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jāliek uz sejas,
Desmit Jelgavas uzņēmumi Maska
nevis jātur kabatā
saņem pašvaldības grantu
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

 Kristīne Langenfelde

Pirmo reizi piešķirts
Jelgavas pašvaldības
grants uzņēmējdarbības atbalstam – to
saņem desmit pilsētas
uzņēmēji. Otrdien Jelgavas domē uzņēmēji
svinīgi parakstīja līgumu ar pašvaldību par
granta saņemšanu.
Kopumā desmit pilsētas uzņēmēju iesniegto projektu atbalstam
pašvaldība piešķīrusi
74 955,15 eiro.
«Uzņēmēju pieteikumi bija
dažādi – tos iesniedza gan pieredzējuši un stabili pilsētas
uzņēmumi, kuri šajā laikā meklējuši jaunas, inovatīvas jomas
savas darbības attīstībai, gan

arī jauni uzņēmēji, kuri tikai sāk
savu darbu, bet jau ir radījuši
produktu, ar kuru iekarot tirgu.
Viens no būtiskiem aspektiem,
ko, vērtējot uzņēmumus, ņēma
vērā komisija, – vai to darbībā
vienlīdz svarīga ir biznesa ideja
un sociālā atbildība,» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētājs
un programmas vērtēšanas komisijas vadītājs Andris Rāviņš,
akcentējot, ka atbalsta programma uzņēmējiem tiks turpināta
arī nākamajā gadā: «Grantu piešķiram pirmo reizi, un, izdarot
secinājumus, nākamgad noteikti
tiks papildināts un pilnveidots
programmas nolikums.»
Šis bija pirmais gads, kad
pašvaldība izsludināja konkursu uzņēmējiem pašvaldības
grantu programmā «Atbalsts
komersantiem un saimnieciskās
darbības veicējiem», kas deva

iespēju uzņēmējiem saņemt līdz
pat 10 000 eiro neatmaksājamu
finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai.
Līdz 31. augustam programmai
pieteicās 79 pretendenti, un
pieteikumi tika vērtēti divās
kārtās. Konkursa pirmajā kārtā
vērtēšanas komisija, kurā strādāja gan pašvaldības speciālisti,
gan Jelgavas uzņēmēji, vērtēja
pieteikumu atbilstību konkursa
nolikumam – vai uzņēmumam
nav nodokļu parādu, vai nav
uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process, vai uzņēmuma
kapitāldaļas nepieder pašvaldībai, citai valsts vai pašvaldības
iestādei, vai uzņēmējdarbība nav
saistīta ar azartspēlēm, finanšu
un apdrošināšanas pakalpojumiem. Uz konkursa otro kārtu
tika izvirzīti 16 pieteikumi, kad
uzņēmēji jau klātienē vērtēšanas

komisijai prezentēja savu uzņēmējdarbības attīstības ideju.
Pēc tam vērtēšanas komisija
balsojot pieņēma lēmumu, kuri
no uzņēmumiem saņems pašvaldības finansiālu atbalstu biznesa attīstībai. Pirmajā atbalsta
programmas gadā pašvaldības
grants piešķirts desmit pilsētas
uzņēmumiem un saimnieciskās
darbības veicējiem. Kā to nosaka
programmas nolikums, piešķirtos līdzekļus drīkst izmantot
tikai pieteikumā norādīto mērķu
īstenošanai, un tie būs jāapgūst 12 mēnešu laikā. Savukārt
pēc projekta realizācijas sešu
mēnešu laikā uzņēmējam būs
jāiesniedz pašvaldībai granta
izlietojuma atskaite.
Plašāk par uzņēmējiem, kuri
saņēmuši pašvaldības finansiālu
atbalstu sava biznesa attīstībai,
lasiet 4.–5. lpp.

Gudro vecāku skolas nodarbībās šogad runās par pusaudžiem
 Ritma Gaidamoviča

Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC)
29. oktobrī pulksten
18 notiks Gudro vecāku skolas rudens
cikla pirmā bezmaksas semināra nodarbība «Pusaudžu
depresija un vielu
lietošana». Nodarbībai obligāti iepriekš
jāpiesakās.

ZRKAC Tālākizglītības nodaļas
vadītāja Astra Vanaga stāsta,
ka Gudro vecāku skolas rudens
ciklā uzmanības centrā būs pusaudži – bezmaksas semināros
tiks runāts tieši par pusaudžu
emocionālo veselību, ēšanas un
uzvedības traucējumiem, pusaudžu prasmi risināt problēmas un
citām lietām. Pirmo semināru
vadīs psihoterapeite Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes
pasniedzēja Inta Zīle. Seminārā
piedalīties aicināti visi, kuri audzina pusaudžus.

«Seminārā tiks runāts par to,
kā atšķirt normālas pusaudža
garastāvokļa svārstības no depresijas, lai saprastu, kurā brīdī ir
jāmeklē palīdzība. Tāpat lektore
stāstīs par biežākajām pusaudžu
depresijas izpausmēm, to saistību ar pašdestruktīvu uzvedību
un atkarības vielu lietošanu, kā
veidot sarunu, ja ir aizdomas, ka
pusaudzis kaut ko lieto. Seminārā
tiks apskatīti jautājumi par profilaksi,» stāsta A.Vanaga.
Viņa norāda, ka šobrīd seminārs tiek plānots klātienē, taču

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

tajā drīkstēs piedalīties tikai
līdz 30 cilvēku un tiks ievērotas
distancēšanās un citas epidemioloģiskās drošības prasības. «Ja
nodarbība klātienē tomēr nevarēs
notikt, to organizēsim tiešsaistē,»
tā A.Vanaga, norādot, ka Gudro
vecāku skolas nodarbībai obligāti
iepriekš jāpiesakās pa tālruni
63082101, 63012158, 29222737
vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.
jelgava.lv.
Semināru cikls ir viena no
projekta «Veselības veicināšana
Jelgavā» aktivitātēm.

63048800

Lai pārliecinātos, cik
apzinīgi pilsētas sabiedriskā transporta
pasažieri, tirdzniecības vietu apmeklētāji
lieto sejas maskas,
kas šobrīd ir obligāta prasība, Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policija veic pastiprinātu kontroli.
Pašvaldības policija
norāda, ka sabiedriskajā transportā pasažieri maskas lieto,
taču brauciena laikā
mēdz to novilkt. Tāpat arī tirdzniecības
vietu apmeklētājiem
maska lielākoties ir,
taču gadās, ka tā atrodas kabatā, nevis
uz sejas.

Kontroles pārbaudes Pašvaldības policija kopā ar SIA
«Jelgavas autobusu parks»
(JAP) kontroles dienestu veikusi pilsētas autobusos dažādos maršrutos un laikos.
Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieka vietnieks Andris
Lakstīgala stāsta, ka pārbaužu laikā tikai atsevišķos
gadījumos pasažieri nav lietojuši sejas masku un ar viņiem
veiktas preventīvas pārrunas,
izskaidrojot drošības noteikumus Covid-19 izplatības ierobežošanai. «Kopumā pilsētas
sabiedriskā transporta pasažieri maskas lieto atbildīgi un
apzinās, ka par to nelietošanu
autobusa vadītājs ir tiesīgs
palūgt izkāpt no autobusa.
Reidu laikā masku nelietoja
vien daži cilvēki – viens atzina, ka aizmirsis, cits uzrādīja,
ka maska viņam ir kabatā.
Tiem, kuriem maskas nebija,
policijas darbinieks to iedeva,»
stāsta A.Lakstīgala, uzsverot:
policijas mērķis ir veikt preventīvo darbu, atkal un atkal
uzsverot, cik būtiski ir ievērot

katru prasību, lai pasargātu
sevi un sabiedrību kopumā.
Prasība sabiedriskajā transportā obligāti lietot sejas masku ir spēkā jau no 7. oktobra.
JAP vadītājs Gints Burks
norāda, ka situācija ar katru
dienu uzlabojas. «Ieraugot
policiju, sarosās visi, bet ikdienā problēma ir tā, ka nereti,
iekāpjot autobusā, maska tiek
lietota, bet brauciena laikā
to noņem. Pasažieri to ieliek
kabatā, pavirza nost no sejas.
Autobusa šoferi teikuši, ka
īpaši ar to grēko pusaudži, kuri
parasti apsēžas autobusa aizmugurē un masku demonstratīvi noņem. Te gan jāuzsver,
ka autobusa šofera galvenais
uzdevums ir kontrolēt situāciju uz ceļa, nevis vērot, cik
pasažieru brauciena laikā lieto
sejas masku,» stāsta G.Burks,
papildinot, ka arī sabiedrība
iesaistās, proti, paši pasažieri
mēdz aizrādīt, ja kāds nelieto
masku.
Turpinot ierobežot straujo
Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība pieņēma
lēmumu, ka no 14. oktobra
sejas maska obligāti ir jāvalkā
arī veikalos, aptiekās, pasta
nodaļās, muzejos, bibliotēkās,
lidostā, autoostās un dzelzceļa
stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības
veikšanas vietas, piemēram,
dievkalpojumu laikā.
Šīs normas ievērošanu mūsu
pilsētā kontrolē Jelgavas Pašvaldības policija, kas veic kontroles reidus pa pilsētas tirdzniecības centriem un veikaliem,
dienā apsekojot 30–40 tirdzniecības vietas. A.Lakstīgala
norāda, ka kopumā situācija
ir laba – 80–90 procentos gadījumu cilvēki ir pieņēmuši šo
normu un veikalos lieto sejas
masku. «Ja veikalā atrodas
50–60 cilvēki, kādiem diviem
nav sejas maskas, un bieži tie
ir vecāka gadagājuma pircēji,»
uzsver A.Lakstīgala.
Turpinājums 3. lpp.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
logo.
Saskaitiet, cik pilsētas logo publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 23. oktobrī no pulksten 8 līdz 12,
zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005567.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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Mans īpašums – arī daudzdzīvokļu
mājas ārsienas un kaimiņa balkons
 Līga Klismeta

Jelgavā lielākā daļa no vairāk nekā 500 daudzdzīvokļu namiem ir
celti pagājušajā gadsimtā, un to pamatkonstrukcijas ir nolietojušās. Ārēji par to spilgti liecina, piemēram, ekspluatācijai bīstamie
balkoni. Par to, ka šāds nams apdraud ne tikai konkrētā dzīvokļa
iedzīvotāju, bet arī apkārtējo drošību, liecina negadījums šovasar
deviņstāvu mājā Loka maģistrālē 23, kad nama balkonam atdalījās
margas. Jelgavas pilsētas Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe norāda:
daļa iedzīvotāju vēl aizvien nav sapratuši, ka daudzdzīvokļu namos,
kuros mājokļi ir privatizēti, ēkas tehniskais stāvoklis ir dzīvokļu
īpašnieku kopīgā atbildība. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem pašiem
jāiegulda nauda, lai nodrošinātu nama uzturēšanu un remontēšanu, viņi ir atbildīgi arī par iespējamiem negadījumiem. Ja nolietotā
balkona konstrukcijas nejauši uzkristu garāmgājējam un viņš gūtu
traumas, atbildība būtu jāuzņemas visiem dzīvokļu īpašniekiem.
Diemžēl ne vienmēr daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašnieki izprot reālo
situāciju, ir gatavi uzņemties atbildību
par mājas uzturēšanu un atvēlēt tam
finanšu resursus. Likums nosaka, ka
visus lēmumus, kas saistīti ar daudzdzīvokļu mājas uzturēšanu, jāpieņem
dzīvokļu īpašniekiem. Diemžēl nereti
iedzīvotāji nevar vienoties vai nepiekrīt
šādu darbu veikšanai, jo tie jāsedz solidāri visiem kopā. Tomēr, lai risinātu
jautājumu par ēkas kopējo tehnisko
stāvokli, tostarp par tādu atsevišķu
nama būvelementu kā balkoni uzturēšanu, ir iespējami dažādi risinājumi,
un arī finansiālais ieguldījums var būt
atšķirīgs.

