medaļu «Veterāni 2» grupā
svara kategorijā virs 120 kg ieguva
Aigars Upelnieks. Viņa rezultāts – uzspiestie 165 kg – bija arī absolūti labākais rezultāts starp «Veterāni 2» grupas
visām svara kategorijām. Zelta medaļu
«Masters 3» grupā svara kategorijā līdz
74 kg izcīnīja Ivans Raukenas, paceļot
107,5 kg, kas absolūtajā vērtējumā bija
trešais labākais rezultāts grupā. Labākais «Open» grupā svara kategorijā līdz
120 kg bija Pēteris Bērziņš, uzvarot ar
jaunu personīgo rekordu – 142,5 kg.
Zelts arī Jānim Lapelam «Veterāni 3»
grupā svara kategorijā līdz 93 kg.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Pēdējās sacensības – duatlonā Jelgavnieces atklās sezonu
Ar startu Latvijas čempionātā duatlonā, kas
28. septembrī notika
Daugavpilī, sezonu noslēguši Jelgavas triatlona kluba «Piramida
Triathlon club» sportisti.
Čempionātā startēja trīs
mūsu sportisti, izcīnot vienu zelta un
vienu bronzas medaļu. Par čempionu
50–60 gadu veco vīriešu grupā kļuva
Jelgavas triatlona kluba vadītājs Vladimirs
Kuzmenko (attēlā – centrā), kuram bija
jāveic 5 km skrējiens, 20 km brauciens ar
velosipēdu un 2,5 km skrējiens. Bronzu
izcīnīja Samanta Pavlovska 12–13 gadu
veco meiteņu grupā (1000 m skrējiens,
5000 m ar velosipēdu, 500 m skrējiens).
Foto: no V.Kuzmenko personīgā arhīva

«Izdzīvosim sezonu kopā!»
 Ilze Knusle

BK «Jelgava/LLU» sastāvs

Piektdien, 4. oktobrī, pirmo «Ramirent» Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas
(LBL2) spēli jaunajā sezonā
aizvadīs BK «Jelgava/LLU»,
uzņemot viesus no Liepājas.
«Mūsu komandas mērķis joprojām
ir nemainīgs – cīnīties par uzvaru gan
turnīrā, gan katrā atsevišķā spēlē,» norāda BK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs Dins Ušvils, papildinot, ka tikpat
svarīgs mērķis un uzdevums ir jauno
spēlētāju audzināšana un sporta veida
popularizēšana un attīstīšana pilsētā.
«Es gribu panākt, lai ar katru spēli,
kad komanda izies laukumā, spēlētāji
būtu kaut nedaudz pielikuši kādā no
komponentēm – uzlabojuši fizisko
formu, pieslīpējuši kādu tehnisku elementu, kļuvuši taktiski gudrāki. Tas
arī ļautu izbēgt no lieliem kāpumiem
un kritumiem sezonas laikā. Protams,
sezona būs gara un smaga, un spēļu
rezultātos šie viļņi varētu atspoguļoties, bet man ir svarīgi, lai spēlētāju
sniegums ir stabils un ar tendenci uzlaboties,» stāsta komandas galvenais
treneris Gatis Justovičs.
Sezonas pirmā spēle Jelgavas komandai būs 4. oktobrī pulksten 20
Jelgavas sporta hallē pret «Liepāja/
LSSS». Mūsu komandas treneris
norāda, ka sastāvs šobrīd ir nokomplektēts, tomēr neizslēdz, ka sezonas
gaitā tas pamainīsies. Starpsezonā
trīs spēlētāji komandu pameta, bet
četri pienāca klāt, tostarp Armands
Ginters, kurš pērn pārstāvēja «RSU»

Armands Ginters, Bruno Zeltiņš,
Adrians Ganuļevičs, Elvis Satovskis,
Toms Bitītis, Rimants Eņģelis, Valdis
Miķelsons, Jānis Bērziņš, Armands
Seņkāns, Kaspars Neimanis, Andris
Justovičs, Ģirts Pommers, Kalvis
Krūmiņš.

Jau piektdien, 4. oktobrī, pulksten 20 BK «Jelgava/LLU» Jelgavas
sporta hallē aizvadīs pirmo šīs sezonas «Ramirent» Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas spēli pret «Liepāja/LSSS».
Foto: Ivars Veiliņš
komandu un allaž sagādāja problēmas
pretiniekiem. «Armands var spēlēt
visās pozīcijās un nekad nepadodas
– tāds spēlētājs ir vajadzīgs ikvienam
trenerim ikvienā komandā,» vērtē
G.Justovičs. Viņš arī atzīst – tāpat kā
visā Latvijas basketbolā, arī mums
ir problēmas ar 5. pozīcijas spēlētāja
atrašanu, tāpēc šosezon šajā pozīcijā
spēlēs Armands Seņkāns un Rimants
Eņģelis. Jāpiebilst, ka divi no Jelgavas

FK «Jelgava» cīnīsies par trofeju
  Ilze Knusle

FK «Jelgava» nodrošinājusi sev vietu Latvijas
kausa finālā, kas norisināsies 26. oktobrī Zemgales
Olimpiskajā centrā. Cīņā
par trofeju mūsu pretinieki būs «RFS».
Pagājušajā trešdienā FK «Jelgava» izbraukumā, «Daugavas»
stadionā Liepājā, Latvijas kausa
pusfināla spēlē tikās ar 2. līgas
vienību «Karosta». Jelgavnieki
svinēja graujošu uzvaru 5:0 (2:0)
un nodrošināja sev vietu kausa
izcīņas finālā.
«Principā jau tad, kad izlozē uzzinājām savus pretiniekus pusfinālā,
sapratām, ka mums ir reāla iespēja
šogad cīnīties Latvijas kausa finālā

FK «Jelgava» gūtie vārti
• Mate Cincadze 5. minūtē
• Ņikita Ivanovs 22. minūtē
• Andris Krušatins 51. minūtē
• M.Cincadze 11 m soda sitiens 64. minūtē
• Maksims Votinovs 81. minūtē

savā mājas stadionā. Neskatoties uz
to, gaidījām grūtu spēli, tomēr pēc
ātri gūtajiem pirmajiem vārtiem
sākām spēlēt brīvāk. Nevienu mirkli nepalaidāmies un nospēlējām
profesionāli,» aizvadīto pusfināla
spēli vērtē viens no vārtu autoriem
Ņikita Ivanovs, sakot paldies arī
pretiniekiem un viņu līdzjutējiem
par sagādāto futbola atmosfēru
stadionā. Jāpiebilst, ka FK «Karosta» līdzjutēji bija gan sagādājuši
dūmu sveces, gan izrotāja laukumu
ar papīra ruļļiem, kuru novākšanai
bija nepieciešama tehniskā pauze.
Latvijas kausa fināls mūsu
komandai būs svarīgākais mačs
šajā sezonā, jo no tā iznākuma būs
atkarīgs, vai jelgavnieki spēlēs
UEFA Eiropas līgā. Jāpiebilst, ka
FK «Jelgava» Latvijas kausu ir
izcīnījusi četras reizes: 2009./2010.
gada sezonā, 2013./2014. gada sezonā, 2014./2015. gada sezonā un
2015./2016. gada sezonā.
Gaidot Latvijas kausa izšķirošos
notikumus, FK «Jelgava» priekšā
vēl divas futbola Virslīgas spēles:
5. oktobrī pret «Spartaks Jūrmala»
un 23. oktobrī pret «Riga» FC. Abas
spēles notiks Zemgales Olimpiskajā
centrā.

