Jelgavas augstāko
apbalvojumu saņēmēji

4.–6 . lpp.

Šogad pilsētas augstākie apbalvojumi – Goda zīme un Goda raksts – ir
piešķirti 14 cilvēkiem, kuri savu sirdi,
prātu un darbu ir ieguldījuši pilsētas
attīstībā un izaugsmē.
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Maģistrāle atklāta

Apspriež NAIK
izmantošanu

8. lpp.
Šodien noslēdzas sabiedriskā apspriešana «Fortum Latvia» iecerei
enerģijas iegūšanai izmantot no
atkritumiem iegūtu kurināmo. Uz
jelgavnieku jautājumiem par šo ieceri
atbild «Fortum Latvia» valdes priekšsēdētājs Andris Vanags.

Sāks būvēt jauno tirgu

7. lpp.

Foto: Santis Zībergs un Ivars Feldmanis
Ritma Gaidamoviča

Pie Jelgavas dzelzceļa stacijas sākas
būvlaukuma iekārtošana, pakāpeniski
tas tiks iežogots, un autovadītājiem
jārēķinās ar transportlīdzekļu novietošanas ierobežojumiem.

Pilsētā uzstāda
1337 LED lampas

3. lpp.

Līdz novembra beigām 23 ielu posmos pilsētā būs uzstādīti LED gaismekļi. Tiek prognozēts, ka apgaismojuma modernizācija pašvaldībai
ļaus ietaupīt līdz 60 000 eiro gadā.
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Noslēgusies divus gadus ilgusī
Loka maģistrāles rekonstrukcija,
un 4,7 kilometrus garā tranzīta
iela nodota ekspluatācijā. Šis
ir viens no pilsētas lielākajiem
un finansiāli apjomīgākajiem
būvniecības projektiem, kas ir
būtisks solis pilsētas tālākajā attīstībā, izbūvējot iecerēto
ziemeļu apvedceļu, ko veidos
Loka maģistrāle, perspektīvais
ziemeļu šķērsojums pāri Lielupei
un Driksai un Atmodas iela.
Piektdien, svinīgi atklājot Loka
maģistrāli, 35 automašīnas, rotātas ar Jelgavas pilsētas un valsts
karogu, simboliski izbrauca pa
rekonstruēto ielu.
«Šis pilsētai bija ļoti sarežģīts projekts. Sākot jau ar iepirkuma procedūru,
kurā pieteicās pieci pretendenti, kuru
piedāvātās cenas būtiski – gandrīz par
septiņiem miljoniem eiro – atšķīrās.
Pašvaldība izvēlējās saimnieciski izdevīgāko, taču šī izvēle vairākkārt tika
apstrīdēta. Problēmas radīja arī būvdarbu gaitā būvuzrauga konstatētās
nepilnības, kas tika novērstas, prasot

atbildību no būvnieka. Loka maģistrāles
pārbūve ir noslēgusies, un būtisks ieguvums pilsētai un tās iedzīvotājiem ir arī
tas, ka Loka maģistrāles rekonstrukcijas
gaitā izdevās sakārtot vairākas blakus
ielas, kas izmantotas kā apbraucamie
ceļi, – Strautu ceļu, Bērzu ceļu vairākos
posmos, Pērnavas ielu, Veco ceļu starp
Pērnavas ielu un Bērzu ceļu, Pumpura
ielu, Paula Lejiņa ielu. Kopumā noasfaltēti apbraucamie ceļi 6,4 kilometru garumā, un arī šīs ielas šobrīd ir pieņemtas
ekspluatācijā,» uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, norādot,
ka šīs bija vienas no lielākajām investīcijām pilsētas infrastruktūras attīstībā,
domājot gan par uzņēmējdarbības attīstību Loka maģistrālei piegulošajā teritorijā, gan par iedzīvotāju vajadzībām.
Loka maģistrāles no Kalnciema ceļa
līdz pilsētas administratīvajai robežai
rekonstrukcija tika sākta 2018. gada septembrī un pabeigta šā gada 30. septembrī,
īstenojot Kohēzijas fonda līdzfinansētu
projektu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta
mērķa «Pilsētu infrastruktūras sasaiste
ar TEN-T tīklu» pasākumu «Nacionālas
nozīmes attīstības centru integrēšana
TEN-T tīklā».
Saskaņā ar iepirkumu būvdarbus Loka