Pirmais solis –
ikgadējā mājas apsekošana

Padomju laikā būvēto namu kalpošanas ilgums bija paredzēts 60–70 gadi.
Jelgavas pilsētas Būvvaldes speciālistu
ieskatā dzīvojamo ēku stāvoklis pilsētā
daudzviet ir slikts, īpaši tas attiecas uz
ēkām ar paneļu un lielpaneļu konstrukcijām.
Būvniecības jomas speciālisti norāda, ka lielākā uzmanība jāpievērš māju
nesošajām konstrukcijām, taču kritiskā stāvoklī ir arī inženiertīkli – apkures
sistēma, ūdensvada un kanalizācijas
cauruļvadi –, jo to kalpošanas laiks
ir daudz īsāks. Tāpēc svarīgi ir reizi
gadā veikt mājas konstrukciju vizuālo
apsekošanu, kā to paredz arī Ministru
kabineta noteikumi.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likums nosaka, ka pārvaldnieka pienākums ir rakstveidā brīdināt dzīvojamās
mājas īpašniekus par nepieciešamajiem
steidzami veicamajiem pasākumiem
ēkas sakārtošanai, kā arī aprēķināt šo
darbu paredzamās izmaksas un veikt
to organizēšanu.
Ja dzīvojamās mājas apsaimniekotājs vēršas Būvvaldē, tās speciālisti
ēku vizuāli apseko un pēc tam sagatavo
atzinumu. Turklāt Būvvalde, izvērtējot situāciju, var pieprasīt veikt ēkas
tehnisko apsekošanu, lai pārliecinātos
par ēkas iespējamo bīstamību. Ja tā
tiek konstatēta, Būvvalde var aizliegt
ēkas ekspluatāciju, un tad dzīvokļu
īpašniekiem jāpieņem lēmums par
nepieciešamo darbību veikšanu bīstamības novēršanai. Ja viņiem neizdodas vienoties, pašvaldībai jāpieņem
lēmums par finansējuma piešķiršanu
un darbu veikšanu piespiedu kārtā
vai arī ēkas piespiedu nojaukšanu, izlietotos līdzekļus iekasējot no dzīvokļu
īpašniekiem.
Šāda situācija, kad Būvvalde, konstatējot bīstamību ēkas nesošajās
konstrukcijās, aizliedza mājas ekspluatāciju, pēdējos gados Jelgavā izveidojās,
piemēram, Zirgu ielā 36, Zirgu ielā 11
un Lapskalna ielā 6. Visos gadījumos
dzīvokļu īpašniekiem nams bija jāatbrīvo un pašvaldība pieņēma lēmumu
ēkas nojaukt.
Dzīvojamai mājai var būt arī defekti,
kas nerada bīstamību un ir likvidējami
saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāja kopīgu līdzekļu plānošanu. Tomēr nereti dažādu apstākļu dēļ

Daudzdzīvokļu
ēku uzturēšana
MĀJAS VIZUĀLĀ APSEKOŠANA
PĀRVALDNIEKAM OBLIGĀTI
JĀVEIC VIENU REIZI GADĀ.
Iedzīvotājs, pamanot mājas sienās vai balkonos plaisas, nodrupumus vai citus bojājumus,
nekavējoties par to informē pārvaldnieku.
PĀRVALDNIEKS NEPIECIEŠAMĪBAS
GADĪJUMĀ ORGANIZĒ MĀJAS
TEHNISKO APSEKOŠANU.
Par tās rezultātiem un veicamajiem darbiem
informē dzīvokļu īpašniekus.

Iedzīvotāji joprojām pilsētā nesaskaņoti iestiklo lodžijas, kas varbūt nerada tiešu bīstamību ēkas tehniskajam
Foto: Ivars Veiliņš
stāvoklim, taču vizuāli bojā daudzdzīvokļu mājas fasādes izskatu.
Lāčplēša iela 17

Helmaņa iela 3

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI VAI
TO PILNVAROTĀS PERSONAS
sapulcē lemj par nepieciešamajiem darbiem ēkas sakārtošanai, tajā skaitā par
darbu finansēšanu.
JA VISA ĒKA VAI ATSEVIŠĶI TĀS
BŪVELEMENTI, PIEMĒRAM, BALKONI,
APDRAUD APKĀRTĒJO DROŠĪBU, BET
DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI NESPĒJ
VIENOTIES PAR VEICAMAJIEM DARBIEM,
pašvaldība lemj par finansējuma piešķiršanu
bīstamības novēršanai un veic nepieciešamos
darbus. Visi pašvaldības ieguldītie līdzekļi pēc
tam no dzīvokļu īpašniekiem tiek piedzīti.

dzīvokļu īpašnieki nepiekrīt speciālistu
ieteikumiem un nepieņem lēmumus
par rekomendēto remontdarbu veikšanu, un tas veicina ēkas tehniskā
stāvokļa turpmāku pasliktināšanos.
Tā, piemēram, mājas Meiju ceļā 35a
dzīvokļu īpašnieki ilgstoši nespēja pieņemt lēmumu par risinājumu situācijā,
kad no ēkas ārsienām drupa ķieģeļi.
Tikai pēc Būvvaldes un pašvaldības
iesaistīšanās, izstrādājot risinājumu
sienu sakārtošanai, nepieciešamie
remontdarbi tika veikti. Pretējā gadījumā arī šīs ēkas ekspluatācija būtu
jāaizliedz.

Bīstamie balkoni

Būvniecības normatīvos noteikts,
ka daudzdzīvokļu namu balkoniem
kalpošanas ilgums ir aptuveni 50
gadu, taču daudzi no tiem jau tagad ir
bīstami, jo nav veikta šo būvelementu
regulāra uzturēšana un remonts. Kā
uzsver I.Dzalbe, pastiprināta uzmanība ir jāpievērš balkonu norobežojošo
konstrukciju tehniskajam stāvoklim,
īpaši to stiprinājumam pie ēkas, jo
tas var nebūt drošs. Atsevišķās vietās
pilsētā balkonu sakārtošanas process
jau sācies, tomēr ir nami, kuros pret potenciālo bīstamību un apdraudējumu
dzīvokļu īpašnieki izturas bezatbildīgi.
Konstatējot ēkas elementu vai konstrukciju bojājumus, par to nekavējoties
jāziņo mājas apsaimniekotājam. Svarīgi izprast, ka balkonu un lodžiju ārējās
konstrukcijas ir dzīvojamās mājas kop
īpašuma daļa un gadījumā, ja notiek
nelaime, pilna atbildība tiks prasīta no
visiem ēkas īpašniekiem.
Taču ne vienmēr vienīgais risinājums ir balkonu kapitālais remonts.
Viens no variantiem ir nedrošo balkonu demontāža. Protams, arī šajā
gadījumā nepieciešams dzīvokļu īpašnieku lēmums un finanšu resursi. Pēc

Turpinoties māju siltināšanas procesam, kas ļauj ne tikai uzlabot mājokļa energoefektivitāti, bet arī vienoti un vizuāli
pievilcīgi sakārtot balkonus un iestiklot lodžijas, balkonu jautājums pamazām pilsētā tiek risināts.
balkonu demontāžas tiek saglabātas
balkona durvis, kuru priekšā izveidotas margas jeb tā sauktais franču
balkons. Šādu variantu ir izvēlējušies
iedzīvotāji Katoļu ielā 1, un tas ir labs
risinājums gadījumos, ja var vienoties,
ka balkoni principā tiek izmantoti reti
un to funkcionalitāte mājas iedzīvotājiem nav vitāli svarīga. Šāds variants
ir arī lētāks par balkona konstrukciju
kapitālo remontu.
Likums nosaka, ka sešu mēnešu
laikā pēc balkonu demontāžas dzīvokļu
īpašniekiem jāpasūta jauna inventarizācijas lieta, jo jebkurš balkons ir
iekļauts dzīvokļa kopējā platībā.

Lodžiju stiklošana – visai mājai
pēc vienota projekta

Iedzīvotāji joprojām pilsētā nesaskaņoti iestiklo lodžijas, kas varbūt nerada
tiešu bīstamību ēkas tehniskajam
stāvoklim, taču vizuāli bojā daudzdzīvokļu mājas fasādes izskatu. Kā
atceras Jelgavas pilsētas Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina, aktīva
lodžiju iestiklošana sākās pagājušā
gadsimta deviņdesmitajos gados, kad
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki
tika aicināti stiklot lodžijas, lai tā kaut
nedaudz mazinātu siltuma zudumus
dzīvokļos, kuros tolaik nebija iespējams nodrošināt pienācīgu centralizēto
apkuri. Būvvalde pat katrai daudzdzīvokļu mājas sērijai bija sagatavojusi
skici vienotam lodžiju stiklojumam,
un dzīvokļu īpašnieki tika aicināti
izmantot šos paraugus. Sākotnēji tā
arī notika, bet vēlāk lodžiju katrs sāka
stiklot pēc savām finansiālajām iespējām un izpratnes, protams, plānotos
darbus nesaskaņojot Būvvaldē.
Lai sakārtotu balkonu un lodžiju
vizuālo skatu, dzīvokļu īpašniekiem
ir jāvienojas par vienotu stilu un tas
jāsaskaņo Būvvaldē, un tikai pēc tam

katrs īpašnieks var veikt darbus. Turklāt šāds variants nenosaka, ka visiem
dzīvokļu īpašniekiem darbi jāveic vienā
laikā. Projekts ir saskaņots, un, ja vien
nama īpašnieki nevienojas darbus veikt
vienlaicīgi, kas, iespējams, ļautu ieekonomēt līdzekļus, katram dzīvokļa īpašniekam ir iespēja pēc vienota parauga
savu balkonu vai lodžiju sakārtot tad,
kad to ļauj finansiālās iespējas.
N.Ļubina uzskata, ka, turpinoties
māju siltināšanas procesam, kas ļauj
ne tikai uzlabot mājokļa energoefektivitāti, bet arī vienoti un vizuāli
pievilcīgi sakārtot balkonus un iestiklot lodžijas, šis jautājums pamazām
pilsētā tiek risināts.
Ēku ekspluatācijas laiku galvenokārt nosaka četri faktori: būvniecībā
izmantotie materiāli, to kvalitāte,
ēkas turpmākā ekspluatācija un vide.
Iedzīvotājiem ir iespēja ietekmēt ļoti
būtisku faktoru – ēkas ekspluatāciju,
jo ikvienas daudzdzīvokļu mājas tehniskais stāvoklis ir atkarīgs arī no tā,
cik atbildīgi pret to izturas paši dzīvokļu īpašnieki. «Taču pats galvenais
jautājums, uz kuru vispirms vajadzētu
atbildēt ikvienam dzīvokļu īpašniekam, – vai es zinu, kādā tehniskajā
stāvoklī ir ne tikai mans dzīvoklis,
bet viss mans nams. Tikai pēc tam,
kad ir saņemts eksperta atzinums,
visiem dzīvokļu īpašniekiem ir vērts
kopā meklēt labāko risinājumu, lai
pagarinātu ēkas ekspluatācijas laiku,»
tā N.Ļubina.
Savukārt SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» tehniskais direktors Oļegs Kukuts uzsver, ka dzīvojamais fonds noveco visā valstī, tāpēc ēku
atjaunošanai un jaunu dzīvojamo māju
būvniecībai ir jāpievēršas vēl straujāk.
Līdzīgi secināts arī Valsts kontroles
ziņojumā un Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijas publiskota-

Pastiprināta uzmanība ir jāpievērš
balkonu norobežojošo konstrukciju
tehniskajam stāvoklim, īpaši to stiprinājumam pie ēkas, jo tas var nebūt
drošs.

Viens no variantiem ir nedrošo balkonu
demontāža. Pēc balkonu demontāžas
tiek saglabātas balkona durvis, kuru
priekšā izbūvē margas jeb tā saukto
franču balkonu. Šādu variantu ir izvēlējušies iedzīvotāji Katoļu ielā 1.
jā pētījumā par mājokļu pieejamību
Latvijā. «Aicinām dzīvokļu īpašniekus
pastiprināti pievērst uzmanību dzīvojamās ēkas tehniskajam stāvoklim un
drošībai, lai māja nepakļautu riskam
iedzīvotājus, kaimiņus un garāmgājējus un lai nenāktos piedzīvot, ka cilvēks
vienā dienā zaudē savu īpašumu,» tā
O.Kukuts.

Maska jāliek uz sejas,
nevis jātur kabatā
No 1. lpp.

Nereti pēc policistu aizrādījuma veikala apmeklētājs masku
izņem no kabatas, atzīstot, ka
tā viņam ir, taču traucē, ar to
ir grūti elpot un jūtas nekomfortabli, tāpēc neliek. «Šādos
gadījumos ar iedzīvotājiem tiek
veiktas preventīvas pārrunas,
informējot par maskas nozīmi,»
stāsta A.Lakstīgala, papildinot,
ka pilsētā ir tirdzniecības vietas,
kurās administrācija ļoti atbildīgi izturas pret jauno kārtību
un personāls veikalā ielaiž tikai
pircējus ar sejas masku. Taču
problēmas ir mazākos veikalos,
kuros paši pārdevēji nelieto sejas
masku, līdz ar to arī nekontrolē,
vai to dara pircēji. Jāpiebilst, ka
maska jālieto arī darbiniekiem,
kuri no apmeklētājiem nav
nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašu plastikāta sienu.
Jāpiebilst, ka Ministru kabinets otrdien atbalstīja grozījumus Covid-19 infekcijas

izplatības pārvaldības likumā,
kas paredz, ka policija par mutes
un deguna aizsegu nelietošanu
sabiedriskās vietās iedzīvotājiem
var piemērot brīdinājumu vai
līdz 50 eiro lielu naudas sodu.
Šie grozījumi vēl ir jāpieņem
Saeimā.
Spēkā stājies arī ierobežojums, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās (arī bāros) telpās
pie galdiņa drīkst atrasties ne
vairāk par četrām personām,
kuras nav no vienas mājsaimniecības, un tas, ka šīs iestādes
drīkst strādāt līdz pusnaktij.
«Sabiedriskās ēdināšanas iestādēs noteikumi tiek ievēroti
– ir ievērota gan distance, gan
nosacījums par personu skaitu
pie galdiņa. Vien sestdien pie
kādas pilsētas atpūtas vietas
izcēlās konflikts, kur apmeklētāji izrādīja neapmierinātību
apsardzes darbiniekiem par to,
ka pulksten 24 ir jāpārtrauc
svinības,» stāsta A.Lakstīgala.