aizvadītās sezonas spēlētājiem – Uldis
Feldmanis un Reinis Avotiņš – šosezon
izmēģinās spēkus augstākajā divīzijā,
Latvijas–Igaunijas līgā. «Ir patīkami,
ka spēlētāji arī LBL2 varēja parādīt
laukumā tādu sniegumu, lai par
viņiem ieinteresētos komandas no
augstākas līgas,» piebilst treneris.
Šosezon komandas kapteiņa pienākumi uzticēti Jānim Bērziņam. Divi no
komandas spēlētājiem – abi Armandi

5

– pārstāv valsti 3x3 basketbola turnīros, kas nedaudz traucēja gatavošanās
posmā, jo 3x3 izlases dalībnieki strādā
pēc individuāla plāna. Tomēr kopumā,
viņaprāt, noskaņojums komandā ir
labs un spēlētāji ir gatavi cīnīties par
uzvaru jau no pirmās turnīra spēles.
Gatavojoties sezonai, BK «Jelgava/
LLU» piedalījās turnīrā Gulbenē,
aizvadot divas spēles. Pirmajā ar
rezultātu 77:79 nācās piekāpties BK

Domes kausu iegūst mājinieces

Sieviešu volejbola komanda «Jelgava/LLU» šosezon startēs Latvijas čempionātā
un Baltijas līgā. Gatavojoties sezonai, kas sāksies 13. oktobrī ar spēli Baltijas līgā,
volejbolistes aizvadīja tradicionālo pārbaudes maču «Jelgavas domes kauss». Tajā
startēja trīs komandas, izspēlējot apļa turnīru. Jelgavas volejbolistes pirmajā spēlē
ar 3:0 uzveica konkurentes no Murjāņu Sporta ģimnāzijas. Otrajā spēlē Murjāņu
komanda piedzīvoja otro zaudējumu, tāpēc kausa liktenis izšķīrās pēdējā spēlē
starp «Jelgava/LLU» un Rīgas Volejbola skolu. Lai noskaidrotu uzvarētājas, bija
nepieciešami pieci seti, un ar 3:2 labākas bija mājinieces, kuras arī izcīnīja kausu.
«Mums šosezon ir ļoti labs sastāvs – dažās pozīcijās ir pat vairākas līdzvērtīgas
spēlētājas –, un tas ir kaujasspējīgs. Esmu pārliecināts: ja visas meitenes būs
ierindā, šosezon varam cīnīties par vietu uz pjedestāla gan Latvijas čempionātā,
gan Baltijas līgā,» norāda komandas galvenais treneris Jānis Leitis.
Šīs sezonas «Jelgava/LLU» sastāvā iekļauta Simona Rozīte, Madara Nemme, Ilona Cehanoviča, Līga Plāte, Inese Jursone, Karolīna Dzierkale, Linda Liniņa, Elvita
Dolotova, Dārta Lūse, Līga Lejiņa, Līva Sola, Kristīne Dzierkale, Jana Leite, Kristīne
Foto: Ivars Veiliņš
Politere, Alise Švarca, Liene Roziņa.

Jelgavas sieviešu basketbola komanda
«Jelgava/BJSS» otro gadu startēs Latvijas–
Lietuvas–Igaunijas sieviešu līgas starptautiskajā grupā. Šogad mūsu meitenēm
ticis gods piedalīties sezonas atklāšanas
spēlē, kas notiks 5. oktobrī pulksten
15.30 Saldū pret mājiniecēm «Saldus/
Sporta skola». Savukārt pirmo mājas
spēli jelgavnieces aizvadīs 19. oktobrī
pulksten 17 ZOC, uzņemot «Daugavpils
Universitātes» basketbolistes. Starptautiskajā grupā komandas izspēlēs divus
apļus – četras labākās komandas Final
4 turnīrā noskaidros grupas uzvarētājas.
Starptautiskajā grupā startēs «Daugavpils Universitāte», «TTT Juniores», BK
«Saldus/Sporta skola», BK «Jelgava/BJSS»,
«Jūrmala», «BJBS Rīga/Juniores», «G4S
Noorteliiga».

«Ramirent» LBL2 komandas
Austrumi: «Rīga/DSN», «Līvānu stikls»,
«Ezerzeme/Rēzekne», «VEF BA Valka»,
BS «Ogre», OC «Limbaži», «Valmiera
Glass/VIA» 2, «Gulbenes buki», «RSU»,
BK «Jēkabpils», «RTU».
Rietumi: «BA Turība», BK «Saldus/Sporta skola», «Ventspils Augstskola», BK
«Liepāja/LSSS», «Rīga/A.Kraukļa VEF»,
BK «Jelgava/LLU», «Kandava/Anzāģe»,
«Bauskas BJSS/SC Mēmele», «BJBS Rīga
Centrs», BK «Ķekava», «LU/BS Rīga».

«Jēkabpils», bet otrajā ar 68:62 pieveikti «Gulbenes buki». «Manuprāt,
pārbaudes turnīrā nav būtiski izcīnīt
medaļu, uzvaru. Daudz svarīgāk ir
novērtēt komandas spēli, lai identificētu vājās vietas. Tas, ko es redzēju
Gulbenē, mani pilnībā apmierina:
visi basketbolisti grib spēlēt un ir
gatavi sevi pierādīt laukumā,» tā
G.Justovičs.
Šogad LBL2 čempionātam ir mainīts
formāts – pamatturnīrā 22 komandas
sadalītas divās zonās: pa 11 katrā. BK
«Jelgava/LLU» iekļauta Rietumu zonā
un pamatturnīrā, kas ilgs no oktobra
līdz marta vidum, un aizvadīs divus
apļus. Katras zonas astoņas labākās
komandas iekļūs izslēgšanas turnīrā. «Ja gribi būt čempions, jāuzvar
visi. Tomēr basketbolu nevar plānot
ilgtermiņā – ko darīsim laukumā
pēc mēneša diviem –, jo ir ļoti daudz
blakusapstākļu, kas visu ietekmē, piemēram, spēlētāju traumas, pašsajūta,
fiziskā sagatavotība. Tāpēc jāiet no
spēles uz spēli un katru reizi jāizdara
maksimums,» uzskata treneris.
Viņš līdzjutējus aicina ne tikai uz
sezonas pirmo spēli 4. oktobrī, bet
sekot līdzi komandai visas sezonas
garumā. «Izdzīvosim šo sezonu kopā,
un baudiet basketbolu!» jelgavniekus
aicina G.Justovičs.