maģistrālē veica pilnsabiedrība «RERE
vide – Hidrostatyba». Darbu gaitā atjaunota tranzīta iela visā garumā, izbūvēti
četri apļveida krustojumi – krustojumā ar
Bērzu ceļu, Aviācijas ielu, Rubeņu ceļu un
Langervaldes ielu –, rekonstruēts pārvads
pār dzelzceļu, rekonstruētas un izbūvētas inženierkomunikācijas, rekonstruēts
ielu apgaismojums, izbūvēti gājēju un
velosipēdistu celiņi, izveidoti un labiekārtoti stāvlaukumi pie daudzdzīvokļu
dzīvojamajām mājām Loka maģistrālē
1, 11, 23, pie Vecā ceļa un pie Jelgavas
6. vidusskolas, uzstādītas desmit jaunas
sabiedriskā transporta pieturvietas, 38
videonovērošanas kameras, sešas automašīnu numuru fiksējošās kameras, divi
displeji, kas informē par kustības ātrumu,
un ātruma noteicēji, pie pilsētas robežas
izveidota atpūtas vieta ar karti tūristiem. Tāpat šī projekta gaitā sakārtotas
apkārtējās ielas, kas Loka maģistrāles
rekonstrukcijas gaitā izmantotas kā apbraucamie ceļi, tostarp atsevišķās ielās
arī pārbūvējot ietves.
Kopējās projekta izmaksas ir 21 679
350,03 eiro, no kurām Kohēzijas fonda
finansējums ir 12 795 946 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 564 527,03
eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 8 318
877 eiro ar PVN.

Valsts svētkus svinēsim ģimenē un ar Latviju sirdī!
Latvijas valsts 102. dzimšanas dienu atzīmēsim, svētkus radot katra sirdī un kopīgi
ģimenē. Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, Jelgavā nenotiks publiski
svētku pasākumi, taču 18. novembrī visas dienas garumā iedzīvotāji aicināti individuāli nolikt ziedus pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa, kā
arī pie savām mājām pacelt valsts karogu, pie apģērba piestiprināt lentīti valsts
karoga krāsās, bet pie auto – Latvijas vai Jelgavas karodziņu. Tāpat ikviens pie
savām iestādēm, uzņēmumiem un mājām aicināts veidot sveču ugunszīmju kompozīcijas. Lai taptu apkopojums par jelgavnieku radītajām ugunszīmēm, savu
veikumu lūgums jau rīt iesūtīt pa e-pastu redaktors@dome.jelgava.lv vai Jelgavas
pilsētas «Facebook» lapā, kā arī dalīties ar to sociālajos tīklos, lietojot tēmturi
#mesesamjelgava. Savukārt, dodoties pastaigā, jelgavnieki un pilsētas viesi var
novērtēt pilsētas svētku dekorus, kas apliecina: Tev pieder mūsu sirdis, Latvija!
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Vides monitoringā vērtē ārtelpu
pieejamību
Emīls Rotgalvis

Jau vairāk nekā 10 gadu Jelgavā tiek veikts vides pieejamības monitorings, kura gaitā Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes (JSLP) un Sabiedrības integrācijas pārvaldes
(SIP) pārstāvji kopā ar ekspertiem novērtē, cik pieejama
ir pilsētvide, iestādes un uzņēmumi personām ar īpašām
vajadzībām, senioriem un jaunajām māmiņām. Šogad monitoringā uzsvars tika likts uz publiskās vides pieejamību
ārtelpās un veidiem, kā padarīt ērtāku ikviena ikdienu.
Monitoringā piedalījās vides pieejamības eksperte Ilze Makarova-Makaronoka, kura ir arī Latvijas Neredzīgo
biedrības Jelgavas teritoriālās organizācijas vadītāja, Jelgavas sieviešu
invalīdu organizācijas «Zvaigzne»
dalībniece Ludmila Berķe, SIP speciāliste darbam ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Sņežana
Zenovjeva, kā arī JSLP Rehabilitācijas
nodaļas vadītāja Irina Bančuka un
sociālā darbiniece Ieva Treimane. Monitoringā tika vērtēta vide ap Jelgavas
6. vidusskolu un tās sporta laukumu,
Zemgales prospekta gājēju ietve, kā
arī ceļa posms no Rūpniecības ielas
līdz slimnīcai «Ģintermuiža».