Uzvaras ielā pārbūvē
apgaismojumu
 Ritma Gaidamoviča

Uzvaras ielas posmā no
Ausekļa ielas līdz Uzvaras ielai 65 tiek pārbūvēts apgaismojums.
Iedzīvotājiem jārēķinās,
ka darbu zonā noteikti
satiksmes ierobežojumi, sašaurinot ceļa
braucamo daļu.
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Inga Bernāne stāsta, ka
apgaismojuma pārbūve uzsākta
no Uzvaras ielas 65. nama puses.
«Šobrīd gaismekļi ir izvietoti uz
zemsprieguma elektrolīnijas balstiem, taču pārbūves darbu laikā

gaisvadu elektropārvades līnija
tiks demontēta, tās vietā izbūvējot
pazemes elektrolīniju. Līdz ar to
apgaismojuma kabeļi tiks izbūvēti
paralēli elektrības līnijai un attiecīgi uzstādīti 24 jauni apgaismes
balsti ar ekonomiskajiem LED
gaismekļiem,» stāsta I.Bernāne,
papildinot, ka objektā darbus
organizē gan «Pilsētsaimniecība»,
gan arī AS «Sadales tīkls». Plānots, ka apgaismojums Uzvaras
ielā tiks pārbūvēts līdz novembra
beigām.
Autovadītājiem jārēķinās, ka
līdz 28. novembrim būs ierobežota
satiksme Uzvaras ielas posmā no
Lapskalna ielas līdz Uzvaras ielai
65 un Uzvaras ielas posmā no
Ausekļa ielas līdz Lapskalna ielai.

Piedalies sporta
fotogrāfiju konkursā!
 Ritma Gaidamoviča

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos pilsētas sporta dzīvē un
sporta notikumu atspoguļošanā, kā arī lai
popularizētu sportu
un sportisko aktivitāšu
iespējas Jelgavā, Sporta servisa centrs (SSC)
pirmo reizi izsludinājis
fotokonkursu «Jelgava sporto». Sportiskās
fotogrāfijas, lai pretendētu uz naudas balvu,
konkursam var iesūtīt
līdz 31. oktobrim.
SSC norāda, ka fotokonkursa
tēma ir «Jelgava sporto» un konkursā var iesniegt fotogrāfijas,
kurās atspoguļoti Jelgavā notikuši sporta pasākumi vai Jelgavas
sportisti treniņu vai sacensību
procesā jebkurā citā vietā. Galvenais nosacījums – fotogrāfijai
jābūt uzņemtai pēc 2018. gada
31. decembra. Tātad fotoattēlos
var būt iemūžināti 2019. un 2020.
gada sporta notikumi.
«Jelgavā ir daudzveidīga sporta
dzīve. Pilsētā darbojas trīs pašvaldības sporta skolas un vairāki
desmiti sporta klubu, kuros trenējas tūkstošiem bērnu, jauniešu
un pieaugušo. Ik gadu pilsētā
notiek vairāk nekā simts dažādu
sacensību, un ar šo fotokonkursu
vēlamies uzsvērt, ka sports vie-

no – gan laukumā, gan tribīnēs.
Sports rada iedzīvotāju piederību
savai pilsētai, dod pamatu lepoties
gan ar pilsētu, gan tās cilvēkiem,»
uzsver SSC direktors Juris Kaminskis.
Fotogrāfijas konkursam var
iesniegt līdz 31. oktobrim. Konkursā drīkst piedalīties gan profesionāli fotogrāfi, gan foto entuziasti. Viens autors drīkst iesniegt
līdz 20 fotogrāfijām. Fotogrāfijas
zibatmiņā var personīgi nogādāt
SSC Uzvaras ielā 8, 2. stāvā, vai
augšupielādēt portālā www.failiem.lv un saiti nosūtīt pa e-pastu
ilze.knusle@sports.jelgava.lv. Ar
fotogrāfiju iesniegšanas noteikumiem var iepazīties konkursa
nolikumā, kas pieejams pašvaldības mājaslapas www.jelgava.
lv sadaļā «Institūcijas», «Sporta
servisa centrs».
Konkursam iesniegtos darbus
vērtēs profesionāla žūrija: sporta
fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms
un SIA «W&D» īpašnieks profesionāls fotogrāfs Juris Zēbergs
(AFIAP). Labāko fotogrāfiju
autori saņems naudas balvu: 1.
vietas ieguvējs – 200 eiro, 2. vietas
ieguvējs – 150 eiro, 3. vietas ieguvējs – 100 eiro. Žūrijai ir tiesības
piešķirt speciālbalvu 50 eiro. Labākās fotogrāfijas tiks eksponētas
fotoizstādē pasākumā «Sporta
laureāts 2020» 28. decembrī
Jelgavas sporta hallē. Pasākuma
laikā plānota arī fotokonkursa
uzvarētāju apbalvošana.
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Sakārto Smiltnieku ielu un
izbūvē tās pagarinājumu

SIA «Jelgavas ūdens»
informē,

ka sakarā ar dzeramā ūdens apgādes
sistēmas profilaktisko dezinfekciju Jelgavā
2020. gada 26., 27. un 28. oktobrī ūdenim
iespējams neliels hlora aromāts. Ūdeni var
lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas.
Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā
ieteicams uzvārīt.
«Jelgavas ūdens» atvainojas
par sagādātajām neērtībām.

Īsi

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Lai sakārtotu degradēto teritoriju, reizē veicinot uzņēmējdarbības attīstību, šomēnes sākta
Smiltnieku ielas pārbūve posmā no Viskaļu līdz
Tērvetes ielai 93a. Sakārtojot infrastruktūru, aptuveni 200 metru garajā ielas posmā tiks ieklāts
jauns asfalts, kā arī izbūvēts 80 metru garš ielas
pagarinājums. Līdz 15. novembrim iela satiksmei
ir slēgta. Būvdarbu zonā atļauts iebraukt tiem,
kuri nogādā vai saņem kravu, un tiem, kuri strādā
vai dzīvo šajā ielā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vecākā projektu vadītāja Daina Traidase stāsta, ka
Smiltnieku iela tiek sakārtota
ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, īstenojot
projektu «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3. kārta». Tā
galvenais mērķis ir degradēto
teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu
nodarbinātību un ekonomisko

izaugsmi atbilstoši Jelgavas
pilsētas attīstības programmai.
«Šajā rajonā darbojas vairāki
ražošanas uzņēmumi, kas tostarp nodrošina jelgavniekiem
darba vietas. Pašvaldība ir saņēmusi metāla konstrukciju un
to sastāvdaļu ražošanas uzņēmuma SIA «Haugaard Baltic»
apliecinājumu, kurā pausta
vēlme paplašināt ražošanu,
uzņēmuma attīstībā ieguldot
gandrīz pusmiljonu eiro lielas
investīcijas un radot vismaz 30
jaunas darba vietas, taču, lai tas
būtu iespējams, ir nepiecieša-

ma sakārtota infrastruktūra.
Līdz ar to vietā, kur šobrīd ir
pļava, tiks izbūvēts Smiltnieku ielas pagarinājums, kā arī
projekta gaitā tiks nomainīts
savu laiku nokalpojušais ceļa
segums Smiltnieku ielā,» stāsta
projektu vadītāja. Brauktuvei
jau nofrēzēts vecais asfalts un
šobrīd tiek sakārtota lietus
ūdens kanalizācijas sistēma
un tiks izbūvēti pamati. Sākta
arī ielas pagarinājuma izbūve.
D.Traidase norāda, ka ielas pagarinājumā būs arī gājēju ietve,
bet esošajā ielas posmā ietvei
nomainīts segums, ieklājot
bruģakmeni. Tāpat Smiltnieku
ielu labiekārtos un gan esošajā,
gan arī jaunajā posmā izbūvēs
ielu apgaismojumu.
Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» informē, ka līdz
15. novembrim Smiltnieku iela
ir satiksmei slēgta, bet būvdarbu
zonā strādājošiem un dzīvojošiem piekļūšana tiek nodrošināta. Gājēju kustība tiek organizēta
gar būvdarbu zonu.

Muzejs piedāvā jaunas izglītojošas
programmas skolēniem
 Emīls Rotgalvis

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā papildināts pedagoģisko programmu
piedāvājums skolēniem. Līdz ar atjaunoto ekspozīciju «Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē»
1.–9. klašu skolēni muzeja apmeklējuma laikā
varēs piedalīties programmā «Senie iedzīvotāji
Lielupes krastā» un iejusties arheologa lomā, bet
dažādu ekspozīciju priekšmetus iepazīs jaunāko
klašu skolēni un bērndārznieki, kuri aicināti uz
nodarbību «Burtu karnevāls».
Kā skaidro Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja muzejpedagoģe Teika Putna, jaunas izstādes
un ekspozīcijas pastāvīgi
sniedz iespējas radīt izzinošas
programmas, kurās stāstīt
par mākslu, vēsturi un šajās
jomās iesaistīto pētnieku
darbu. To pierāda arī nupat
atklātā atjaunotā aizvēstures un viduslaiku ekspozīcija
muzejā – tās saturu integrējot
nodarbībā, rasts jauns veids,
kā stāstīt un izzināt arī Jelgavas vēsturi. «Tā kā lielākoties
par aizvēstures laiku uzzinām
no arheoloģiskajiem izrakumiem, skolēni varēs iejusties
arheologa lomā un strādāt ar
priekšmetiem, veicot to izpēti
un daloties savos novērojumos. Vienlaikus šādā veidā

bērni uzzinās par Jelgavas
teritorijas pirmiedzīvotājiem
– kā viņi dzīvoja, kādi priekšmeti no tiem laikiem ir saglabājušies,» stāsta T.Putna.
Tāpat izveidota jauna nodarbība mazākajiem muzeja
apmeklētājiem – pirmsskolas
vecuma bērniem un 1. un 2.
klašu skolēniem. Tās gaitā
bērni iepazīs muzeja daudzās ekspozīcijas, vienlaicīgi
veicinot lasītprasmi. «Bērnu
uzdevums būs orientēšanās
muzejā un burtu meklēšana
priekšmetos un anotācijās.
Šī nav gluži mācīšanās, bet
gan esošo zināšanu nostiprināšana, interesantā veidā
papildinot izglītības iestādēs
apgūto. Vienlaikus tas ir arī
uzdevums nodarbības vadītājam, jo jāpielāgojas dažādiem

bērnu zināšanu līmeņiem –
skaidrs, ka bērndārznieku un
2. klases skolēnu lasītprasme
atšķiras,» uzsver muzejpedagoģe.
T.Putna teic, ka nodarbības muzejā ir saistošas gan
pilsētas skolu un bērnudārzu
audzēkņiem, gan grupām no
citām pilsētām, kas visbiežāk
Jelgavā viesojas programmas
«Latvijas skolas soma» gaitā.
Atsākoties skolai, klašu interese apmeklēt muzeju esot
jūtama, jo izglītības iestādes
mācību gada sākumu steidz
izmantot ekskursijām.
Abas muzejpedagoģijas
programmas turpmāk papildinās pastāvīgo Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja nodarbību piedāvājumu. Viss programmu piedāvājums pieejams mājaslapā
www.jvmm.lv, sadaļā «Pakalpojumi», «Pedagoģiskās
programmas». Dalības maksa
vienā programmā bērnam ir
1 eiro, pieaugušajam – 1,50
eiro. Pirmsskolas vecuma
bērniem un Jelgavas pilsētas
pašvaldības izglītības iestāžu
skolēniem un audzēkņiem
ieeja muzejā un pedagoģiskās
programmas apmeklējums ir
bez maksas.

 Šonedēļ pilsētā atslēdz un ieziemo strūklakas un brīvkrānus.
Pilsētas strūklakas tika ieslēgtas maijā,
bet, pazeminoties gaisa temperatūrai,
šonedēļ tās tiek izslēgtas un ieziemotas. «Laukā kļūst arvien vēsāks, un sola
salu, līdz ar to, lai neaizsaltu strūklaku
mehānisms, strūklakas uz ziemas periodu, kā katru gadu, tiks izslēgtas un
ieziemotas,» stāsta pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece Žanna
Barkovska. Ieziemotas tiek strūklakas
«Ūdenskritumi» Jāņa Čakstes bulvārī,
skulptūra strūklaka «Jelgavas students»
Jāņa Čakstes bulvārī, kā arī skulptūra
strūklaka «Trīsvienība» Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā.
Tāpat šonedēļ tiks izslēgti brīvkrāni
Jāņa Čakstes bulvārī un Lielās ielas un
Krišjāņa Barona ielas krustojumā. Tie
šogad bija pieejami no jūlija.
 Šonedēļ Latvijā beigsies vasaras
laiks – pāreja atpakaļ no vasaras
laika notiks 25. oktobrī pulksten 4
(naktī no sestdienas uz svētdienu),
pulksteņa rādītājus pagriežot vienu
stundu atpakaļ. Kā informē Ekonomikas ministrija, tā kā ES līmenī vienots
redzējums par jauniem nosacījumiem
attiecībā uz laika maiņu divas reizes
gadā vēl nav panākts, šobrīd joprojām
ir spēkā iepriekš apstiprinātā kārtība –
vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta
pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai
svētdienai.