Sporta pasākumi
3. oktobrī pulksten 20 – OK
«Alnis» orientēšanās nakts seriāla 2.
kārta (Pasta salā).
5. oktobrī pulksten 11 – Jelgavas
pilsētas atklātās meistarsacīkstes
brīvajā cīņā (sporta hallē).
5. oktobrī pulksten 14 – «Optibet» Virslīgas spēle futbolā: FK «Jelgava»–FK «Spartaks Jūrmala» (ZOC).
6. oktobrī pulksten 12.45 – Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāts
hokejā: «JLSS U-15»–«Kauno Baltu
Ainiai U-15» (ledus hallē).
6. oktobrī pulksten 14.30 – Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāts
hokejā: «JLSS U-11 A»–«Pārdaugava
09 U-11» (ledus hallē).
6. oktobrī pulksten 14.30 – Latvijas futbola 1. līgas B čempionāta
spēle: FK «Jelgava 2»–«Spartaks
Jūrmala 2» (Kārklu ielā 6).
9. oktobrī pulksten 17.30 – Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā
Meistarības grupā: FS «Jelgava»–AFA
«Olaine» (Kārklu ielā 6).
11. oktobrī pulksten 16 – Latvijas
jauniešu meistarsacīkstes peldēšanā
(LLU peldbaseinā).
11. oktobrī pulksten 20 – Latvijas basketbola 3. līga: BK «Jelgava/
BJSS»–BK «Talsi» (sporta hallē).
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Jelgavnieki arvien biežāk
izvēlas mainīt uzvārdu
 Anda Dzenža

Pēdējos gados Jelgavas
iedzīvotāji aizvien vairāk
izmanto iespēju mainīt
savu uzvārdu. Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā
iesniegumu par vārda,
uzvārda vai tautības ieraksta maiņu iesnieguši
32 pilsētnieki, pagājušajā gadā – 49, bet šogad
jau saņemti 43 iesniegumi. Lielākoties tajos
izteikta vēlme mainīt
uzvārdu.
«Uzvārda maiņas pamatojumi
ir dažādi un ļoti personiski. Kāds
uzvārdu nav mainījis laulību laikā,
jo jau bijušas nopirktas ceļojuma
biļetes. Vēl kāds gribējis pāriet uz
savas dzimtas uzvārdu, cits izvēlējies mainīt uzvārdu, jo tas traucējis
iekļauties sabiedrībā,» situācijas

ieskicē Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Diāna Pavlovska.
Jāpiebilst, ka lēmumu, vai
personai atļaut uzvārdu mainīt, pieņem Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departaments.
Tas ir tiesīgs pieņemt lēmumu arī
par atteikumu mainīt uzvārdu,
piemēram, ja persona ir sodīta par
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
un sodāmība nav dzēsta vai noņemta. D.Pavlovska skaidro: «Ja
cilvēks domā, ka, mainot uzvārdu,
varēs paslēpties no savas pagātnes,
tas diemžēl neizdosies. Visa informācija par personas dzīves datiem
ir piesaistīta personas kodam. Ziņas par to, kādas izmaiņas cilvēks
veicis personas datos, saglabājas
Iedzīvotāju reģistrā.»
Jāpiebilst, ka uzvārda maiņu
regulē Vārda, uzvārda un tautības
ieraksta maiņas likums. Saskaņā
ar to valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu
pašlaik ir 71,14 eiro.

SIA «Jelgavas ūdens» (reģ.Nr.41703001321)

aicina darbā

SPECIALIZĒTĀ AUTOMOBIĻA
VADĪTĀJU
Galvenie pienākumi:
• vadīt un apkalpot specializēto kravas automobili.
Prasības:
• vidējā vai vidējā profesionāli tehniskā izglītība;
• pieredze un stāžs specializēto kravas
automobiļu vadīšanā;
• C kategorijas automobiļu vadītāja apliecība,
95. kods;
• ārstu komisija;
• atbildības izjūta.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta
pārbaudes laika);
• darba laiku no plkst.8 līdz 17 (pilna slodze);
• darbu Jelgavas pilsētas centrā.
Darba alga – no 800 EUR (bruto).

SŪKNĒŠANAS
IEKĀRTU OPERATORU(-I)
Galvenie pienākumi:
• palīdzēt speciālo automobiļu vadītājam darbā uz specializētajiem kravas automobiļiem.
Prasības:
• vidējā vai vidējā profesionāli tehniskā izglītība;
• atbildības izjūta.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta
pārbaudes laika);
• darba laiku no plkst.8 līdz 17 (pilna slodze);
• darbu Jelgavas pilsētā.
Darba alga – no 750 līdz 800 EUR (bruto).

TRAKTORA VAI EKSKAVATORA
VADĪTĀJU
Galvenie pienākumi:
• veikt rakšanas darbus ūdensapgādes un
kanalizācijas dienestos.
Prasības:
• vidējā vai vidējā profesionāli tehniskā izglītība;
• pieredze rakšanas darbos;
• traktorista ekskavatorista vadītāja apliecība;
• atbildības izjūta.

Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta
pārbaudes laika);
• darba laiku no plkst.8 līdz 17 (pilna slodze);
• darbu Jelgavas pilsētā.
Darba alga – no 670 līdz 800 EUR (bruto).

ŪDENS TEHNOLOĢIJU INŽENIERI
Galvenie pienākumi:
• tehnisko noteikumu sagatavošana nekustamo īpašumu ūdensapgādes un sadzīves
kanalizācijas tīklu pieslēgumiem;
• inženiertīklu pievadu novietojuma plānu izstrāde
saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
• abonentu ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu shēmu izstrāde;
• apmeklētāju pieņemšana, konsultāciju
sniegšana ūdensapgādes un kanalizācijas
jautājumos;
• sadarbība ar citiem uzņēmuma darbiniekiem
darba uzdevumu izpildē.
Prasības:
• atbilstoša augstākā izglītība;
• prasmes darbā ar tehnisko dokumentāciju;
• labas prasmes darbā ar datoru, datorprogrammu («MS Office», «AutoCAD») lietošana;
• labas organizatoriskās un komunikācijas iemaņas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība (tiks
uzskatīta par priekšrocību);
• augsta atbildības izjūta.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu
un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta
pārbaudes laika);
• darba laiku no plkst.8 līdz 17 (pilna slodze);
• darbu Jelgavas pilsētas centrā.
Darba alga – no 900 EUR (bruto).
CV un pieteikuma vēstuli, norādot vakanci, gaidīsim
līdz 18. oktobrim pa e-pastu jelgavas.udens@ju.lv.
Tālrunis uzziņām – 63023575.
Paldies par atsaucību! Sazināsimies ar
kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases 2. kārtai.
Nosūtot savu CV, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati
tiek uzglabāti uzņēmuma konfidenciālajā datubāzē.
Bez kandidāta piekrišanas šie dati netiks izplatīti
trešajām personām.

Atvērto
durvju diena
Jelgavas pilī, 9. oktobrī
plkst. 10.00-14.00
www..llu.lv

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

Vērtē vides pieejamību
 Emīls Rotgalvis

Ikgadējā pilsētas vides
monitoringā, kas šogad norisinājās 27. septembrī, ekspertu grupa apsekoja vairākus
objektus un ēkas, lai
noskaidrotu galvenās
pieejamības problēmas
cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, pensionāriem,
jaunajām māmiņām
un citām personām ar
īpašām vajadzībām.
Vides monitoringu Jelgavā
organizē Sabiedrības integrācijas
pārvalde (SIP) kopā ar Sociālo
lietu pārvaldi, un šogad vides
pieejamības monitoringā piedalījās SIP speciāliste darbam
ar senioriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām Sņežana Zenovjeva, ergoterapeite Lauma
Babre, Jelgavas sieviešu invalīdu
organizācijas «Zvaigzne» vadītāja
Dzintra Saulkalne, kā arī vides
pieejamības eksperti Kārlis Rūba
un Ilze Makarova-Makaronoka,
kura ir arī Latvijas Neredzīgo
biedrības Jelgavas teritoriālās
organizācijas vadītāja. Kopumā
pilsētā tika apsekoti un vērtēti
seši objekti.
Vispirms monitoringa grupa apmeklēja trīs iepriekš neapsekotus
objektus – tie izvēlēti, ņemot vērā
ikdienā saņemtos invalīdu un citu
personu ar ierobežotu mobilitāti
ieteikumus. Pēc tam – objektus,
kas pārbaudīti pagājušajā gadā
un kuros fiksētas atsevišķas problēmas. Dienas laikā apmeklēta
Lielupes nostiprinātā krasta josla
Pils salā, LLU peldbaseins, ārstu
prakse Sudrabu Edžus ielā 9/6,
bankas «Citadele» filiāle Mātera
ielā, kā arī tirdzniecības centri
«Rio» un «Pērnava».
Apmeklējot nostiprināto Liel
upes krasta joslu Pils salā, eksperti
secināja, ka piekļūšana krastmalai
cilvēkam ratiņkrēslā nav iespējama, taču Jelgavas Būvvaldes
vadītājas vietniece Zeltīte Bīmane
un pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vecākā
projektu vadītāja Daina Traidase
skaidroja, ka šajā vietā pašvaldība
realizē projektu «Airēšanas bāzes
būvniecība, 1. kārta – Lielupes
krasta nostiprināšana Pils salā,
Jelgavā». Proti, pašvaldība Liel
upes krastā paredz izveidot modernu airēšanas bāzi un attīstīt
ūdens sporta veidus Jelgavā, tāpēc
šis objekts būtiski atšķiras no, piemēram, pašvaldības izveidotajām
promenādēm Lielupes un Driksas
krastos, kas paredzētas kā atpūtas