Objektu atlase –
pieredzē balstīta
«Monitoringa objekti izvēlēti, pamatojoties uz ieteikumiem, ko ikdienā
saņem mūsu eksperti. Tās ir vietas,
kur cilvēki ar īpašām vajadzībām,
seniori vai vecāki ir saskārušies
ar vides pieejamības problēmām.
Protams, ne visi apsekotie objekti ir
pilsētā šobrīd aktuāli būvprojekti,
taču uzskatām, ka ir svarīgi vērst
uzmanību arī uz šiem gadījumiem,
jo nereti vides pieejamību uzlabot
var pavisam vienkārši – tā var būt
uzlīme uz stikla durvīm, atstarojošs
elements uz staba vai īpaši marķēts
pirmais kāpņu pakāpiens,» skaidro
monitoringa dalībniece S.Zenovjeva.
Pirmais monitoringa objekts bija
Jelgavas 6. vidusskola, kas atrodas pie
Pārlielupes dzīvojamā rajona daudzdzīvokļu mājām un kā skolēniem, tā
iedzīvotājiem piedāvā apmeklēt gan
sporta laukumu, gan baseinu, tāpēc
tika ņemtas vērā dažādu sociālo grupu
vajadzības. Kopā ar skolas direktori
Ilzi Arbidani un direktores vietnieku
saimniecības darbā
Andreju Koniševu
tika apsekota vide
ap skolu un izvērtēta baseina pieejamība. Fiksēts,
ka ratiņkrēslā vai
ar bērna ratiņiem
var nonākt tuvāk
skolas durvīm pa
reljefa uzkalniņu,
uz skolas kāpnēm
ir uzstādītas arī
metāla sliedes, taču
tās diemžēl ēkā ļauj
iekļūt tikai ar asistenta palīdzību, ratiņkrēslu stumjot,
jo slīpums ir par
lielu. Kā piemērs, pēc kura attīstīt arī
pārējo vidi apkārt skolai, nosaukta
iekārtotā invalīdu stāvvieta Loka
maģistrāles pusē, jo no tās var ērti
uzbraukt uz ietves. Turpretī skolas
iekšpagalmā ietve atrodas augstāk
nekā stāvvietas segums, un tas rada

pārvietošanās problēmas. Pie baseina
ēkas esošais panduss ar ratiņkrēslu
ļauj uzbraukt bez problēmām, taču
margas, kas izvietotas tikai vienā
pusē, ir pārāk apjomīgas, lai tās satvertu pat pieaugušais. Tāpat tika
mērīts baseina durvju smagums, un
mēraparāts uzrādīja 10 kilogramus,
kas ir par daudz, lai durvis bez piepūles atvērtu vājāks cilvēks vai bērns.
Kā vienkāršākos vides pieeja- Pie 6. vidusskolas baseina ēkas esošais panduss ar ratiņkrēslu ļauj uzbraukt bez problēmām, taču,
mības uzlabojumus monitoringa kā monitoringa laikā atzina eksperti, margas, kas izvietotas tikai vienā pusē, ir pārāk apjomīgas, lai
dalībnieki nosauca nepieciešamību tās satvertu pat pieaugušais.
Foto: Ivars Veiliņš
uzstādīt šaurākas margas, lai tās
būtu ērtāk satvert, kā arī apzīmēt
skolas un baseina ēkas pakāpienus,
lai tos varētu pamanīt personas ar
redzes traucējumiem. Jelgavas 6.
vidusskolas direktore I.Arbidane
uzsvēra, ka par to tikšot padomāts:
«Skolas teritorija ir plaša. Pie mums
mācās bērni no piecu gadu vecuma,
nāk mammas ar bērna ratiņiem,
tāpēc, protams, vides pieejamības
jautājumi mums ir aktuāli. Viens no
lielākajiem nākotnes plāniem ir skolas sporta teritorijas labiekārtošana,
domājot par dažādu bērnu vajadzībām, tomēr skaidrs, ka, pilnveidojot
vides pieejamību, jācenšas izdarīt
viss iespējamais.»