PPII «Paulas Karlsons»
Jelgavā, Rīgas ielā 67,

uzņem izglītojamos
no 1,6 līdz 5 gadu vecumam.
PAULAS

Tālrunis 29427600.

PPII «Pīlādzītis»

Jelgavā, Pērnavas ielā 16,
uzņem izglītojamos no 1,6 līdz 6 gadu
vecumam jaunajam 2020./2021. m.g.
Tālrunis informācijai – 20021871,
29351443, 63021591.

Meklē darbu
Podnieks meklē darbu. T.24905173.
Elektriķis. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Iekšdarbu meistars meklē darbu.
T.25275603.
Vīrietis meklē darbu. Palīdzēšu
saimniecības darbos. T.25253761.
Iekšdarbu meistars meklē darbu.
T.26294545.

Aizsaulē aizgājuši
VERA ŽUKA (1954. g.)
EDVĪNS KLEIMANIS (1955. g.)
LILITA LUKJAŅENOKA (1938. g.)
DZIDRA GAILE (1930. g.).
Izvadīšana 23.10. plkst.12 Baložu kapsētā.
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Pieprasījums lielāks
par piedāvājumu
SIA «A.K.I.»
Pašvaldības piešķirtais
grants – 10 000 eiro ražošanas iekārtas iegādei
«Jau visu šo gadu pilnībā esmu
pievērsies tikai sava uzņēmuma
attīstībai. Pirms tam 20 gadi aizvadīti metālapstrādes jomā, vadot dažādus metālapstrādes uzņēmumus
un vienu no ražotnēm izveidojot
pilnīgi no nulles, līdz ar to iegūta
nozīmīga pieredze ne tikai metālapstrādes jomā, bet arī uzņēmuma
veidošanā un vadīšanā. Mērķis ir
Jelgavā izveidot alumīnija un metāla konstrukciju ražotni,» skaidro
SIA «A.K.I.» valdes loceklis Arnis
Krūzmanis.
Pamata darbības joma uzņēmumā
plānota alumīnija stikloto fasāžu
konstrukciju ražošana. «Lai arī
produkts nav jauns, tas plaši tiek
pielietots būvniecībā, bet reālā

tirgus situācija ir tāda, ka esošie
ražotāji nespēj apmierināt augošo
pieprasījumu – atsevišķos uzņēmumos pasūtījumi jau ir nodrošināti
trīs gadus uz priekšu,» biznesa
perspektīvas akcentē A.Krūzmanis.
Sākotnēji uzņēmums paredz
nodarbināt līdz četriem cilvēkiem,
taču, pakāpeniski pieaugot pasūtījumiem, gan ražošanas apjomi,
gan nodarbināto skaits var būtiski
pieaugt.
Jau patlaban uzņēmējs ir ieguldījis savus finanšu līdzekļus gan
iekārtu iegādei, gan telpu nodrošinājumam, un ar pašvaldības granta
atbalstu paredzēts līdzfinansēt
atsevišķu iekārtu iegādi. «Darbs
ir bijis mērķtiecīgs, arī paša ieguldījumi ievērojami, tāpēc, protams,
ražošanas procesu paredzu sākt pēc
iespējas ātrāk. Jau tuvāko divu trīs
mēnešu laikā plānoju saražot pirmo
produkcijas partiju, lai apliecinātu
tās kvalitāti un varētu to sertificēt,»
stāsta A.Krūzmanis.

Ceturtdiena, 2020. gada 22. oktobris

Inovatīva ražošana – pelnu siers

Saimnieciskās darbības
veicēja Agita Blūma
Pašvaldības piešķirtais
grants – 9480,35 eiro inovatīva siera ražošanai
«Pelnu siers ir īpašs ar to, ka sieru
apstrādā ar īpašiem pelniem un nogatavināšanas laikā noteiktos vides apstākļos uz siera virsmas dabīgi veidojas
pelējums. Latvijā šāds siers līdz šim nav
ražots,» saka siera meistare Agita Blūma,
kuras mērķis ir kļūt par savas siernīcas
saimnieci. «Šī doma man jau ir ļoti sen,
un pamazām uz to mērķtiecīgi virzos.
Ilgus gadus strādāju vadošajos piena
pārstrādes uzņēmumos Latvijā gan par
laboratorijas vadītāju, gan kvalitātes un
pārtikas drošības pārvaldības sistēmas
vadītāju, taču paralēli tam sāku savu

saimniecisko darbību,» stāsta A.Blūma.
Jau 2017. gadā izstrādāta tehnoloģija
un uzsākta inovatīvu pelējuma sieru –
pelnu un kamambēra – ražošana. Savukārt šogad izstrādāta arī rokfora jeb zilā
pelējuma siera ražošanas tehnoloģija, un
ražošanu paredzēts sākt nākamgad. Par
saviem sieriem A.Blūma saka, ka tas ir
ekskluzīvs produkts un viņas mērķis
nav kļūt par vairumtirgotāju, bet tirgū
piedāvāt izsmalcinātu produktu. «Savus
sierus gatavoju tikai no visaugstvērtīgākā
nepasterizēta, svaigi slaukta, silta govs
piena, sieri tiek ieraudzēti ar pienskābes
baktēriju kultūrām un mikrobioloģisko
fermentu. Šādā tehnoloģijā tiek saglabāta
piena dabīgā mikroflora, minerālvielas,

vitamīni, fermenti un tikai svaigam
pienam raksturīgā garša, kas arī būtiski
atšķir manis ražoto sieru no masveida
produkcijas – šāds siers ir dzīvs,» saka
A.Blūma.
Šobrīd siera meistare savu produkciju
ražo mājas apstākļos, taču nākotnē plāno
ierīkot atsevišķu nelielu siernīcu. Mērķis
paredz mēnesī pārstrādāt līdz 800 litriem
piena, saražojot 150 kilogramu siera, bet
uzņēmuma apgrozījumu kāpināt līdz
5000 eiro mēnesī. Par pašvaldības piešķirto grantu tiks iegādāta siera vanna,
siera nogatavināšanas plaukti, ratiņi
siera plauktu transportēšanai, svari ieraugam, kā arī nojume siera tirdzniecībai
izbraukumos.

«Produkta derīguma termiņu varēsim
pagarināt līdz diviem gadiem»
SIA «PURUSS.PET»

Domu planetārijs un
inovatīvi mācību materiāli
SIA «Edgars un Tamāra»
Pašvaldības piešķirtais
grants – 8000 eiro privātās pirmsskolas izglītības iestādei «Pīlādzītis»
inovatīvu mācību materiālu iegādei
«Jau pavasarī, gatavojoties jaunajam mācību gadam un sākot ieviest
kompetenču pieeju mācību saturā,
savā pirmsskolas izglītības iestādē
izveidojām Domu planetāriju, kur
pieejami dažādi izzinoši mācību
materiāli un eksperimenti tieši
pirmsskolas vecuma bērniem,» stāsta SIA «Edgars un Tamāra» valdes
locekle Tamāra Salmiņa, akcentējot, ka Domu planetārijs ir vieta,

kur bērni kopā ar pedagogu radoši
darbojas un eksperimentē, izmantojot inovatīvus mācību materiālus.
«Uzzinot par pašvaldības izsludināto
atbalsta programmu uzņēmumiem,
saredzējām to kā iespēju turpināt
mūsu iesākto darbu un Domu planetāriju papildināt ar vēl citiem
izglītības uzņēmuma «Lielvārds»
mācību materiāliem. Esam ļoti
pateicīgi pašvaldībai par atbalstu
mūsu pieteikumam, jo tas mums
ļaus iegādāties interaktīvo tāfeli ar
īpašu programmu tieši pirmsskolas
bērniem; padziļinātai dabaszinātņu
tematu apguvei un eksperimentēšanai eksperimentu komplektus
«Anna un Leons», kas ļauj eksperimentēt ar ūdeni un gaisu, kā arī
doties pētīt dabu un apkārtni; 10
planšetdatorus un tastatūru,» stāsta
T.Salmiņa.

Pašvaldības piešķirtais
grants – 3332,80 eiro
ūdens attīrīšanas iekārtas iegādei, mārketinga
aktivitātēm
SIA «PURUSS.PET» ir ģimenes uzņēmums, kas darbojas divus gadus un
ražo kosmētikas līdzekļus mājdzīvniekiem – šampūnus, kondicionierus, ausu
tīrīšanas līdzekļus suņiem un kaķiem,
smaku neitralizētājus. «Ja mēs papētām
lielas daļas veikalos pieejamo kosmētikas
līdzekļu sastāvu mājas mīluļiem, tad
viegli varam secināt, ka tie visbiežāk nav
nemaz tik nekaitīgi. Tas arī bija sākums
mūsu ģimenes biznesam – vēlme savam
mājas mīlulim izmantot kosmētikas
līdzekļus, kas būtu droši un nekaitīgi
ne tikai dzīvniekam, bet arī ģimenes
locekļiem, it sevišķi maziem bērniem,
kuri ar mājdzīvnieku ir ciešā kontaktā.
Pēc izglītības esmu ķīmiķe, un pieredze
kosmētikas ražošanas uzņēmumā ļāva
apzināties, ka ekoloģisku kosmētikas
produktu radīšana mājdzīvniekiem ir
perspektīva biznesa joma,» stāsta ģimenes uzņēmuma pārstāve Marta Kokina.
Jau šobrīd pēc M.Kokinas izstrādātajām receptūrām uzņēmuma produkcija
ir pieejama ne tikai interneta veikalā, bet
arī atsevišķās tirdzniecības vietās Jelga-

vā, Liepājā un Rīgā, tāpat nesen uzsākta
sadarbība ar vācu uzņēmumu, kuram
tiek izstrādāta un radīta produktu receptūra ar dabīgu sastāvu, bez alerģiskām
izejvielām, ar pārbaudītu efektivitāti,
bez alergēniem un ar mājdzīvnieka ādai
pielāgotu pH līmeni.
«Regulāri sekoju līdzi iespējām gūt
atbalstu uzņēmuma attīstībai un zinu,
ka līdz šim dažādas atbalsta programmas visbiežāk bija pieejamas tieši lauku
uzņēmējiem, piemēram, Lauku atbalsta
dienesta, bet pilsētas uzņēmējiem tajās
nav iespēju startēt, tāpēc biju patīkami
pārsteigta, ka Jelgavas pašvaldība ir
radījusi šādu programmu. Mūsu uzņē-

muma gadījumā grants būs neatsverams
atbalsts tālākai attīstībai. Par granta
līdzekļiem paredzam iegādāties specifisku ūdens attīrīšanas iekārtu, kas ļaus
būtiski ieekonomēt līdzekļus izejvielu
iegādei un pagarināt produkta derīguma
termiņu līdz diviem gadiem. Šobrīd pēc
noteiktiem standartiem attīrītu ūdeni,
kas ir viena no pamatizejvielām katram
mūsu ražotajam produktam, iepērkam,
un, tā kā esam mazs ražotājs, ūdens
iegādei nākas tērēt nesamērīgi lielus
līdzekļus. Tāpat par pašvaldības piešķirto
atbalstu varēsim īstenot mārketinga
aktivitātes, lai attīstītu sava uzņēmuma
darbību,» uzsver M.Kokina.