Foto: Ivars Veiliņš
Vides monitoringa laikā apmeklējot topošo airēšanas un ūdens sporta veidu bāzi Pils salā,
kur šobrīd noslēgušies projekta 1. kārtas darbi, eksperti rosināja ieplānot soliņus arī krasta
augšpusē. Tas ļautu cilvēkiem ar kustību traucējumiem vērot uz ūdens notiekošo. Jelgavas
pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vecākā projektu vadītāja Daina Traidase
skaidroja, ka to būtu iespējams risināt projekta 2. kārtā.
un rekreācijas zona pilsētnie- nodrošina ērtu mantu novietoTāpat tika apmeklēti tirdzkiem un viesiem. Vienlaikus gan šanu arī bērniem un cilvēkiem niecības centri «Rio» un «PērD.Traidase uzsvēra, ka jebkurā ar kustību ierobežojumiem. Tā- nava». 2018. gada apsekojumā
projektā, ko pilsētā realizē, tiek pat J.Vītols ekspertus informēja abās tirdzniecības vietās fiksēta
vērtēta gan pieeja pie ceļa, gan par iespēju cilvēkiem ar kustību pandusa kāpuma attiecības neatvides pieejamības vadlīnijas. «Šī traucējumiem ērti nokļūt sporta bilstība prasībām, kā arī ieteikts
vairāk ir inženiertehniska būve, zālē pa avārijas durvīm ēkas otrā marķēt veikalu stiklotās sienas,
lai nodrošinātu sportistu piekļuvi pusē. Tiesa, jāņem vērā, ka šādu lai mazinātu personu ar redzes
krastam un ūdens sporta veidu piekļuvi var nodrošināt plānotu traucējumiem savainošanās risku.
tehniskā ekipējuma nogādāšanu publisku sporta nodarbību laikā. Izmaiņas tirdzniecības centru viūdenī.» Tāpat viņa norādīja, ka Apsekojot ēkas iekšpusi, eksperti des pieejamībā ekspertu komanda
šobrīd īstenota tikai projekta 1. atzīmēja arī tādus pilnveidojamus gan nesaskatīja.
kārta un, turpinot tālāku darbu elementus kā kāpņu marķējums,
Monitoringā iegūtā informācija
pie projekta, tajā iespējams integ- durvju sliekšņu augstums un tiks apkopota un prezentēta pašrēt vairāk elementu, lai uzlabotu nepieciešamība nodrošināt ērtāku valdības Sabiedrības integrācijas
piekļuvi un ērtības personām ar piekļuvi baseinam.
komisijai, uz sarunu aicinot arī
kustību traucējumiem.
Kā jauns objekts vides moni- apsekoto objektu pārstāvjus.
Eksperti rosināja paredzēt toringā iekļauta arī ārsta prakse S.Zenovjeva skaidroja: «Svarīgi
vismaz soliņus krasta augšpusē, Sudrabu Edžus ielā 9/6. Šajā ēkā saprast, ka vides monitoringa
lai arī cilvēki ar kustību trau- galvenā vides pieejamības problē- mērķis nav bārt objektu īpašniecējumiem varētu vērot ūdenī ma ir kāpnes uz ārsta kabinetu, kus, bet gan palīdzēt cilvēkiem.
notiekošo. D.Traidase skaidroja, kas atrodas 2. stāvā, – personām Mēs aicinām uz sarunu un vēlaka to iespējams risināt projekta 2. ratiņkrēslā tikt uz 2. stāvu nav mies veicināt domāšanu par tām
kārtā. «Tāpat būtu nepieciešamas iespējams. Tāpat pie ēkas vietām problēmām, ar kurām ikdienā
brīdinošas zīmes, lai cilvēkiem ir ir nevienmērīgs bruģa segums, sastopas personas ar kustību
informācija par vides pieejamību kas apgrūtina pārvietošanos.
traucējumiem.» Tāpat viņa uzkonkrētā vietā,» tā I.MakaroMonitorings turpinājās, eksper- svēra, ka pie vides monitoringa
va-Makaronoka.
tiem apmeklējot objektus, kas rīkotājiem un ekspertiem iespēNākamais objekts, kuru apmek- pārbaudīti pērn un kuros fiksētas jams vērsties ar jautājumiem, kas
lēja vides monitoringa eksperti, atsevišķas problēmas. Piemēram, radušies saistībā ar ieteikumiem
bija LLU peldbaseins. Secinājums: bankas «Citadele» filiālē Mātera un vides pieejamības prasībām.
tajā cilvēkam ratiņkrēslā ieeja ielā grūtības cilvēkiem ratiņkrēslā «Prezentējot mūsu secinājumus
pa fasādes durvīm nav iespēja- turpina sagādāt smagās durvis, un tiekoties ar pārstāvjiem, esam
ma, jo nav izveidots panduss, pa kuras ne visiem ir pa spēkam gatavi atbildēt uz jautājumiem
kuru uzbraukt. Eksperti tikās atvērt, taču pozitīvi tika novērtēta un ieteikt, kā rīkoties, jo daudzu
ar LLU sporta centra direktoru bankas darbinieku atsaucība, problēmu risinājums pat neprasa
Jāni Vītolu, pārrunājot gan vides sagaidot klientus, – viņi ir gatavi lielus ieguldījumus. Piemēram,
pieejamības trūkumus, gan pozi- palīdzēt arī personām ar kustību uz stikla izvietot brīdinājumu, lai
tīvos aspektus. Kā pozitīvs vides traucējumiem. Lai uzlabotu iespē- cilvēks tajā neieskrien. Tas daudz
pieejamības uzlabojums tika atzīti ju sniegt palīdzību, eksperti ieteica nemaksā, bet cilvēkam ar redzes
skapīši atjaunotajās peldbaseina pie durvīm ierīkot zvana pogu traucējumiem var būtiski palīdzēt
ģērbtuvēs – to plauktu augstums darbinieka izsaukšanai.
ikdienā,» tā S.Zenovjeva.