Atsevišķa poga
krustojumā pat sunim
pavadonim
Monitoringa gaitā īpaša uzmanība pievērsta gājēju ietvēm. Turpat
Pārlielupes dzīvojamā rajonā tika
novērtēta rekonstruētā Loka maģistrāle, un eksperti paveikto atzina kā
veiksmīgu iekļaujošas vides piemēru,
kas atbilst Rietumeiropas praksei.
«Sekojot bruģa vadlīnijai, vājredzīgs
gājējs bez problēmām nonāk līdz
krustojumam ar
Rīgas ielu. Iespējams, daudzi to nepamanīs, bet krustojuma gājēju poga
ir īpaši pielāgota
vājredzīgiem gājējiem – tās ietvara
sānos ar tausti var
nolasīt, cik līniju
uz ielas būs jāšķērso, apakšā ir atsevišķa poga, kuru
ar degunu var nospiest trenēts suns
pavadonis. Savukārt blakus esošās
margas pielāgotas
velobraucējiem, lai
pieturētos, atbalstītu kāju un nebūtu
jānokāpj no divriteņa,» skaidro I.Makarova-Makaronoka. Daļa krustojumā sastapto velosipēdistu ar moderno
risinājumu jau ir pazīstami, taču
citiem tas bija jaunums. «Pakāpienu
biju pamanījusi, bet līdz šim nezināju,

12 gadu laikā
Jelgavā vides
mo n i to r i ngā
apsekoti ap 60
objektu, tostarp
uzņēmumi,
valsts un pašvaldības iestādes, dzīvojamās
ēkas, ielas, parki un laukumi.

Kā veiksmīgs pilsētvides pieejamības piemērs nosaukts Rīgas ielas un Loka maģistrāles krustojuma risinājums ar margām, pret kurām ir ērti atbalstīties riteņbraucējiem, un gājēju poga, kas
pielāgota gan vājredzīgiem cilvēkiem, gan viņu četrkājainajiem pavadoņiem.
kam tas domāts. Ja runājam par luksoforu pogām – labi, ka tās ir, bet, tā
kā izvairāmies no vīrusa, būtu jādomā
arī par bezkontakta risinājumiem,» tā
riteņbraucēja Solvita.
Kā pārdomāts, taču pilnveidojams
piemērs minēta gājēju ietve Zemgales
prospektā, kur ieklāts vājredzīgām
personām paredzēts bruģis ar vadlīniju, taču vietām to pārtrauc kanalizācijas aku vāki. Eksperti ieteica
arī apzīmēt uz ietves esošo zīmju un
luksoforu stabus ar atstarojošu lenti.
Savukārt, novērtējot ieeju jaunatklātajā jaunrades namā «Junda»,
monitoringa dalībnieki uzsvēra, ka
tās panduss atbilst visām prasībām.
Eksperti visai bieži saņem sūdzības arī par gājēju celiņu Filozofu ielā
no Rūpniecības ielas līdz slimnīcai
«Ģintermuiža». «No Rūpniecības
ielas gājējiem jāpārvietojas pa neieklātu taciņu, bet tuvāk «Ģintermuižai» jāiet pa ceļa braucamo daļu.
Ne katrs ratiņkrēsls ļauj pārvietoties
pa zemes ceļu, savukārt brauktuve
rada bīstamas situācijas. Būtu ļoti
svarīgi domāt par infrastruktūras
uzlabošanu šeit, jo slimnīcu apmeklē
arī personas ar īpašām vajadzībām, kurām ne vienmēr ir pieejams
specializēts transports,» skaidro
S.Zenovjeva. Viņa uzsver, ka šis būs
viens no aktuālākajiem jautājumiem,
ko decembrī monitoringa dalībnieki
prezentēs pašvaldības Sabiedrības
integrācijas komisijai, uz sarunu ai-

cinot arī apsekoto objektu pārstāvjus.
Speciāliste piebilst, ka sākotnēji monitoringā bija paredzēts jau apsekotu
vietu atkārtots novērtējums, taču, lai
tiktu ievērota epidemioloģiskā drošība, tas tiks darīts vēlāk.

Var informēt par
vides pieejamības
problēmām pilsētā
«Jelgava aug un attīstās, taču darāmā vēl aizvien netrūkst. Galvenokārt
problēmas ar vides pieejamību ir
agrākos gados būvētos objektos, kuros
vides pieejamība nav bijusi prioritāra
un pārdomāta. Protams, šie objekti
bez būtiskiem būvdarbiem nevar tikt
pielāgoti visiem standartiem, taču
nozīme ir komunikācijai un darbam
pie niansēm, kuras tomēr varam
ietekmēt. Savukārt, veidojot jaunus
objektus, nopietns darbs, lai vide
būtu pieejama visiem, ir jāiegulda
jau projektu līmenī un sadarbībā ar
arhitektiem,» uzsver I.Makarova-Makaronoka. Arī ikdienā jelgavnieki
aicināti informēt par risināmām vides
pieejamības problēmām pilsētvidē, sazinoties ar vides pieejamības eksperti
pa tālruni 29224867 vai e-pastu ilze.
makarova@inbox.lv.
Vides pieejamības prasības nosaka
Ministru kabineta noteikumi Nr.331
«Noteikumi par Latvijas būvnor-