Podologs dosies mājas vizītēs
SIA «Sintijas Harju
podologa privātprakse»
Pašvaldības piešķirtais
grants – 3280 eiro podologa aprīkojuma iegādei
«Jelgavā ir ierobežota iespēja saņemt podologa pakalpojumus savā dzīvesvietā, taču it sevišķi gados veciem
cilvēkiem tas ir ļoti aktuāli. Līdz šim
iespēju robežās centāmies nākt pretī
pacientiem un doties arī mājas vizītēs,
taču, lai to varētu veikt operatīvāk,
ir nepieciešams mobils aprīkojums.
Tieši tāpēc iesniedzām pieteikumu
Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Ivars Veiliņš un pašvaldības granta saņemšanai – lai
no uzņēmumu personīgā arhīva iegādātos mobilo podologa aprīkoju-

mu un instrumentus,» stāsta
SIA «Sintijas
Harju podologa
privātprakse»
īpašniece Sintija
Harju, uzsverot,
ka pašvaldības
finansiālais atbalsts ne tikai
ļaus sniegt pakalpojumu kvalitatīvāk, bet
radīt arī jaunu
darba vietu.
Jāpiebilst, ka podologs ir pēdu
aprūpes speciālists ar medicīnisko
izglītību, kas veic pēdu kopšanu un
ārstēšanu – ieaugušu nagu korekci-

ju, varžacu, kārpu apstrādi, papēžu
plaisu, pēdu hiperkeratozes (ādas
sabiezējumu) apstrādi, sēnīšu skarto
nagu/ādas apstrādi.
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«100 grami mūsu produkta Grants dos iespēju pagarināt sezonu un
aizstāj kilogramu gaļas»
neatcelt pasūtījumus
SIA «AB11»
Pašvaldības piešķirtais
grants – 6448 eiro
sublimācijas iekārtas
iegādei, analīžu veikšanai, īres maksai,
barībai, substrātam
«Mūsu radītais produkts ir absolūti inovatīvs Latvijas tirgū – sadarbībā ar LLU Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes vadošo pētnieci Ilgu
Gedrovicu jau ilgāku laiku strādājam pie projekta, kurā tiek pētīti
jauni olbaltumu avoti pārtikai Latvijā, radot miltus no sliekām, kas
ir ne vien augstvērtīgs olbaltumu
avots, bet arī cilvēkam drošs un
baudāms pārtikas produkts,» stāsta
SIA «AB11» valdes locekle Aivita
Kliesta.
Iegūstot pārliecinošus pētījuma
rezultātus, dibināts uzņēmums SIA
«AB11», kura mērķis ir izstrādāt
arvien jaunus produktus, kuros
tiktu izmantots olbaltumu avots –
slieku milti. «Šobrīd esam radījuši
un pārbaudījuši tādus produktus kā
kēksiņu maisījums, makaroni, maisījums smūtijam, batoniņš,» skaidro A.Kliesta, uzsverot, ka lielākais
ieguvums no šādiem produktiem ir
ātri un ērti pagatavojama maltīte
ar bagātīgu olbaltumu devu. «Viens
uzskatāms piemērs – simts grami
slieku miltu satur aptuveni tikpat
daudz olbaltumvielu, cik kilograms
gaļas. Līdz ar to, uzturā lietojot
makaronus, kuru sastāvā ir slieku
milti, maltītei nav jāpievieno gaļa
kā olbaltumvielu avots. Šāda veida
produkti ir īpaši aktuāli, piemēram,

sportistiem, aktīva dzīvesveida
cilvēkiem, kā arī ikvienam, kurš
izvēlas veselīgu pārtiku,» skaidro
A.Kliesta.
Pirms gada uzņēmums ir izveidojis nelielu slieku fermu, kur tās tiek
speciāli audzētas un pēc tam pārstrādātas. Lai turpinātu uzņēmuma attīstību, SIA «AB11» startēja
pašvaldības atbalsta programmā un
iegūto finansējumu paredz izlietot
sublimācijas krāsns iegādei, kas
nodrošina slieku pārstrādi, barības
un substrāta iegādei, kā arī analīžu
veikšanai.
«Par sava produkta nākotni
esam pārliecināti – lai arī Latvijā
un Eiropā tas ir jaunums, citviet
pasaulē tas jau veiksmīgi tiek īstenots. Šobrīd vien ir jautājums, vai
uzņēmums turpinās darbu tikai
pie jaunu produktu izstrādes un
patentēšanas, to ražošanai meklējot
sadarbības partnerus, vai arī paši
nodrošināsim pilna cikla ražošanu,» tā A.Kliesta.
SIA «AB11»
slieku ferma

Pašvaldības piešķirtais
grants – 10 000 eiro
iepakojuma ražošanas
iekārtas iegādei
«Mans uzņēmums, kurā joprojām
esmu vienīgais darbinieks, dibināts
2008. gadā, kad sāku nodarboties ar
malkas sagādi un realizāciju, taču
tad nāca krīze un bija nepieciešams
pārorientēties. Šobrīd jau ilgāku
laiku ražoju un Jelgavas uzņēmumam «AKG Thermotechnik Lettland» piegādāju speciālu koksnes
iepakojumu no OSB plāksnēm, kas
paredzēts konkrētas saražotās produkcijas transportēšanai,» stāsta
SIA «Kopā siltāk» īpašnieks Māris
Beņķis.
Šobrīd uzņēmums ir ieguvis otru
klientu – tipogrāfijas iekārtu ražotāju, kurš pasūtījis specifiskāku
koksnes iepakojumu – ar noteiktiem

Pašvaldības piešķirtais
grants – 10 000 eiro nojumes jumta konstrukcijas
iegādei un izbūvei
«Pieteikumu pašvaldības granta programmai iesniedzām viena mūsu uzņēmumam ļoti nozīmīga projekta realizācijai.
Mūsu restorāna «Pilsētas elpa» bizness ir
izteikti sezonāls – vasaras sezonā ir jāspēj
nopelnīt tik, lai varētu segt zaudējumus,
kas rodas ziemas sezonā. Tāpēc šā brīža
situācija, kad mēs nevaram pilnvērtīgi
izmantot savu vasaras terasi un katrs
pasūtījuma apstiprinājums ir cieši saistīts
ar laikapstākļiem, rada situāciju, kad
uzņēmums zaudē ieņēmumus,» uzsver
restorāna saimnieki Roberts Lukša un
Inese Pelše-Lukša.
Šobrīd vasaras terasē ir uzstādīti saulessargi, taču, ņemot vērā ūdens tuvumu,
Pasta salā vējš bieži ieskrienas straujāk
nekā citviet pilsētā, un tam saulessargi
nav paredzēti, tāpat tie nepasargā no
lietus. «Līdz ar to šobrīd vasaras terasi

pilnvērtīgi varam izmantot tikai tad,
kad mums to ļauj laikapstākļi. Nereti
gadās, ka cilvēks rezervē vietu terasē,
mēs apstiprinām pasūtījumu, bet pēc
laika tas jāatceļ. Tāpat ļoti neērtā situācijā nonākam, kad apmeklētāji bauda
maltīti terasē, pēkšņi sākas lietus, bet
restorāna telpās visi galdiņi ir aizņemti...
Tāpēc apzināmies: lai pilnvērtīgi varētu
strādāt, terasei nepieciešams jumts.
Esam izstrādājuši projektu, kas vizuāli
iekļautos Pasta salā. Jumta konstrukcija
paredzēta transformējama, ko saulainā

laikā būtu iespējams automātiski atbīdīt,
ļaujot klientiem baudīt sauli, bet sliktos
laikapstākļos tas pasargātu gan no vēja,
gan lietus. Tas nozīmētu, ka mēs pilnībā
izvairītos no haosa pasūtījumu pieņemšanā, varētu apkalpot vairāk cilvēku,
restorāna daļa vēl pilnvērtīgāk iekļautos
kopējā Pasta salas koncepcijā, radot pievilcīgu vidi, kur jebkuros laikapstākļos
baudīt atpūtu pie ūdens. Tāpat tas ļautu
āra sezonu restorānam sākt agrāk pavasarī un noslēgt vēlāk rudenī,» skaidro
R.Lukša.

«Ir piedzimis «Klingo»!»
SIA «Marks M»
Pašvaldības piešķirtais
grants – 10 000 eiro CNC
iekārtas iegādei

Pašvaldības grants ļaus ražot
specifiskāku koksnes iepakojumu
SIA «Kopā siltāk»

SIA «Alier»

frēzējumiem un urbumiem iekārtu
fiksēšanai transportēšanas laikā,
tāpēc uzņēmumam radusies nepieciešamība pēc papildu iekārtām.
«Jau līdz šim arī AKG uzņēmumā,
izpildot pasūtījumus, reizi pa reize iepakojumam vajadzēja veikt
papildu frēzējumus un urbumus.
Tādos gadījumos izmantoju ārpakalpojumu, sagataves vedot uz citu
uzņēmumu un pēc tam nogādājot
atpakaļ. Taču šobrīd, saņemot
pasūtījumu tikai specifiskam iepakojumam, ir skaidrs, ka regulāra
sagatavju nogādāšana citā uzņēmumā prasa lielus laika un arī finanšu
resursus. Tāpēc, lai attīstītu ražošanu, startēju pašvaldības atbalsta
programmā. Piešķirtais grants
ļaus iegādāties divas kokapstrādes
iekārtas – frēzmašīnu un taisnošanas/biezumošanas ēvelmašīnu,»
skaidro M.Beņķis, piebilstot, ka
līdz ar jaunajām iekārtām un otru
pasūtītāju uzņēmums meklēs arī
papildu darbinieku.

«Mēs ražojam, ražojam, un tad martā
burtiski vienā dienā eksports apstājas…
Paliec uz pauzes un domā, kā dzīvot
tālāk. Mēs nepārtraucām darbu un nepretendējām uz dīkstāves pabalstu, kā
to darīja daudzi citi, mēs sapratām, ka ir
vajadzīgs cits ceļš – ir jārada jauns eksportspējīgs produkts. Kopš marta esam
ļoti intensīvi un radoši strādājuši, un šobrīd varu teikt, ka ir piedzimis «Klingo».
Tas ir pilnīgi jauns starptautisks zīmols –
fizisko aktivitāšu konstruktors bērniem,»
par jaunumiem stāsta uzņēmuma SIA
«Marks M» un zīmola «Nakts mēbeles»
īpašnieks Juris Griķis.
«Klingo» ir konstruktors, ko uzņēmums gatavs ražot vismaz 50 dažādās
kombinācijās, un tas paredzēts bērniem
vecumā no pusgada līdz sešiem gadiem
– sākot ar vienkāršākiem rāpšanās
elementiem pašiem mazākajiem līdz

konstruktoram, kurā ir gan slīdkalniņš,
gan sarežģītāki fizisko aktivitāšu elementi. Produkts jau ir sertificēts, un pirmā
vieta Latvijā, kur to varēs iegādāties,
būs jaunais tirdzniecības centrs «Sāga»
Rīgā, kur drīzumā durvis vērs arī salons
«Nakts mēbeles». Taču plašākais noieta
tirgus paredzēts ārpus mūsu valsts, un
jau panākta vienošanās ar «Amazon»
par produkta tirgošanu šajā platformā.
«Par savu radīto «Klingo» esam simtprocentīgi pārliecināti, un, iespējams,
nākotnē Jelgavā varētu tapt atsevišķa

«Klingo» ražotne, taču iesākumā paredzam, ka mūsu jaunais produkts pilsētā
radīs vismaz desmit jaunas darba vietas,»
uzsver J.Griķis.
Izstrādājot produktu, uzņēmums
izmantoja jau esošās ražošanas iekārtas,
taču šobrīd, lai atslogotu pamatražošanu, kas pēc krīzes pavasarī atsākusies,
nepieciešams iegādāties jaunu CNC
iekārtu. «Ziniet, tas patiesi ir patīkami,
ka pašvaldība ar piešķirto grantu mūsu
ieguldīto darbu ir novērtējusi!» atzīst
J.Griķis.

Sper soli eksporta virzienā
SIA «RichBerry»
Pašvaldības piešķirtais
grants – 4414 eiro preču
zīmes un iepakojuma
dizaina izstrādei
SIA «RichBerry» ražo bezglutēna
ķirbju sēklu miltu produkciju jeb
dažādus miltu maisījumus, kas ļauj
vienkāršā veidā pagatavot bezglutēna
maltīti mājās. Jau šobrīd tirgū ir pieejami uzņēmuma ražotie maisījumi
mafinu pagatavošanai, bet vienlaikus
tas izstrādā jaunus produktus, lai
paplašinātu piedāvājumu. Decembrī
SIA «RichBerry» gatavojas pircējiem
piedāvāt savu jauno produktu – ķirbju
sēklu marcipānu. «Produkts ir gatavs,
notestēts un pārbaudīts, bet pirms
palaišanas tirgū vēlamies izveidot tam
jaunu preču zīmi un dizaina iepakojumu. Tieši ar šādu mērķi arī startējām
pašvaldības atbalsta programmā, cerot
piesaistīt finansējumu, un esam gandarīti, ka mūsu pieteikums ir atbalstīts,»
saka uzņēmuma līdzdibinātāja Elīna
Romašova.
Lai arī uzņēmums ir neliels un paši
sevi joprojām sauc par mājražotājiem,
viņu radītā produkcija tiek tirgota
tādos lielveikalos kā «Stockmann», un
jūlijā sākta sadarbība arī ar vairum-

tirgotāju «Gemoss». «Godīgi sakot,
bijām pārsteigti, jo «Stockmann» mūs
uzrunāja paši un piedāvāja sadarbību,
par mums uzzinot internetā. Iespējams
tāpēc, ka viņi piedāvā vienu no plašākajiem bezglutēna produktu klāstiem
un vienlaikus aktīvi atbalsta vietējos
ražotājus, jaunus produktus un veselīgu dzīvesveidu. Taču šādi lielveikali
pārsvarā sadarbojas ar vairumtirgotājiem, tāpēc nākamais ķēdes posms
bija meklēt vairumtirgotāju, un tā
sākās sadarbība ar «Gemoss»,» stāsta
E.Romašova.
Sākums uzņēmumam bija cieši
saistīts ar pašas ģimenes vēlmi lietot
uzturā veselīgu pārtiku. «Atteicāmies
no veikalā pirktas eļļas – nopirkām
mazu eļļas spiedi un ģimenes vajadzībām eļļu spiedām mājās. Taču ātri
sapratām, ka, no sēklām iegūstot eļļu,
rodas blakusprodukts, ko iespējams
attīstīt un izmantot. Būtisks faktors
bija arī tas, ka mums pašiem ģimenē
aug bērns ar pārtikas nepanesamību.
Vēl tas sasaucās ar manām maģistrantūras studijām, kurās bija iespēja veikt
pētniecisko darbu. Tā rezultātā radās
biznesa ideja, kas pārauga uzņēmējdarbībā,» skaidro E.Romašova.
Šogad uzņēmums ir iegādājies arī
īpašumu Elejas pagastā, kur paši vēlas
attīstīt ķirbju audzēšanu. «Saviem produktiem izmantojam kailsēklu ķirbjus,

kas nozīmē, ka sēklas ķirbī ir praktiski
bez ierastā biezā apvalka, un tas būtiski atvieglo pārstrādes procesu. Šobrīd
Latvijā ir vien dažas saimniecības, kas
šādus kailsēklu ķirbjus audzē,» atzīst
E.Romašova.
Uzņēmuma nākotnes plāns ir spert
soli eksporta virzienā, kur viens no
faktoriem ir ne tikai augstvērtīgs produkts, bet arī preču zīme un dizains.
«Tāpēc noteikti var teikt, ka pašvaldības atbalsta programmas finansējums
mums ļaus spert šo soli. Tāpat, ņemot
vērā, ka produkcijas ražošana lielā
mērā ir roku darbs, paredzam, ka, pieaugot apgrozījumam, radīsim arī jaunas darba vietas,» uzsver E.Romašova.
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Jelgavai – četri Latvijas
čempioni skvošā
 Ilze Knusle