Uz jauno semināru ciklu aicina Gudro vecāku skola
piedāvās iespēju bez maksas
iegūt zināšanas un saņemt
Zemgales reģiona
speciālistu padomus bērnu
Kompetenču attīstīaudzināšanas jautājumos. No
bas centrs (ZRKAC)
oktobra līdz martam reizi mē8. oktobrī ar bērnu
nesī ZRKAC telpās pieaicinātie
psihiatra Ņikitas Bezspeciālisti stāstīs par dažādiem
borodova semināru
sākumskolas bērnu attīstības
«Kā cilvēka smadzeun ikdienas dzīves aspektiem.
nes attīstās bērna ve«Šā gada tematikas izvēlē ņēcumā» atklās jauno
mām vērā gan sākumskolas
Gudro vecāku skolas
vecumā aktuālus jautājumus,
nodarbību ciklu. Sešu
gan lūdzām vecākus izteikt
semināru laikā ikviens
savas vēlmes par tēmām un
pieaugušais no dažālektoriem, ko viņi gribētu dzirdu jomu ekspertiem
dēt. Ceram, ka temati ģimenēm
varēs uzzināt vairāk
būs saistoši un noderīgi,» saka
par sākumskolas veZRKAC Tālākizglītības nodaļas
cuma bērnu attīstību,
vadītāja Astra Vanaga.
audzināšanu un sociViņa skaidro, ka jaunā Gudro
ālo uztveri.
vecāku skolas sezona ir loģisks
iepriekšējā cikla turpinājums:
Šī būs jau otrā Gudro vecāku «Pagājušajā gadā semināru
skolas sezona, kas ikvienam tematika bija veltīta bērnu līdz

 Emīls Rotgalvis

septiņu gadu vecumam fiziskās
un emocionālās veselības jautājumiem, bet šogad pie sevis
gaidām visus, kuri audzina
sākumskolas vecuma bērnus.»
Iepriekšējā sezonā gūtā pieredze
likta lietā, arī piesaistot lektorus. «Šogad turpinām sadarbību
ar Marte Meo terapeiti Gunitu
Kleinbergu, kuras lekcijas pērn
guva lielu atzinību. Šajā sezonā
speciāliste runās par divām tēmām: 5. novembrī – par bērna
patstāvīgas mācīšanās prasmēm
un motivācijas veidošanu, bet 8.
janvārī – kā vecākiem atbalstīt
un palīdzēt saviem bērniem labi
justies skolā, kā atpazīt vardarbību un risināt konfliktus.»
Nodarbības vadīs arī psiholoģe
Inese Lapsiņa, kas stāstīs par
audzināšanas prasmēm, un ģimenes psihoterapeite Aina Poi
ša, kura divos semināros atklās,

kā audzināt bērnos emocionālo
inteliģenci, akcentējot, ka vecāki ir galvenie arhitekti bērna
personības veidošanā.
Gudro vecāku skolas nodarbības ir bez maksas, taču tām
iepriekš jāpiesakās pa tālruni
63012158, 63082101, 29222737
vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.
jelgava.lv. Vietu skaits ir ierobežots, taču tie interesenti, kuriem
seminārus neizdosies apmeklēt,
ieraksta veidā tos varēs noskatīties ZRKAC mājaslapā.
Semināru cikls «Gudro vecāku skola» tiek rīkots Eiropas
Sociālā fonda projekta «Kompleksu veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā,
1. kārta» gaitā. Ar pilnu semināru plānu var iepazīties ZRKAC
mājaslapā www.zrkac.lv, sadaļā
«Vecākiem».

Ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Lielākais kultūras pasākumu organizators pilsētā
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
(reģ.Nr.LV90001282471) aicina savai komandai pievienoties

BRĪVDABAS KONCERTZĀLES «MĪTAVA»
MĀKSLINIECISKO VADĪTĀJU.
Pienākumi:
• māksliniecisko programmu izstrāde un īstenošana,
pasākumu nodrošināšana un budžeta plānošana;
• koncertzāles tēla atpazīstamības veicināšana un
piedalīšanās mārketinga aktivitāšu realizēšanā;
• oriģināldarbu izstrāde un īstenošana.
Prasības:
• augstākā izglītība kultūras vadībā vai citā saistītā
jomā;
• vismaz trīs gadu praktiska pieredze darbā kultūras
organizācijā vai pieredze līdzīgā amatā;
• padziļināta izpratne par kultūras un mākslas norisēm
Latvijā un pasaulē, reglamentējošu normatīvo aktu
pārzināšana;
• pieredze darbā ar kultūras un radošo industriju
pārstāvjiem;

AS «Akvedukts» (reģ.Nr.40003236340),

ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs,

• Pirmdienās, trešdienās no plkst.19 līdz 20
– «Kardio/Spēks»
• Otrdienās no plkst.19 līdz 20 – «BodyArt»
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 – «Māmiņām
ar mazuļiem»
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 – «Vesela
mugura»
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama;
uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Treneres – T.Gorbatko un E.Troščenko.

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 (no Pasta
salas stāvlaukuma)
• Svētdienās no plkst.10 līdz 11.30 (no Jelgavas
pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra pagalma
Institūta ielā 4)
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas instruktore Zane Grava;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā
zvanīt pa tālruni 63048913.

MAZUMTIRDZNIECĪBAS
DARBINIEKU(-CI) (PĀRDEVĒJU).
Darbavieta: klientu apkalpošanas centrs Jelgavā,
Kronvalda ielā 3a.

Mēs piedāvājam:
• atbilstošus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu;
• mēnešalgu – 1235 EUR (bruto).
Dokumentus, kas jāiesniedz konkursa komisijai, – CV un
motivācijas vēstuli, kā arī koncertzāles mākslinieciskās
vīzijas redzējumu – sūtīt pa e-pastu kultura@kultura.
jelgava.lv līdz 10.10.2019. (plkst.15).
Informējam, ka sazināsimies tikai ar 2. atlases kārtas
kandidātiem, kurus uz pārrunām aicināsim telefoniski.
Uzzini vairāk: kultura.jelgava.lv!

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS OKTOBRĪ
VINGROŠANAS
NODARBĪBAS ZEMGALES
OLIMPISKAJĀ CENTRĀ

aicina pievienoties savai komandai

• teicamas organizatoriskās, komunikācijas un saskarsmes prasmes, strādājot individuāli un komandā,
precizitāte, augsta atbildības izjūta un pašiniciatīva;
• teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas.

SKRIEŠANAS KOPTRENIŅI
• Sestdienās no plkst.11 līdz 12 (no Pasta salas)
Nodarbības vada Aļona Fomenko un Nataļja Gorškova;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

DEJU NODARBĪBU CIKLI IEDZĪVOTĀJIEM
VIRS 54 GADU VECUMA
• Iespēja izvēlēties dalību 10 nodarbību veselības deju vai balles deju ciklā (deju studijā «Dejo
visi» Raiņa ielā 28)
Nodarbībām iepriekš obligāti jāpiesakās pa
tālruni 25758333 vai e-pastu info@dejovisi.lv.

VESELĪBU VEICINOŠAS VINGROŠANAS
CIKLI AR FIZIOTERAPEITU
• Bērniem (12–17 g.v.) (Jelgavas poliklīnikā)

Prasības:
• ar ūdensapgādes un/vai siltumapgādes
nozari saistītas zināšanas;
• teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• ļoti labas latviešu un vēlamas
krievu valodas zināšanas;
• teicamas datorlietošanas prasmes;
• spēja sekmīgi apgūt un strādāt
ar lielu informācijas apjomu.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
(reģ.Nr.90002314238) aicina darbā
INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTU(-I) KORESPONDENTU(-I).
Pienākumi:
veidot publikācijas laikrakstam un portālam «Jelgavas Vēstnesis»;
piedalīties iestādes sociālo tīklu kontu uzturēšanā;
piedalīties citu pašvaldības informatīvo materiālu sagatavošanā.