Zemgales prospektā ieklātais
bruģis vājredzīgiem cilvēkiem
ļauj sekot ietves ceļam un tādējādi orientēties vidē, taču akas
vāki vairākās vietās vadlīniju
pārtrauc. Tāpat ieteikts aku uz
ietvēm esošos stabus apzīmēt
ar atstarojošu lenti, jo tos var
nepamanīt arī velobraucējs.
matīvu LBN 208-15 «Publiskas būves»». Savukārt Latvijas nacionālās
standartizācijas institūcijas «Latvijas
standarts» pieņemtie vides pieejamības standarti apkopoti un pieejami
invalīdu un viņu draugu apvienības
«Apeirons» izveidotajā vietnē www.
videspieejamiba.lv.
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Cienījamie jelgavnieki!
Mēs esam to valstu vidū, kuras pastāvējušas vairāk nekā 100 gadu. Un tas
ir daudz. Neskatoties uz sarežģītiem vēstures pavērsieniem, latviešu tauta
ar pārcilvēcisku spīti un ticību neatkarīgas valsts idejai ir spējusi pārdzīvot
okupāciju, karus, represijas, izveidot un pēc tam atjaunot savu neatkarīgu
valsti. Valsts nav abstrakts jēdziens vai teritorija ar noteiktām robežām. Valsts ir
katrs no mums – mūsu domas, mūsu emocijas un padarītais. Tā sākas ģimenē,
tā ir skola, tā ir pilsēta, kurā mēs dzīvojam. Valstij nav robežu, jo tās sniedzas
tik tālu, cik tālu vien ir kāds, kas jūtas Latvijai piederīgs.
Patriotisms ir katra cilvēka piederības un atbildības izjūta ne tikai pret
savu valsti, bet arī pret līdzcilvēkiem. Šodienas situācijā, kad laiks mums
uzlicis īpašus pārbaudījumus, šī vārda būtībai ir īpaša nozīme. Tikai saliedēti
un atbildīgi rīkojoties, mēs spēsim izcīnīt uzvaru pār neredzamu, bet ļoti
bīstamu ienaidnieku. Būsim saprotoši un saudzēsim cits citu! Šogad, svinot
valsts svētkus, savu attieksmi parādīsim, atzīmējot tos mājās un ģimenē.

Pilsētā uzstāda
1337 LED gaismekļus
23

IELU
POSMOS

UZSTĀDA LED
GAISMEKĻUS

60 000

EIRO
GADĀ

PROGNOZĒTAIS IETAUPĪJUMS,
MODERNIZĒJOT APGAISMOJUMA SISTĒMU

Novēlu visiem veselību, spēku un drosmi tikt pāri grūtībām!

Priecīgus Latvijas 102. dzimšanas svētkus!

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Pedagogi saņem personalizētas
Jelgavas pilsētas maskas
Jelgavas pilsētas pašvaldība
ar personalizētām Jelgavas sejas
maskām nodrošinājusi vairāk nekā
1000 pirmsskolas izglītības iestāžu
darbinieku un skolu pedagogu,
kuri šobrīd darbu turpina klātienē.
Pēc Jelgavas pilsētas pašvaldības
pasūtījuma izgatavotas vairākkārt
lietojamas personalizētas sejas maskas
pilsētas krāsās ar pilsētas logo. «Pašvaldības uzdevums šajā ārkārtējā
situācijā ir nodrošināt, lai ikviens skolēns un pedagogs savā skolā varētu
justies droši. Maskas šobrīd kļuvušas par neatņemamu mūsu ikdienas daļu
– lai šāda personalizēta pilsētas sejas maska vienlaikus šajā drūmajā laikā
mums katram atgādina arī par piederību savai pilsētai Jelgavai!» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