Par Latvijas junioru čempioniem U-19 grupā skvošā
gan puišiem, gan meitenēm
kļuvuši Jelgavas Skvoša kluba spēlētāji Augusts Ūbelis
un Una Ulmane. Jelgavnieki
izcīnīja uzvaru un medaļas
arī citās vecuma grupās.
Latvijas čempionāts skvošā junioriem un senioriem Rīgā notika
10. un 11. oktobrī. Jelgavnieki šajā
čempionātā kopumā izcīnīja astoņas
no 15 medaļām junioru grupā, kā arī
vienu senioru grupā.
Jelgavas Skvoša kluba vadītāja
Baiba Lulle informē, ka Jelgavas
zēni ieguva medaļas visās vecuma
grupās. Jelgavnieks A.Ūbelis pērn
kļuva par Baltijas junioru čempionu,
bijis trīskārtējs Latvijas junioru
vicečempions, bet šogad pirmo reizi
kļuva par Latvijas junioru U-19
čempionu. Trešais šajā grupā ir jelgavnieks Lukass Kančs, kurš arī U-15
grupā izcīnīja zelta medaļu. Puišu
U-13 grupā jelgavniekiem divas medaļas – sudrabs Ričardam Zacepinam
un bronza Rafaelam Hairapetjanam.
Meitenes Latvijas čempionātā sacentās trīs vecuma grupās, un visās
uzvarēja Jelgavas skvošistes. Par
Latvijas čempioni junioru U-19 grupā
kļuva Jelgavas 4. vidusskolas skolFoto: Jelgavas
Skvoša klubs

niece U.Ulmane, kurai šis ir pirmais
Latvijas junioru čempiones tituls,
turklāt tas izcīnīts 15 gadu vecumā
un pēc nepilniem trīs aktīvu treniņu
gadiem. Latvijas čempionātā juniorēm
U-19 grupā arī sudraba godalga ir
jelgavniecei – Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas skolniecei Laurai Annai
Badūnei, kura pērn arī bija otrā U-19
un pirmā U-15 grupā.
Kuplākā grupa, kura netika apvienota ne ar vienu citu, bija meiteņu
grupa vecumā līdz 13 gadiem. Tajā
atkārtota uzvara grupas favorītei
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolniecei Sonorai Liepai. Šogad meiteņu
U-15 grupa netika izveidota nelielā
dalībnieču skaita dēļ, tādēļ jaunākajām spēlētājām nācās cīnīties kopā
ar vecākām apvienotajā U-15 grupā.
Arī tajā labākā bija S.Liepa, pārspējot
13 un 14 gadus vecas meitenes no
Pļaviņām.
Latvijas čempionāts aizvadīts arī
senioriem. Šajā grupā vienīgā godalga
jelgavniekiem ir augstākā kaluma
medaļa un čempiones tituls W35+
grupā, kuru izcīnīja jelgavnieku skvoša trenere B.Lulle.
Jāpiebilst, ka šajā nedēļas nogalē
bija plānots Jelgavas atklātais čempionāts skvošā vīriešiem un sievietēm, bet, ņemot vērā ierobežojumus
Covid-19 izplatības mazināšanai, kas
Latvijā aizliedz organizēt sporta sacensības, čempionāts nenotiks.

Ceturtdiena, 2020. gada 22. oktobris

Sporta skolas turpina strādāt
attālināti, ārā un individuāli
 Ritma Gaidamoviča

Ņemot vērā valdības pieņemtos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai sportā, Jelgavas pilsētas
pašvaldības sporta skolas
– Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skola (BJSS), Jelgavas
Specializētā peldēšanas skola
(JSPS) un Jelgavas Ledus
sporta skola (JLSS) – līdz 6.
novembrim treniņprocesu
organizē attālināti, atsevišķām grupām notiek treniņi
pilsētvidē, kā arī sportistiem
ir individuālās nodarbības
telpās.

Valdības pieņemtie grozījumi Ministru
kabineta noteikumos paredz, ka līdz 6.
novembrim sporta treniņi (nodarbības)
grupās var notikt tikai ārpus telpām vai
attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuves, bet telpās treniņi var norisināties
tikai individuāli. Šī prasība attiecas arī uz
sporta klubiem, bet neattiecas uz Latvijas
pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās
vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības
sportistu un komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem. Tāpat ir aizliegts organizēt
sporta pasākumus – tas neattiecas vien
uz starptautiskiem sporta pasākumiem,
kā arī komandu sporta spēļu augstāko
Par Latvijas čem- līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem.
pioniem skvošā
Jelgavas Sporta servisa centrs (SSC)
U-19 grupā kļuva
informē, ka sporta skolas turpina darbu
Augusts Ūbelis
(trešais no labās) un, ievērojot noteikumus, katra treniņu procesu organizē, izvērtējot savas
un Una Ulmane
iespējas. JSPS direktore Zelma Ozoliņa
(centrā), par
norāda, ka treniņi audzēkņiem tiek orčempionu U-15
ganizēti galvenokārt attālināti, uzdodot
grupā – Lukass
izpildīt dažādus fiziskās sagatavotības
Kančs (otrais
uzdevumus, kā arī tiek aizvadītas grupu
no labās), bet
nodarbības ārā. «Atšķirībā no pavasara,
Sonora Liepa
(trešā no kreisās) kad peldbaseins tika slēgts, šobrīd baseins
ir pieejams individuālam apmeklējumam,
ieguva čempiotāpēc arī mēs vecāko grupu audzēkņiem
nes titulu gan
U-13 grupā, gan iespēju robežās nodrošinām individuālos
treniņus baseinā,» norāda skolas direktoapvienotajā
re. Viņa gan atzīst, ka rudenī laikapstākļi
U-15 grupā.

Foto: Sporta servisa centrs
ir ļoti mainīgi, tāpēc nepiemērotu laikapstākļu dēļ āra grupu nodarbības var tikt
atceltas, aizvietojot tās ar attālinātām
nodarbībām, kas izpildāmas individuāli
telpās. «Uzdevumi ir izstrādāti tā, lai
peldētāji sekmīgi tos varētu izpildīt
mājās. Tāpat skola attālināto treniņu organizēšanai izmanto Latvijas Peldēšanas
federācijas izstrādātos treniņu plānus,
kuri pieejami federācijas mājaslapā www.
swimming.lv,» stāsta Z.Ozoliņa.
BJSS, izmantojot to, ka skolēnu brīvlaikā sporta bāzes iespējams izmantot
arī dienas pirmajā pusē, šonedēļ organizē
individuālos treniņus, bet nākamnedēļ
to skaits samazināsies un treniņprocess
galvenokārt notiks attālināti vai ārā.
«BJSS nodaļas strādā jauktā režīmā, katram trenerim plānojot treniņu grafiku
individuāli. Vecākie airētāji, smaiļotāji un
kanoe airētāji iet uz ūdens, bet jaunākie
audzēkņi pie Pilssalas airēšanas bāzes
trenējas ārā, akcentu liekot uz fizisko
sagatavotību. Džudo nodaļas treneri vada
grupu nodarbības ārā, strādā attālināti,
kā arī vada individuālas nodarbības klātienē. BMX nodaļas audzēkņiem nodarbības līdz 28. oktobrim nenotiks, savukārt
šahisti trenējas attālināti. Futbola nodaļas jaunākie audzēkņi trenējas attālināti,
bet vecākajiem notiek arī grupu treniņi
ārā Zemgales Olimpiskajā centrā, arī
vieglatlēti aizvada grupu nodarbības

Kanikrosā startē kopā ar suni Hati
sībās, kurās suns ir sasaistē ar cilvēku,»
stāsta Edgars, piebilstot, ka ar suni kopā
Lai pašam būtu lielāka motiskrien gan pa Jelgavu un tuvējo apkaimi,
vācija trenēties un interesangan abi dodas uz trasēm, kurās notiek
tāku padarītu treniņu proceskriešanas sacensības.
su, jelgavnieks garo gabalu
Piemēram, par vienu no grūtākajām
skrējējs Edgars Bukšs kļutrasēm Latvijā Edgars uzskata Āžu
vis par saimnieku Rodēzijas
kalnu Tukuma novadā, kurā jau četrus
ridžbekam jeb Āfrikas lauvu
gadus tiek rīkotas sacensības «Vilkaču
sunim Hati. Septembra vidū
maratons». «Distance ir 42 kilometri, kas
Edgars kopā ar Hati pirmo
sadalīti 13 apļos. Aplis sastāv no stāvām
reizi piedalījās kanikrosā, kurā
nogāzēm, kas ir tik jaudīgas, ka pēc pāris
no 39 dalībniekiem izcīnīja 3.
apļiem kājas sāk atteikt. Turp ar suni
vietu. Šobrīd aizvadītas divas
regulāri devāmies, kad gatavojos šā gada
kopīgas sacensības.
maratonam, un bija pat tā, ka pēc sešiem
noskrietiem apļiem es biju piekusis, bet
Suņa oficiālais vārds saskaņā ar pārinieks ne,» tā Edgars, kurš Vilkaču
ciltsrakstiem ir Godsent Muse Delight- maratonā ir startējis jau trīsreiz.
ful Delani, bet saimnieks savu draugu
ikdienā sauc par Hati, kas ziemeļu tautu Tiltam pāri – rāpus
Septembra vidū Edgars ar Hati pirmo
mitoloģijā nozīmē «vilks, kas seko saulei
un mēnesim». Ar nākamo mājdzīvnieku reizi piedalījās kanikrosā. «Pirmais starts
un draugu Edgars iepazinies, skatoties mums bija Ērgļu «Stirnu buka» posma
«Animal Planet» televīzijas kanālu. ietvaros. Sen nebiju izjutis tādu stresu
«Āfrikas lauvu suņa šķirne izveidota un uztraukumu pirms starta. Mute man
Dienvidāfrikā ar mērķi piedalīties lauvu bija izkaltusi, jau stāvot uz starta līnijas.
medībās. Latvijā tā ir samērā reta Sunim, kurš vēl 10 sekundes pirms
šķirne,» stāstu iesāk Edgars. Nu Hati starta stāvēja ar asti pret starta līniju
jau vairāk nekā gadu ir Bukšu ģimenes un garlaikojās, gan stress netraucēja.
loceklis un arī saimnieka Edgara treniņu Pirmie 100 metri pēc starta šāviena bija
iespaidīgi. Galvenā doma bija nenosisties
biedrs.
starp pārējiem 30 suņiem un nedabūt
Trenējas vienā
sirdstrieku no mežonīgā tempa. Pulss
no grūtākajām trasēm
noteikti bija tuvu 200! Pēc 500 metriem
«Ar suni kopā trenējamies vismaz abi ar suni sākām saprast, kas notiek,
trīs reizes nedēļā. Sākumā skrējām, lai un mēģinājām sakārtot savu skriešanas
vienkārši uzturētu suni fiziskajā formā, ritmu. Sākumā šaubījos par sava suņa
bet pēc tam radās doma pamēģināt spējām mani vilkt, kas mums nav ierasta
startēt kanikrosā jeb skriešanas sacen- lieta, bet ātri vien sapratu, ka tā nebūs
 Ilze Knusle

problēma – pirmajos kilometros man pat
bija viņš jābremzē, jo nevarēju tikt līdzi.
Jautrība sākās distances beigu daļā, kad
bija jāšķērso trīs tilti, no kuriem divi bija
pontonu. Kā jau tipiskiem amatieriem,
tiltu šķērsošana gluži nav mūsu ikdienas
nodarbe. Kad nonācām pie tilta, bijām
otrie, bet mans draugs tiltu šķērsoja
rāpus, turklāt ne tajā ātrākajā tempā. Tā
nu palaidām priekšā citus dalībniekus un
beigās knapi izcīnījām 3. vietu,» pirmo kopīgo startu ar savu mīluli atceras Edgars.
Viņi ieguva 3. vietu gan kopvērtējumā no
39 dalībniekiem, gan savā grupā – CCM
E jeb kanikrosa kungu elites (no 17
līdz 39 gadiem) grupā. Viņš uzskata, ka
pirmajām sacensībām gan rezultāts, gan
iznākums ir labs.

labi, vēl daudz kas jāmācās. «Kanikross
balstās uz to, ka suns distancē velk saimnieku. Mans suns vēl ir jauns – viņam ir
tikai 16 mēneši –, un viņam vēl putni galvā, turklāt apmācīt suni kvalitatīvi vilkt
savu saimnieku pavadā ir ārkārtīgi grūti.
Šie treniņi ir ļoti specifiski, un nepietiek
tikai ar manām komandām. Tāpat suns
jāpieradina pie skriešanas iemauktiem,»
ieskicē skrējējs.
Lai Hati attīstītu vilkšanas prasmes,
palīgā tiek saukta Edgara sieva. Viņa
brauc ar velosipēdu pa priekšu, Edgars ir
sasaitēts ap vidukli ar speciālo kanikrosa
jostu, kas sakabināta ar suņa iemauktiem, un suns, instinktīvi gribot panākt
saimnieci un dzenoties viņai pakaļ, velk
uz priekšu arī Edgaru.