•
•
•

Prasības:
pieredze žurnālistikas, sabiedrisko attiecību vai informatīvu materiālu
sagatavošanas jomā;
augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība;
ļoti labas latviešu literārās valodas prasmes un spēja tās izpaust;
labas IT prasmes lietotāja līmenī;
pieredze darbā ar foto tiks uzskatīta par priekšrocību.

•
•
•
•
•

Piedāvājam:

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) lūdzam iesniegt elektroniski
līdz 7. oktobrim pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv.
JPPI «Zemgales INFO», Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, JPPI «Zemgales INFO» informē,
ka pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Kandidātu
personas dati tiks uzglabāti četrus mēnešus pēc iesnieguma saņemšanas. Personas datu apstrādes
pārzinis ir JPPI «Zemgales INFO», adrese: Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001.

Iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni 63048913.

VINGROŠANAS NODARBĪBU CIKLI
PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
• Vingrošanas nodarbības personām ar invaliditāti (deju studijā «Dejo visi» Raiņa ielā 28)
Seko mums:

Nodarbības notiek ciklos; iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 63048913.

facebook.com

Meistarklase

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

“Pirmā iespaida
meistarklase”
jauniešiem

4. oktobrī pl. 16

00

8. oktobrī pl.1000

8. oktobrī pl. 1600

KĀ IZVĒLĒTIES APĢĒRBU
ATBILSTOŠI ĶERMEŅA
PROPORCIJĀM
Ar Žannu Dubsku

iesācējiem
9.oktobrī pl. 1730

Meistarklase

10. oktobrī pl. 1600

16.oktobrī pl. 1800

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz
pārrunām.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Aleksandra Fomčenkova (dzimis 1968. gada 14. martā, deklarētā dzīvesvieta – Friča Brīvzemnieka iela
2B, Rīga) radiniekus. Lūdzam personas,
kurām kaut kas zināms par Aleksandra
Fomčenkova radiniekiem, pieteikties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai
zvanīt pa tālruni 63028550.

Pateicība
No visas sirds izsakām pateicību tiem cilvēkiem, kas bija blakus gan kā atbalsts, gan
palīdzība un padoms mūsu mīļā tēta, vectētiņa un dzīvesdrauga Ilgvara Jankovska
ārstēšanā, – Jelgavas pilsētas slimnīcas
Neiroloģijas nodaļas personālam un ārstei
Astrai Bērziņai, kā arī par ilgstošu uzraudzību ģimenes ārstei Ilgai Lācītei. Jūsu profesionalitāte, cieņpilna cilvēciskā attieksme
un iejūtība stiprināja mūs visus – paldies!
Ilgvara Jankovska piederīgie

Piedāvā darbu
Zemgales Olimpiskais centrs (reģ.
Nr.43603019077) aicina darbā tehnisko
darbinieku(-ci). Alga – 600 EUR/mēn.
(bruto). Vairāk informācijas un pieteikšanās
– pa tālruni 26594710.
Zemgales Olimpiskais centrs (reģ.
Nr.43603019077) aicina darbā sētnieku(-ci). Alga – 430 EUR/mēn. (bruto). Vairāk
informācijas un pieteikšanās – pa tālruni
27197112.

Meklē darbu

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

Aproču vēršana ar
Agnesi Zeltiņu

Pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 19. oktobrim
pa e-pastu maiga@akvedukts.lv.

Lūgums atsaukties

labus darba apstākļus un iespēju sevi radoši apliecināt;
nozīmīgu pieredzi un profesionālo izaugsmi;
stabilu atalgojumu – 1026 EUR (bruto) – un sociālās garantijas.

•
•
•

Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu profesionālā
un draudzīgā kolektīvā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• iespēju izaugsmei un zināšanu papildināšanai;
• stabilu, kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu
atalgojumu (750–850 EUR pirms nodokļu nomaksas)
un sociālās garantijas.

Kosmētiskā iedeguma
pakalpojumam
noteiktās higiēnas
prasības
22. oktobrī pl. 1000

Seminārs

Vīrietis (60) ar 36 gadu darba stāžu meklē šofera darbu. Ir B, C, E kategorija, 95.
kods. T.20525623.

Līdzjūtības
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Atvadoties no ilggadējās skolotājas
Veras Krieķes,
izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūža takās.
(J.Rūsiņš)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar kolēģi Sandru Seveli,
no tēta atvadoties.

23. oktobrī pl. 900
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SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs

Veselības studija
ģimenes labsajūtai

“Veselīgas garšas piedzīvojums”
1.grupa - 29.10 plkst .1730
2.grupa - 5.11 plkst .1730