«AKG Thermotechnik Lettland»
dāvina sejas vizierus
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» kā ziedojumu pašvaldībai nodevusi
individuālos aizsarglīdzekļus – sejas vizierus, ko ikdienas darbā varēs
izmantot gan sociālie darbinieki, gan pašvaldības policisti, gan citi
speciālisti, kuriem ir tiešs kontakts ar apmeklētājiem. Ap simts sejas vizieru
uzņēmums uzdāvinājis Jelgavas slimnīcai. Kopumā Jelgavas uzņēmums
saražojis vairāk nekā 150 vizieru, ko nodevis dāvinājumā. «Ideja par šādu
atbalstu mediķiem un pašvaldības darbiniekiem mūsu uzņēmumam
bija jau pavasarī, kad pirmo reizi tika izsludināta ārkārtējā situācija. Bijām
gatavi savā ražotnē eksperimentālā kārtā izgatavot vizierus, lai sniegtu
atbalstu savai pilsētai, taču tobrīd praktiski nekur Eiropā nebija iespējams
iegādāties caurspīdīgo PET-G – materiālu, no kā ražo vizierus. Pasūtījumu
veicām jau tolaik, taču materiālu saņēmām tikai nesen. Iesākto darbu
varējām īstenot šobrīd, un tas sakrita ar laiku, kad mūsu valstī atkal
izsludināta ārkārtējā situācija. Pateicamies arī Jelgavas uzņēmumam
«Signum» par palīdzību masku izgatavošanā,» skaidro uzņēmuma
darbinieks vizieru idejas autors un konstruktors Egons Galvanovskis.

UZMANĪBU – KONKURSS!
Šī izdevuma lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
JELGAVAS JUBILEJAS GADA LOGOTIPS.

ATRODI

SASKAITI
Cik Jelgavas jubilejas
gada logotipu publicēti?

ATBILDI
20. novembrī
no pulksten 8 līdz 12
zvani pa tālruni
63005556 vai 63005567.

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.

Jelgavas pilsētas pašvaldība sazināsies ar katru konkursa uzvarētāju, informējot par iespēju saņemt balvu.

Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt
sava vārda, uzvārda un telefona numura saglabāšanai saziņas vajadzībām.

«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks. Iznāk reizi mēnesī
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 111. kabinets, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv

Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde, tālrunis 63048801,
e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv
Druku nodrošina:
SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta. Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

Foto: Ivars Veiliņš
Ritma Gaidamoviča

Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu un
turpinātu ieviest viedās
tehnoloģijas pilsētvidē,
Jelgavā tiek nomainīti ielu
apgaismojuma gaismekļi.
Veco vietā vairākās pilsētas ielās un Pasta salā tiek
uzstādīti jauni moderni
LED gaismekļi, kuriem var
regulēt arī apgaismojuma
intensitāti. Kopumā līdz
novembra beigām tādi
tiks uzstādīti 1337.
Apgaismojuma modernizācija
pilsētas ielās tiek veikta, realizējot Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto
projektu «Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
Jelgavā». Tā mērķis ir ieviest
un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina
siltumnīcefekta gāzu emisijas.
«Modernizējot ielu apgaismojuma sistēmu pilsētā, gaismekļi ar
nātrija augstspiediena spuldzēm
tiek nomainīti pret jaunas paaudzes gaismu emitējošo diožu
jeb LED gaismekļiem. Turklāt
tie tiek aprīkoti ar kontrolieriem un apgaismojuma vadības

blokiem. Pateicoties sensoriem,
varēsim nodrošināt apgaismojuma intensitātes maiņu no 20 līdz
100 procentiem. Proti, vakarā
apgaismojums degs ar pilnu intensitāti, bet pēc pusnakts tā
tiks samazināta. Mūsdienīgie
risinājumi ļaus ne tikai uzlabot
apgaismojumu, bet arī gudri
pārvaldīt enerģijas patēriņu,»
stāsta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
elektrotīklu inženieris Andrejs
Bobikins, norādot, ka, pēc veiktajiem aprēķiniem, modernizētā
apgaismojuma sistēma pašvaldībai ļaus ietaupīt līdz pat 60
tūkstošiem eiro gadā.
Darbi sākti oktobrī, un līdz
šim tie jau paveikti Vecajā ceļā
no Kalnciema ceļa līdz Institūta
ielai, Rīgas ielā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai (gājēju celiņš),
Akmeņu ielā no Imantas ielas
līdz Kronvalda ielai, Emburgas
ielā no Birzes ielas līdz Upes
ielai, Pilssalas ielā, Līču ielas
posmā no Birzes ielas līdz Upes
ielai, Apšu ielas posmā no Apšu
ielas 1 līdz Apšu ielai 21. Tāpat
tie nomainīti Lielās ielas posmā
no Dambja ielas līdz Māras ielai,
visā Dobeles šosejas garumā, visā
Raiņa ielas garumā, Aviācijas
ielas posmā no Loka maģistrā-