Uztver kā spēli

Mājās īsts delveris

Nu abiem aiz muguras ir vēl vieni mači, kas notika oktobra sākumā
Milzkalnā. «Gribējās ticēt, ka šoreiz
būs vieglāk, bet smagi kļūdījos,» atzīst
skrējējs un turpina: «Hati uzskatīja to
par spēli un mērķtiecīgi sabotēja visu
skrējienu. Skrienot ar ātrumu kilometrs
četrās minūtēs, vēl cīnīšanās ar Hati
blakus neraisa tās priecīgākās domas.
Trasē arī vairākkārt apstājāmies, tad
dzināmies pakaļ, un tas atņēma pārāk
daudz spēka, kura finiša taisnei mums
nepietika. Līdz ar to izcīnījām 2. vietu no
visiem 30 dalībniekiem, bet savā grupā
bijām pirmie,» stāsta Edgars.

Ar suņa milzīgo enerģijas lādiņu
nākas sadzīvot arī ikdienā, bet Edgars
uzskata, ka viņa raksturs ir piemērots
šādam sunim – hiperaktīvam un reizē
arī nopietnam. Viņš ir dauzonīgs, kustīgs,
vienmēr gatavs spēlēties, draudzīgs, prieku izrāda, intensīvi laizot saimnieku, bet,
ja netiks rasta iespēja enerģiju izlādēt,
suns var saplosīt jebko. Un kanikross ir
viens no veidiem, kur izlikt suņa enerģiju,
turklāt skriešana arī Edgaram ir tuva.
«Ja iepriekš man šķita, ka kanikross
ir salīdzinoši mierīgs sporta veids, tad,
pašam noskrienot sacensības, sāku
saprast, cik tas tomēr ir grūti. Pašas
sacensības ir ārkārtīgi dinamiskas, jo
Jāmāca vilkt
distance ir īsa – abos posmos distance bija
Pēc divām aizvadītām sacensībām septiņi kilometri –, līdz ar to ir jāskrien
Edgars atzīst: lai arī rezultāti ir samērā ļoti ātri un jākoncentrējas ne tikai uz

ārā, tāpat basketbolisti. Basketbolistiem
treniņu process tiek organizēts arī attālināti. Arī mākslas vingrošanas nodaļas
audzēknes trenējas attālināti un piedalās
individuālos treniņos,» informē SSC.
JLSS hokejistiem, daiļslidotājiem
un šorttrekistiem treniņus organizē
attālināti un Pasta salas slidotavā, bet
individuālie treniņi notiek arī ledus hallē.
Daiļslidošanas nodaļas audzēkņiem treniņi notiek attālināti, un grupu treniņi
klātienē tiek aizvadīti Pasta salas slidotavā. Vecāko grupu sportistiem notiek
arī individuālie treniņi ledus hallē. Bet
šorttreka nodaļas audzēkņiem no 13
gadu vecuma notiek individuālie treniņi
ledus hallē, grupu treniņi Pasta salas
slidotavā un attālinātie treniņi, savukārt
audzēkņi līdz 13 gadu vecumam trenējas
attālināti un grupu treniņos Pasta salā.
Hokeja nodaļas audzēkņiem divas reizes
nedēļā notiek grupu treniņi Pasta salas
slidotavā, un sportisti aizvada arī attālinātos treniņus. Šobrīd tas attiecas uz U-9,
U-11, U-15, U-17 un JAHL komandām, jo
U-13 vecuma komandas līdz piektdienai
ir karantīnā, taču arī viņi nākamnedēļ
turpinās trenēties attālināti un Pasta
salas slidotavā.
Ja vecākiem rodas jautājumi par treniņprocesa organizāciju un norisi, viņi
aicināti sazināties ar konkrēto sporta
skolu un pārrunāt aktuālos jautājumus.
Foto: no
E.Bukša
personīgā
arhīva

savām darbībām, bet vēl arī jākontrolē
suns, kurš sacensību laikā var izspēlēt
visādus jokus. Sacensībās ir arī augsts
adrenalīna līmenis, liels ātrums, suņi ir
spēcīgi un brīžiem grūti kontrolējami.
Zaudējot kontroli, ir liela iespēja iedzīvoties pamatīgos savainojumos, īpaši
skrienot no kalna lejā,» par sporta veidu,
kuru tikai nesen sācis iepazīt, stāsta
Hati saimnieks, piebilstot, ka ikdienā ar
suni neskrien distances, kas īsākas par
10 kilometriem, tāpēc priecātos, ja arī
sacensībās distances būtu garākas. «Cik
nopietni pievērsīšos kanikrosam, vēl
grūti pateikt, bet hobija līmenī noteikti
to turpināsim. Pašam forši, sunim socializēšanās, un vēl adrenalīns un sports,»
rezumē Edgars.

Jelgavas pilsētas
pašvaldības paziņojums

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

Sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos
Nr.360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai»

NO 17. OKTOBRA UZ NENOTEIKTU LAIKU PĀRTRAUKTAS ŠĀDAS PROJEKTA
«VESELĪBAS VEICINĀŠANA JELGAVĀ» AKTIVITĀTES:
• vingrošanas nodarbības 54+ (Zemgales Veselības centrā);
• grūtnieču vingrošanas nodarbības ar fizioterapeitu (Zemgales Veselības centrā);
• veselības dejas 54+ («Dejovisi.lv»);
• balles dejas 54+ («Dejovisi.lv»).

AKTIVITĀTES, KURAS IERASTAJĀ LAIKĀ TIKS REALIZĒTAS TIEŠSAISTĒ:
• treniņi «Kardio/spēks» – pirmdienās, trešdienās no plkst.19 līdz 20;
• treniņi «Vesela mugura» – otrdienās, ceturtdienās no plkst.19 līdz 20;
• Topošo vecāku skolas nodarbības – ierastajos laikos;
• treniņi «Brīvdienu starteris» – sestdienās no plkst.10 līdz 11;
• māmiņu un mazuļu vingrošana – trešdienās no plkst.14 līdz 15.

Sīkāka informācija par
tiešsaistes nodarbībām tiks
publicēta drīzumā.

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

Pasākumi pilsētā

22. OKTOBRĪ
Īsi

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

24. OKTOBRĪ

 ATCELTS! Pulksten 10 – Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā (sporta
hallē).
 ATCELTS! Pulksten 10 – Jelgavas atklātais čempionāts skvošā vīriešiem. Ieeja – bez
maksas (fitnesa centrā «Fitland» Dobeles šosejā 7).
 Pulksten 11 – Dambretes rīts. Dambretes nodarbība kopā ar Latvijas čempionu
dambretē V.Vesperi. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 15 – Rokdarbnieku klubiņa pirmā tikšanās. Ieeja – bez maksas (Miezītes
bibliotēkā).
 Pulksten 18 – koncerts. Vjačeslavs Mitrohins «Ceļš uz mājām». Virtuozais ģitārists
Vjačeslavs Mitrohins ir ne tikai izcils izpildītājs, bet arī komponists. 2020. gadā nāk
pasaulē viņa jaunākais albums «Ceļš uz mājām», kurā tiks apvienotas gan jaunas kompozīcijas, gan pagājušajā gadsimtā sacerēta mūzika, kas līdz šim vēl nebija publicēta.
Biļešu cena – 8–15 € (kultūras namā).

25. OKTOBRĪ

facebook.com/ZRKAC

Grāmatvedība
saimnieciskās
darbības
Lietuviešu
valoda
Angļu valoda
veicējiem
IU
un IK
ikdienas saziņai
ikdienas
saziņai
27. oktobrī pl. 1000

27. oktobrī pl. 1000

Darba
aizsardzības

likumdošana
lauksaimniecībā
28. oktobrī pl. 1000
KURSI TIEŠSAISTĒ

Montesori

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2020. gada 31.
oktobrī plkst.10.30 Lielajā ielā 11, 207. telpā,
rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
09009010420 Zvejnieku ielā 12 – 13, Jelgavā,
kas sastāv no garāžas Nr.13 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000050286001013,
platība 17,7 m2) un tai piekrītošajām kopīpašuma 177/4919 domājamām daļām no būves
(kadastra apzīmējums 09000050286001),
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles
sākumcena – 3000 euro, izsoles solis – 100
euro, nodrošinājums – 300 euro, reģistrācijas
maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas
termiņš – pieci gadi.
Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 27. oktobra
plkst.16.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522)
vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/
pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS

notiek kā ierasts – trešdienās no plkst.18 līdz
19.30 no Jelgavas pamatskolas «Valdeka»-attīstības
centra pagalma Institūta ielā 4.

Jaunums

Paziņojums par izsoli

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns

3. novembrī pl. 1800

pedagoģijas
matemātikas materiāls
bērna attīstībai
5. novembrī pl. 1400

Angļu valodas

debašu klubs ar dzimtās
valodas lietotāju

12. novembrī pl. 1600

19. novembrī pl. 1730

Jaunums

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas 2020. gada 15. oktobra lēmumu Nr.2-26.3/845 tiek nodots pilnveidošanai
detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā
27B, Jelgavā, projekts.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra
un vide», e-pasts info@aunv.lv, tālrunis
29269076.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām 63005493,
63005475, e-pasts dace.sture@dome.jelgava.
lv, sandra.ozola@dome.jelgava.lv, kā arī informācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.
jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas
attīstības plānošana».
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Ceturtdiena, 2020. gada 22. oktobris

Mana zīmola
izveidošana un
popularizēšana

10. novembrī pl. 1000

Publiskā runa
un uzstāšanās

23. novembrī pl. 1715

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

26. OKTOBRĪ

 ATCELTS! Pulksten 19 – futbola Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava 2»–FK
«Tukums 2000/TSS-2». Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).

27. OKTOBRĪ

 Pulksten 16 – Lasītāju klubiņš. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).

28. OKTOBRĪ

 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes
bibliotēkā).
 PĀRCELTS! Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» izrāde «Mīlestība
un baloži» (izrāde krievu val.). Sadzīviskas dzīves ainas un attiecību līkloči ļaus saskatīt
smieklīgo, traģisko un patieso kādas ģimenes dzīvē. Režisors – A.Matisons, dekorators
– R.Junkers, gaismu mākslinieks – R.Boss, muzikālā noformējuma autors – G.Šveicers,
kostīmu māksliniece – E.Majevska. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
 Pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/LLU»–HK «Dinaburga». Ieeja – 5 €; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 3 €; JLSS audzēkņiem un
invalīdiem – bez maksas (ledus hallē).

29. OKTOBRĪ

 Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
 No pulksten 17.30 līdz 19 – tikšanās ar rakstnieku, publicistu, vēsturiski biogrāfisku romānu autoru Jāni Ūdri. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas
K.Barona zālē).

31. OKTOBRĪ

 ATCELTS! Pulksten 17 – tautas deju ansambļu koncerts «Rudens danči». Biļešu
cena – 2–3 € (kultūras namā).
 ATCELTS! No pulksten 17 līdz 19 – Halovīnu tikšanās jeb «Jautrie briesmonīši
atkal klāt!». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 ATCELTS! Pulksten 10 – Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā (sporta
hallē).

4. NOVEMBRĪ

 Pulksten 15 – tikšanās ar autoru Hariju Krūzi un sarunas par «Sirdssveču kambarmelodiju». Papildu informācija – pa tālruni 63011829. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes
bibliotēkā).

14. NOVEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 18 – Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa jubilejas spēle
«Tornim 10». Ieejas maksa – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem, pensionāriem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 17 – Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa jubilejas koncerts ar grupu
«TirkizBand». Ieeja – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā).

19. NOVEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pilsētas bibliotēkā).

21. NOVEMBRĪ

 Pulksten 11 – Dobeles literātu biedrības «Spārni» dzejas un prozas priekšlasījumi
ar Agra Rencberga muzikālo pavadījumu. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida
pavadībā. Ieejas maksa tornī – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 12 – Jelgavas atbrīvošanas piemiņas dienai veltīts pārgājiens ar Andri Tomašūnu (maršruts: Sv.Trīsvienības baznīcas tornis–Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs–Lāčplēša piemineklis Stacijas parkā–Jelgavas Vissvētākās Dievmātes
aizmigšanas pareizticīgo baznīca–Miera ielas kapi–Meža kapi). Dalība – bez maksas.