Gudro vecāku skola

“Kā cilvēka smadzenes
attīstās bērna vecumā”
1. seminārs: 8. 10 plkst. 1800

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros
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Pasākumi pilsētā
3. oktobrī pulksten 15 – informatīvs seminārs «Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
mobilitātes programmas finansiālam atbalstam». Pieteikties pa tālruni 63012155,
63082169 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC
Svētes ielā 33).
5. oktobrī pulksten 19 – vieglās mūzikas koncerts divās daļās «Starp vasaru un
ziemu». Piedalās Rikardions, A.Dribas, A.Bumbieris un pavadošā grupa A.Livčas
vadībā. Biļešu cena – 6–12 € (kultūras namā).
6. oktobrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde pēc V.Gurkina lugas
motīviem «Mīlestība un baloži». Režisors – A.Matisons. Sadzīviskas ainas divās daļās.
Lomās: L.Baumane, V.Auza, K.Kreile, M.Grosberga, A.Ozols, Z.Zariņa, E.Letko un
Z.Vītoliņa. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
8. oktobrī pulksten 19 – I.Hristenko, N.Korosteļova, J.Hvostovs «Jautrais parodiju
maratons» (krievu val.). Biļešu cena – 12–25 € (kultūras namā).
8. oktobrī pulksten 18 – semināru cikla «Gudro vecāku skola» nodarbība «Kā
cilvēka smadzenes attīstās bērna vecumā». Lektors – bērnu psihiatrs Ņ.Bezborodovs.
Pieteikties pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.
lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
9. oktobrī pulksten 19 – Raimonda Ozola jubilejas koncerts. Piedalās M.Auziņš
(ģitāra) un R.Macats (čells, taustiņinstrumenti un mutes harmonikas). Programmā:
N.Paganini un A.Pjacollas skaņdarbi un pasaulē zināmu kompozīciju kaverversijas.
Biļešu cena – 8–15 € (kultūras namā).
10. oktobrī pulksten 19 – Vjačeslavs Mitrohins un draugu orķestris ar koncertprogrammu «Lai iet!». Programmā: dziesmas latviešu valodā, ārzemju hitu kaverversijas
un autordziesmas. Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
11. oktobrī pulksten 18 – Latvijas jauno vokālistu konkursa fināls koncerts «Skan
man sirdī latvju dziesma». Piedāvā Noras Bumbieres fonds. Koncerta īpašais viesis –
grupa «Inversija». Biļešu cena – 5 € (kultūras namā).
11. oktobrī pulksten 18 – piemiņas brīdis pie Ā.Alunāna pieminekļa (Alunāna
parkā).
12. oktobrī pulksten 15 un 19 – grupas «Labvēlīgais tips» koncerts «IA». Pirmajā
daļā: sit-down šovs jeb sēdizrāde ««Labvēlīgā tipa» dziesmas neierastā un jaunā
skanējumā». Otrajā daļā: hands-up jeb rokas augšā ballīte. Biļešu cena – 15–25 €
(kultūras namā).
13. oktobrī pulksten 14 un 18 – etnomūzikas grupas «Tautumeitas» koncerts.
Biļešu cena – 15–20 € (kultūras namā).
14. oktobrī pulksten 16 – Baltkrievu kultūras dienu atklāšanas pasākums: Baltkrievu nacionālās virtuves meistarklase degustācija «Kartupeļa kungs». Pieteikties
līdz 9. oktobrim pa tālruni 26757978. Dalībnieku skaits – ierobežots. Dalība – bez
maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
15. oktobrī pulksten 10 – iedvesmas un pieredzes stāsti, individuālās konsultācijas par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu «Mini Socitons». Dalība – bez maksas
(ZRKAC Svētes ielā 33).
19. oktobrī pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī gida vadībā. Biļešu cena – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. oktobrī pulksten 12 – nodarbība cikla «Radītprieks» gaitā: «Berete – cepure
ar odziņu». Izšuvuma un aplikāciju veidošana uz līdzi paņemtās cepures. Nodarbību
vada amatu meistare Ginta Zaumane (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. oktobrī pulksten 14 – Baltkrievu kultūras dienu Jelgavā noslēguma koncerts
«Līdz kāzām sadzīs!». Piedalās Jelgavas baltkrievu biedrības folkloras ansamblis «Ļanok» (mākslinieciskā vadītāja M.Jeļisejeva), Baltkrievijas Republikas Valsts kultūras un
mākslas universitātes Horeogrāfijas katedras deju ansamblis (mākslinieciskā vadītāja
S.Gudkovska), grupas «TirkizBand» dalībnieki U.Timma un G.Caune. Biļetes iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8, pasākuma dienā no
pulksten 10 – kultūras namā. Biļešu cena – 2–4 € (kultūras namā).
20. oktobrī pulksten 17 – Aija Vītoliņa un Jelgavas kamerorķestris A.Meri vadībā
koncertprogrammā «Francija. Parīze. Šansons». Koncertu vada L.Jakovļeva. Biļešu
cena – 4–6 € (kultūras namā).
21. oktobrī pulksten 17.30 – jautra izrāde bērniem un vecākiem «Dzeltenā
zemūdene». Piedāvā radošā apvienība «Teātris un es». Autors un režisors – A.Ekštets.
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
No 21. līdz 27. oktobrim – Jelgavas Rudens restorānu nedēļa: otro reizi Jelgavā
norisināsies Restorānu nedēļa, kurā būs baudāmi dažādi ēdieni no vietējo ražotāju
audzētiem svaigiem rudens produktiem. Piedalās restorāni «Parks», «Pilsētas elpa»,
«Tornis», «Putnu dārzs», «Chocolate&Pepper», Jelgavas novada restorāni «Grantiņi»,
«Aitiņlauvas» un Ozolnieku novada restorāni «Masti Grill & Chill», «Famille». Īpaši
ēdieni par divām cenām: 2 ēdieni par 15 € vai 3 ēdieni par 18 €.
22. oktobrī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde: A.Averčenko
«Albums» (krievu val.). Septiņi kārdināšanas veidi (16+). Autors un režisors – G.Chvirava. Piedalās D.Palēss, J.Korņevs, V.Grosmans, J.Frolova, O.Ņikuļina, N.Živeca, D.Bjorka,
A.Maļikovs, A.Fečins, A.Korgins, T.Lukašenkova. Izrādē smēķē un tiek izmantots
stroboskops. Biļešu cena – 11–17 € (kultūras namā).

Izstādes
No 7. oktobra līdz 6. novembrim – fotokonkursa «Jelgava 2019» dalībnieku
labāko darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē). Atklāšana un laureātu apbalvošana – 7. oktobrī pulksten 17.30 (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 11. oktobra līdz 10. novembrim – Ineses Jakobi tekstiliju izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 14. līdz 20. oktobrim – Baltkrievijas kultūras dienām veltīta izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 16. oktobra līdz 12. novembrim – fonda «Nāc līdzās!» fotoizstāde «Es ieraudzīju...» (kultūras nama 2. stāva foajē).
Līdz 18. oktobrim – izstāde «Aci pret aci ar klimatu»: klimata jautājumi zviedru
un latviešu mākslinieku vērīgajām acīm (Jelgavas Mākslas skolā).
No 28. oktobra līdz 22. novembrim – Silvijas Pētersones gleznu izstāde «Ainavas
un ziedi» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
Līdz 31. oktobrim – izstāde «Kopenhāgenas risinājumi» (pilsētas infrastruktūras
problēmu risinājumi). Organizē Dānijas vēstniecība (ZRKAC Svētes ielā 33).
Līdz 31. oktobrim – izstāde «Mūsdienu plakāti no Somijas – nākotnes vērtības».
Organizē Somijas vēstniecība (ZRKAC Svētes ielā 33).
Līdz 31. oktobrim – Ziemeļvalstu kultūras dienām veltīta izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. oktobrim – Ziemeļvalstu dienas Jelgavā: Somijas vēstniecības izstādes
«Muminu ģimene no Somijas» un «Somijas animācijai – 100» (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).
Līdz 31. oktobrim – Ziemeļvalstu dienas Jelgavā: Dānijas vēstniecības izstāde «Labā
pilsēta» (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 7. stāva konferenču zālē un kāpņu telpā).
Līdz 31. oktobrim – seno mācību grāmatu izstāde «Uzdošanas galvā ko rēķināt»:
bibliofila Jāņa Vilka grāmatu kolekcija, kurā ir vairāk nekā 50 dažādu izdevumu
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

Ziemeļvalstis var
iepazīt 12 izstādēs

Foto: Ivars Veiliņš
ziemeļniecisko identitāti urbānajā vidē.
Ideja par šodienas ziemeļniecisko identiStiprinot Latvijas un Ziemeļtāti pilsētu kvartālos kontrastēta gan ar
valstu kultūras, politiskās
vēsturisku kvartālu fotogrāfijām, gan ar
un ekonomiskās saites, par
vēl neradītiem nākotnes projektiem. Šī
ikgadēju tradīciju kļuvušas
ekspozīcija apskatāma pils aulas foajē līdz
Ziemeļvalstu dienas, kas šo31. oktobrim.
gad notiek Jelgavā. To laikā
LLU piedāvā arī izstādi «Biosfēras
mūsu pilsētā deviņās dažādās
modeļi», kas ar Zviedrijas pētnieku
vietās apskatāmas 12 izstādes,
un kopienu sasniegumiem un idejām
kas iepazīstina ar Ziemeļvalstu
prezentē, kā dažādu jomu pārstāvji rod
mākslu, personībām, kultūru
atbildes uz ilgtspējīgas attīstības jauun inovācijām.
tājumiem. Izstāde, kurā tiek balansēti
ekonomiski un vides jautājumi, apskaPirmās Ziemeļvalstu dienu gaitā rīkotās tāma Vides un būvzinātņu fakultātē līdz
izstādes Jelgavā jau atklātas.
20. oktobrim.
 Emīls Rotgalvis

«Aci pret aci ar klimatu» –
Mākslas skolā

Zviedru institūta radīto ceļojošo izstādi «Aci pret aci ar klimatu» Jelgavas
Mākslas skolā var apskatīt līdz 18. oktobrim. Izstādē pieci zviedru karikatūristi
un mākslinieki ar ironisku attēlu palīdzību izceļ šobrīd aktuālās klimata problēmas. Darbos tiek vizualizēta cilvēku un
vides mijiedarbības svarīguma nozīme un
tas, cik lielu uzmanību ikdienā veltām,
lai saglabātu planētu, uz kuras dzīvojam.
Šī izstāde jau pabijusi vairāk nekā 30
pasaules valstīs un Jelgavā papildināta
ar latviešu mākslinieku Gata Šļūkas,
Diānas Dimzas-Dimmes, Agneses Bules
un Jelgavas Mākslas skolas direktores
Andas Stankevičas darbiem. Turpat
eksponēti arī bērnu un jauniešu darbi
par klimata tēmu, bet šodien, 3. oktobrī,
pulksten 16 mākslinieces D.Dimzas-Dimmes vadībā Mākslas skolā notiks radošā
darbnīca. Kā stāsta Jelgavas Mākslas
skolas direktores vietniece mācību darbā
Ilze Emse-Grīnberga, šajā darbnīcā bērni
mākslinieces vadībā varēs dažādās tehnikās radoši izpausties par klimata tēmu.