les līdz uzņēmumam SIA «AKG
Thermotechnik Lettland», kā arī
Aviācijas ielas posmā no Garozas
ielas līdz Cukura ielai, Kronvalda ielas posmā no Imantas ielas
līdz Pumpura ielai, Ziediņu ceļā
līdz uzņēmumam «Evopipes»
un Traktoristu ielā. Aizvadītajā
nedēļā gaismas ķermeņu nomaiņa tika veikta Jāņa Čakstes
bulvāra posmā no Lielās ielas
līdz Raiņa ielai, Ganību ielas
posmā no Satiksmes ielas līdz
1. līnijai, Rubeņu ceļa posmā no
Garozas ielas līdz Rubeņu ceļam.
Bet tas vēl jāizdara Lielajā ielā
no Dambja ielas līdz Rīgas ielai,
Lietuvas šosejas posmā no Pasta
ielas līdz Miera ielai, Krasta ielā
gar Lielupes promenādi, Katoļu
ielas posmā no Raiņa ielas līdz
Sudrabu Edžus ielai, Institūta
ielā, Lidotāju ielā.
Iepirkuma konkursā par šo
darbu veikšanu uzvarēja SIA
«Lucidus».
Jāpiebilst, ka šī projekta gaitā
pagājušajā gadā jau rekonstruēts
Stacijas parka apgaismojums,
uzstādot 37 jaunas laternas ar
LED gaismekļiem, kas aprīkoti
ar kontrolieriem un vadības
blokiem, lai varētu regulēt apgaismojuma intensitāti, tādējādi
papildus samazinot elektrības
patēriņu.

Atvērts uzņēmēju «Svētku e-maiss»
Kristīne Langenfelde

Lai atbalstītu vietējos ražotājus un iepazīstinātu
ar uzņēmēju piedāvājumu
svētkiem, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs (ZRKAC) izveidojis
virtuālu «Svētku e-maisu»,
kurā līdz pat 15. janvārim
uzņēmēji, mājražotāji un
amatnieki var izvietot savu
piedāvājumu jelgavniekiem.
«Šogad, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, kā ierasts decembra sākumā, nevarēsim tikties
ikgadējā mājražotāju un amatnieku kontaktbiržā, kur uzņēmējiem

klātienē ir iespēja iepazīstināt
ar saviem jaunumiem un ražojumiem, tādēļ šogad atvērta īpašā
kontaktbirža e-vidē – «Svētku
e-maiss»,» skaidro ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone.
Ikvienam uzņēmumam, mājražotājam un amatniekam ir iespēja savu
svētku piedāvājumu ievietot «Svētku
e-maisā», aizpildot anketu tiešsaistē
https://ej.uz/svetku_piedavajums vai
nosūtot pa e-pastu liga.mikelsone@
zrkac.jelgava.lv. Informācijā jāiekļauj
produktu fotoattēli, produktu nosaukums, īss apraksts un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, «Facebook»
konts, internetveikala adrese).
Ar «Svētku e-maisa» piedāvājumu

jelgavnieki var iepazīties mājaslapā
www.zrkac.lv. «Visus, kuri vēlas
iepriecināt sevi un savus tuvākos
ar Latvijā ražotām svētku dāvanām, aicinām iepazīties ar «Svētku
e-maisa» saturu un izvēlēties pašus
labākos produktus, kontaktējoties
ar produktu radītājiem. Produktu
klāsts regulāri tiks papildināts, tādēļ
jelgavnieki vismaz reizi nedēļā var
ieskatīties jaunākajā piedāvājumā,»
tā L.Miķelsone.
Visi uzņēmēju piedāvājumi, kuri
tiks iesniegti līdz 4. decembrim,
automātiski piedalīsies konkursā
par radošuma balvu «Ideju spogulis
2020», kur tiks vērtēti jauni un inovatīvi produkti. Balvas ieguvēji tiks
noteikti 10. decembrī.

4 | AUGSTĀKIE APBALVOJUMI
Jelgavas 755. jubilejas gads ir ienesis jaunus vaibstus pilsētas
sejā, tradīcijās un svētku svinēšanā. Ik gadu sakām paldies
tiem cilvēkiem, kuri savu sirdi, prātu un darbu ir ieguldījuši
pilsētas attīstībā un izaugsmē. Šogad pilsētas augstākie apbalvojumi – Goda zīme un Goda raksts – ir piešķirti 14 cilvēkiem.
Apbalvojumu pasniegšana līdz ar ārkārtējo situāciju notiks
18. novembrī pie pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa.