23. NOVEMBRĪ

 Pulksten 18 – tiešsaistes seminārs «Pusaudzis un problēmu risināšanas prasmes».
Pieteikšanās un papildu informācija – pa tālruni 63082101, 63012158, 29222737 vai
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas.

24. NOVEMBRĪ

 Pulksten 16 – Lasītāju klubiņš. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
Turpinājums 8. lpp.
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Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
25. NOVEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (bērnu un jauniešu
bibliotēkā «Zinītis»).
 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes
bibliotēkā).

Ceturtdiena, 2020. gada 22. oktobris

Muzejs ved Hanta Slonema
maģiskajā pasaulē

26. NOVEMBRĪ

 Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).

28. NOVEMBRĪ

 Pulksten 15 – Rokdarbnieku klubiņa tikšanās. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).

3. DECEMBRĪ

 Pulksten 18 – tiešsaistes seminārs «Ēšanas un uzvedības traucējumi pusaudžiem».
Pieteikšanās un papildu informācija – pa tālruni 63082101, 63012158, 29222737 vai
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas.

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

Šodienas un pagātnes
Jelgava krustvārdu mīklā
Jau pusgadu ik mēnesi pie «Jelgavas Vēstneša» lasītājiem nonāk jelgavnieku sagatavotās krustvārdu mīklas, kas tapušas pilsētas 755. jubilejas konkursā. Oktobra
mīklas autore ir Vija Dzelme, kas sevi par jelgavnieci sauc jau kopš 1962. gada, kad
no Limbažiem atnākusi mācīties uz Jelgavas 1. vidusskolu, ko šobrīd pazīstam kā
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Viņas radītā krustvārdu mīkla ietver daudzpusīgu
vēsturiskās un šodienas Jelgavas apskatu. «Savulaik krustvārdu mīklas pildīju ļoti
aktīvi, bet tagad, kad dzīvē ir ienācis dators, tam tik daudz laika neatliek. Šī savā
ziņā bija atgriešanās pie kādreizējās aizraušanās, taču pēc dabas esmu cilvēks, kas
meklē iespējas iesaistīties un piedalīties, līdz ar to šī svētku akcija mani uzrunāja.
Pēdējā laikā mūsmājās ļoti aktīvi tiek apspriesti dažādi vēstures jautājumi, brīvo
laiku izmantojam, lai apceļotu Latvijas muižas un pilis, un jāsaka, ka labi esmu pazīstama arī ar mūsu Jelgavas pili, kas teju 20 gadus bija mana darbavieta, strādājot
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, tāpēc arī jautājumi lielākoties ir par vēsturi.
Neskatoties uz to, mīklas tapšana sniedza daudz jaunatklājumu, jo izzināju arī sev
mazāk zināmus faktus par Jelgavu,» stāsta autore.

Svinam!
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Horizontāli
1. Kāda mākslinieka vārdā nosaukts Jelgavas muzejs?
2. Kanāls, kas 17. gadsimtā izrakts cauri Jelgavai un
savienoja Svēti ar Lielupi.
3. Gotharda Ketlera rezidences ģerboņa dzīvnieks.
4. Pazīstams Jelgavā dzimis gleznotājs (1869–1932).
5. Kā sauc gājēju tiltu pār Driksu?
6. Kādu fabriku atklāja 1926. gadā?
7. Laika posms, kurā Jelgavas pilī atradās Rietumkrievijas Brīvprātīgo armijas galvenā mītne.
8. Jelgavā dzimis latviešu izcelsmes slavens amerikāņu aviokonstruktors.
9. Jelgavā dzimis slavens vieglatlēts olimpisko spēļu
čempions (1939–2020).
10. Liela rūpnīca, kuru 1975. gadā uzcēla Jelgavā.
11. Jelgavas sadraudzības pilsēta Lietuvā.
12. Sporta komplekss tehniskajiem sporta veidiem
Jelgavā.

12

Vertikāli
1. Pazīstama latviešu literāte un politiķe, kura mācījusies Jelgavas Dorotejas meiteņu pamatskolā un
Jelgavas Trīsvienības sieviešu ģimnāzijā.
2. Materiāls, no kā veidotas skulptūras Pasta salā.
3. Represijas upuru piemiņas vieta Pārlielupē.
4. Lietuvas prezidents, kurš mācījās Jelgavas ģimnāzijā.
5. Latviešu teātra tēvs, dzimis Jelgavā.
6. 1992. gadā Jelgavā atjaunotā pieminekļa «Lāčplēsis
un Melnais bruņinieks» autors.
7. Pasaulē slavens vācu komponists, kurš neilgu laiku
bija Jelgavas teātra diriģents.
8. Slavena latviešu aktrise Jelgavas Goda pilsone.
9. Eiropas čempions basketbolā 1935. gadā, XI olimpisko spēļu dalībnieks, dzimis Jelgavā.
10. Ko apzīmē vārds «jelgs»?
11. Jelgavas svētku mēnesis.
12. Tēlnieks, vairāku skulptūru autors Jelgavā.

Jaunība, kas pavadīta tādās vietās kā Havaju salas un Nikaragva, iedvesmojusi visu tālāko Hanta Slonema
radošo darbību – mākslas darbi, kuru īpaša izlase būs skatāma Jelgavā, ir bagāti krāsām un visbiežāk attēlo
dabu un dzīvniekus. Ielūdzot uz mākslinieka maģisko pasauli, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs piedāvā izjust nedaudz tropu siltuma arī Latvijas drēgnajā rudenī.
Foto: Huntslonem.com
 Emīls Rotgalvis

No 23. oktobra līdz 29. novembrim Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā skatāma starptautiski atzīta amerikāņu
mākslinieka Hanta Slonema
personālizstāde «Maģiskā
pasaule». Amerikas Savienoto Valstu mākslinieku
darbi līdz šim Jelgavā nav
izstādīti, un šajā reizē apmeklētājiem būs iespēja
novērtēt vienu no Ņujorkas
atpazīstamākajiem ekspresionistiem.
«Plānojot Hanta Slonema darbu
izstādes Latvijā, tās bija iecerēts aizvadīt trīs pilsētās – Rīgā, Daugavpilī
un Jelgavā. Šovasar darbi pirmoreiz
bija skatāmi Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrā, un nu tie ir nonākuši
pie mums, tāpēc esam pagodināti būt
starp pirmajiem muzejiem Latvijā un
visā Baltijā, kur apskatāmi starptautiski atzītā mākslinieka darbi,» uzsver
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja direktores vietniece darbā ar
sabiedrību Marija Kaupere. Viņa piebilst, ka izstādē apskatāmas aptuveni

50 gleznas, kuras apmeklētāji varēs
iepazīt arī īpaši Jelgavai sagatavotā
darbu katalogā.
H.Slonems ir starptautiski atzīts
amerikāņu gleznotājs, tēlnieks un
grafiķis. Dabas un savu 60 mājās dzīvojošo putnu iedvesmots, H.Slonems
ir ieguvis plašu atpazīstamību kā
mākslinieks ar izteiktu neoekspresionisma rokrakstu. Vislielāko slavu
viņam atnesušas krāsainās darbu
sērijas, kurās figurē truši, taureņi un
tropu putni, kas veido personālizstādes nosaukumā piesaukto maģisko
pasauli, taču mākslinieka daiļradē atrodamas arī lielizmēra skulptūras, un
viena no viņa sirdslietām, kas kalpo
arī kā radoša izpausme, ir vēsturisku
namu restaurēšana. Mākslinieks par
savu daiļradi saka: «Manas gleznas
nav nedz naratīvas, nedz smalki izstrādātas, bet dziļi iesakņotas gleznošanas procesā. Krāsu izvēle, spontānie
triepieni un ieskrāpētais svītrojums
ir rezultāts nemitīgai aizrautībai ar
krāsas manipulācijām un uzklāšanas
veidiem. Krusteniskais svītrojums
raisa asociācijas ar gobelēnu, process
līdzinās aušanai. Es iepludinu krāsas,
atklāju gleznojumu, iezīmēju, lai ielaistu gaismu. Vienas krāsas līmeņa
vietā jūs redzat aptuveni piecus.»

Krāsaino darbu un to izpildījuma dēļ
H.Slonemu nereti salīdzina ar leģendāro popārta ikonu Endiju Vorholu,
un pasaulslavenā mākslinieka ietekmi
neslēpj arī pats autors.
Viņa darbi izstādīti vairāk nekā 350
galerijās un muzejos visā pasaulē un
pārstāvēti 250 muzeju kolekcijās, ieskaitot Metropolitēna mākslas muzeju, Solomona R.Gugenheima muzeju
un Vitnija Amerikas mākslas muzeju
Ņujorkā. H.Slonems regulāri eksponē
savus darbus gan publiskai, gan privātai apskatei visā pasaulē un ir saņēmis
daudzus nacionāla un starptautiska
mēroga apbalvojumus un godalgas,
tostarp ASV Nacionālā mākslas atbalsta fonda grantu un Sanktpēterburgas
Repina institūta medaļu. Par savām
mājām mākslinieks sauc gan Ņujorku,
gan Luiziānu, taču iedvesmu darbiem
veicinājis arī pavadītais laiks Havaju
salās, Nikaragvā un Meksikā.
Izstādes apmeklētāji aicināti būt
atbildīgi un ievērot valstī noteiktās
fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības prasības. Būtiski
ņemt vērā, ka no 14. oktobra, apmeklējot muzeju, ikvienam ir jālieto sejas
maska. Sejas masku atļauts nelietot
bērniem līdz 13 gadu vecumam un
medicīnisku iemeslu dēļ.

Bibliotēkā – tikšanās ar vēsturiski
biogrāfisko romānu autoru Jāni Ūdri
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas pilsētas bibliotēka rakstnieka un publicista Jāņa Ūdra 75. jubilejas
gadā aicina uz tikšanos
un sarunu, kas 29. oktobrī
pulksten 17.30 norisināsies bibliotēkas Krišjāņa
Barona zālē Akadēmijas
ielā 26. Sarunas centrā
būs J.Ūdra profesionālās
gaitas Jelgavā, sarakstītās
grāmatas un to misija,
vēsture un Latvija. Vienlaikus tikšanās ļaus ieskatīties arī autora jaunākā
romāna «Ivande Kaija.
Sievietes dzelme» saturā
un tapšanā.
«Jānis Ūdris savulaik dzīvojis,
strādājis un savu žurnālista karjeru sācis tieši Jelgavā. Turklāt
kādu laiku viņa darbavieta bijusi
Lielajā ielā 15 – tajās pašās telpās,
kur vēlāk atradās mūsu bērnu un

jauniešu bibliotēka «Zinītis». Jānis
Ūdris no 1967. līdz 1971. gadam
bija Latvijas Radio korespondents
Jelgavā, un ar mūsu pilsētu rakstniekam saistās daudz gaišu un arī
neticamu atmiņu un piedzīvojumu,»
stāsta bibliotēkas speciāliste Maija
Rubauska, uzsverot, ka autora
saikne ar Jelgavu sniegs sarunai
pievienoto vērtību.
J.Ūdris profesionāli darbojas kā
rakstnieks un publicists. Kopš 2004.
gada sarakstījis astoņus vēsturiski
biogrāfiskus romānus. Pirms gaitām
rakstniecībā bijis 1991. gada barikāžu laikā un pirmajos atjaunotās
Latvijas gados iznākušās Latvijas
Zemniecības fonda avīzes «Ābele»
(1991–1995) redaktors, kā arī oficiālā laikraksta «Latvijas Vēstnesis»
ārpolitikas redaktors. Viņa vēsturiskie romāni «Ulmanis. Lielā Kārļa
testaments», «Zigfrīda Meierovica
trīs Annas» un bērnu auditorijai
paredzētā grāmata «Meldras un
Matīsa ceļojums vēsturē» iekļauti
2014. gadā tapušā latviešu visu laiku

lasītāko grāmatu «Top 100» klāstā.
Pavasarī iznācis J.Ūdra jaunākais
romāns «Ivande Kaija. Sievietes
dzelme» par rakstnieci, publicisti
un politiķi, kura sniegusi būtisku
ieguldījumu Latvijas nosargāšanā
valsts pirmajos gados, Antoniju Lūkinu, kas darbojusies ar pseidonīmu
Ivande Kaija. Kā uzsver autors, 20.
gadsimta sākuma spilgtā personība
viņu uzrunājusi ar dedzīgo mīlestību
pret Latviju un paveikto bermontiādes laikā – viņa šuvusi karavīru
tērpus, publicējusi preses rakstus
un strādājusi Ārlietu ministrijā,
pagūstot arī parūpēties par trim bērniem. Gan šis, gan citi autora darbi
pieejami Jelgavas pilsētas bibliotēkā
un tās filiālēs.
Kā informē bibliotēkā, tikšanās
tiks organizēta saskaņā ar sanitāro
protokolu. Apmeklētāji aicināti būt
atbildīgi par savu un līdzcilvēku
veselību, ievērot divu metru distanci
citam no cita. Tāpat kopš 14. oktobra, uzturoties bibliotēkas telpās,
jālieto sejas maska.