Ziemeļvalstu arhitektūra – pilī

Savukārt Sandras Eglītes lielformāta
fotoizstāde «Svalbard. Pusnakts saules
zemē» iepazīstina ar fotogrāfes piedzīvoto
Norvēģijas salu arhipelāgā Svalbārā, kas
vilina gan ar savu pasakaino skaistumu,
gan skarbo varenību. Šī izstāde līdz 18.
oktobrim apskatāma LLU fundamentālās bibliotēkas lasītavā Jelgavas pils
254. telpā.
Tāpat pilī var aplūkot Ziemeļvalstu
arhitektūras izstādes «Ziemeļu ID» un
«Ziemeļu pilsētas kvartāls» – tajās caur
pilsētvides fotogrāfijām tiek risināts
jautājums par to, kas veido ziemeļniecisko identitāti pilsētās un arhitektūrā.
Arhitektūras izstādes ir veidojušas starptautiskas kuratoru komandas, rūpīgi
izvēloties saistošus arhitektūras projektus
un pilsētu kvartālus, kas ilustrē mūsdienu

Muminu ģimeni
var iepazīt bibliotēkā

Tikmēr jaunākos Ziemeļvalstu dienu
apmeklētājus priecēs izstādes Jelgavas
pilsētas bibliotēkā. Visu oktobri kā lieliem,
tā maziem ir iespēja apskatīt izstādi «Somijas animācijai – 100!», kā arī iepazīties
ar rakstnieces Tūves Jānsones radītajiem
trollīšiem Muminiem izstādē «Muminu
ģimene no Somijas». Izstādē par Somijas
animāciju varēs uzzināt, kā mainījies
somu animācijas stils kopš pirmās somu
animētās filmas 1914. gadā. Ekspozīciju
veido plakāti ar somu animācijas kadriem,
sākot no 20. gadsimta 60. gadiem. Savukārt Muminu izstāde piedāvās aplūkot
ne tikai grāmatas, žurnālus un komiksus
par mīlīgajiem trollīšiem, bet arī Muminu
tēmai veltītas rotaļlietas, spēles, puzles un
citus priekšmetus. Jaunākajiem apmeklētājiem būs iespēja arī izkrāsot Muminu
ielejas varoņus.

Pilsētvide un velokustība

Arī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) izstādē «Mūsdienu plakāti no Somijas –
nākotnes vērtības» var tuvāk iepazīt
somu kultūru. ZRKAC telpās ir iespēja
arī uzzināt par Dānijas galvaspilsētas
Kopenhāgenas labās prakses piemēriem
pilsētvides plānošanā, kas atspoguļoti
izstādē «Kopenhāgenas risinājumi». Tajā
fotogrāfijās, faktos un projektu piemēros
stāstīts par pilsētas risinājumiem dažādās
jomās, attīstot pilsētvidi un vispārējo
labklājību.
Ar Dānijas ziemeļniecisko pilsētvides
kultūru iepazīstina arī izstāde «Labā pilsēta» Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī. Tajā atspoguļota Dānijas slavenā
velokultūra, tās vēsture un attīstība. Informatīvi stendi atklāj, kādus ieguvumus
sabiedrībai sniedz velokultūras attīstība
un kāda ir velosipēda izmantošanas pozitīvā ietekme uz veselību un vidi.
Izstādes Svētās Trīsvienības tornī un
ZRKAC skatāmas līdz 31. oktobrim.

Muzejā – brīvība svešumā

Ziemeļvalstu dienu gaitā īpašas ekspozīcijas piedāvā arī Jelgavas muzeji. Līdz
13. oktobrim Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā skatāma
zviedru fotogrāfa Dāvida Holmerta
izstāde «Pāri Baltijas jūrai: 1944–1945»,
parādot mirkļus no to latviešu ikdienas,
kas, piedzīvodami Otrā pasaules kara
šausmas, izvēlējās doties bēgļu gaitās.
Fotogrāfijas vēsta par tautiešiem, kas
brīvības dēļ bija gatavi riskēt ar savu
dzīvību un vienkāršās laivās devās uz
Gotlandes salu Zviedrijā. Melnbaltās fotogrāfijas parāda gan latviešu centienus
sasniegt brīvību svešumā, gan zviedrus,
kas viņus sagaidīja un aprūpēja.
Tikmēr Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā fotoizstāde «Tētis Zviedrijā. Tētis
Latvijā» parāda jaunos tēvus, kuri izvēlas
izmantot atvaļinājumu no darba, lai
pavadītu laiku ar saviem bērniem. Ekspozīcija adaptēta no izstādes «Swedish
Dads» («Zviedru tēti») un papildināta
arī ar latviešu tēvu portretiem, parādot
to, cik unikāla ir pieredze, ko gūst tēvi,
kas pavada vairāk laika kopā ar saviem
bērniem. Šī izstāde apskatāma līdz 3.
novembrim.

Jelgavā ierodas plaša
Ziemeļvalstu delegācija

Ziemeļvalstu dienu gaitā šodien, 3.
oktobrī, Jelgavā ierodas Ziemeļvalstu
delegācija, tostarp Dānijas vēstnieks
Flemings Stenders, Norvēģijas vēstnieks
Kristians Ēdegors, Somijas vēstniece Rīta
Korpivāra, Zviedrijas vēstniece Annika
Jagandere un Ziemeļvalstu Ministru
padomes biroja Latvijā direktors Stēfans
Ēriksons. Viesi tiksies ar Jelgavas domes
priekšsēdētāju Andri Rāviņu un pašvaldības pārstāvjiem un pēc tam dosies
iepazīt Jelgavu, apmeklējot arī Jelgavas
Valsts ģimnāziju, kur notiks diskusija
par Ziemeļvalstu filmām, kuras nedēļas
garumā skolēni būs skatījušies.
Savukārt pulksten 18 Svētās Annas
baznīcā ar koncertu uzstāsies Kopenhāgenas koncertkoris diriģenta Stēna
Lindholma vadībā. Koncertā izskanēs
spožākie Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas
un Islandes komponistu darbi, papildinot
tos ar Eiropas mūzikas dižgaru Fēliksa
Mendelszona un Jozefa Rainbergera
kompozīcijām. Ieeja koncertā – par
ziedojumiem.
Jāpiebilst, ka Ziemeļvalstu dienas
Jelgavā rīko Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Zviedrijas vēstniecība,
Norvēģijas vēstniecība, Somijas vēstniecība, Dānijas vēstniecība un Dānijas
Kultūras institūts sadarbībā ar Jelgavas
pašvaldību un citiem partneriem. Jelgavā
tās notiek pirmo reizi.