«Esam izaudzinājuši daudz
talantīgu cilvēku Latvijai»
GODA
ZĪME
Par inovatīvu metožu
ieviešanu
mācību
procesā un
ieguldījumu
Jelgavas
pilsētas
izglītības
sistēmā

ELMĀRS SAKNE,
ilggadējs Jelgavas
1. ģimnāzijas direktors:

«Man ir bijusi tā laime visu savu
mūžu strādāt tikai Jelgavā, ar
savām zināšanām un darbu vairāk
nekā 50 gadu garumā dodot ieguldījumu pilsētas izglītības sistēmā.
Skolotājs – tas bija mans sirdsdarbs,
tāpēc, arī esot Jelgavas 1. ģimnāzijas direktors, ne mirkli nepārtraucu
mācīt savu priekšmetu – fiziku.
Man joprojām ir gandarījums par
paveikto, īpaši par 20 gadu garumā
1. ģimnāzijā īstenoto projektu, ko
realizējām kopā ar valstīm, kas atrodas ap Baltijas jūru. Mēs braucām
cits pie cita, mācījāmies, apmainījāmies pieredzē, ieviesām jaunas

metodes darbā, ļāvām jauniešiem
pašiem radoši izpausties. Tieši uz
šīs pieredzes bāzes radās daudz
kas, tostarp grupa «Prāta vētra»,
ļaujot puišiem attīstīt savu talantu,
atbalstot. Saprotot, cik jaunajiem
tas ir svarīgi, dažbrīd pat pievēru
acis uz formalitātēm. Kurš gan
tobrīd varēja zināt, ka puiši ne tikai
kļūs par Latvijā atpazīstamākajiem
mūziķiem, bet viņus mīlēs arī ārpus
mūsu valsts? Jelgavas 1. ģimnāziju
ir absolvējuši daudzi ievērojami cilvēki. Zinātņu akadēmijā saskaitīts,
ka 40 tehnisko zinātņu doktori ir
beiguši tieši šo ģimnāziju. Esmu
lepns, ka kopīgiem spēkiem izdevies
izaudzināt daudz talantīgu cilvēku
Latvijai. Varu droši teikt, ka Jelgavā
izglītības sistēma joprojām ir augstā
līmenī.»

«Mēs palīdzam inovāciju radīšanā»
GODA
ZĪME
Par ieguldījumu zinātnes,
tehnoloģiju
un inovatīvas
izglītības
attīstībā un
Jelgavas pilsētas vārda
popularizēšanu

IRINA PILVERE,

LLU rektore profesore:
«Jebkurai attīstītai pilsētai
ir svarīgi, lai tajā būtu sava
universitāte. Latvijā un arī pasaulē
tādu pilsētu nav daudz, bet Jelgava
var lepoties. Turklāt mēs esam
unikāli, jo universitāte atrodas Baltijas lielākajā baroka pērlē – Jelgavas
pilī. Tas, protams, ir pagodinājums
un arī atbildība. Manuprāt, pēdējos
gados arvien vairāk apzināmies,
ka universitāte un pilsēta ir nesaraujami saistītas. Universitātes
darbs ir sagatavot kvalificētus
nozaru speciālistus, kuri ietekmēs
tautsaimniecības attīstību, mēs
sniedzam ieguldījumu pētniecībā,

un gribas ticēt, ka, sakārtojot LLU
piederošās ēkas, dodam ieguldījumu
Jelgavas pilsētvides attīstībā. Jelgava un tās iedzīvotāji var lepoties
ar savu universitāti, taču ne mirkli
nevaram aizmirst, ka esam ļoti tuvu
Rīgai, mums ir jāspēj konkurēt ar
galvaspilsētas augstskolām. Tieši
tāpēc kopā ar pilsētu strādājam,
lai turpinātu radīt inovācijas uzņēmējdarbībā, jaunas darbavietas
un motivētu jauniešus palikt šeit.
Saredzu, ka universitāte vēl daudz
ciešāk varētu sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem pētniecības jomā
– mēs varam palīdzēt inovāciju
radīšanā. No uzņēmējiem gaidām
arī idejas par jaunu studiju virzienu attīstību LLU, kas veicinātu
ražošanas attīstību pilsētā.»
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«Spīdola – tas ir mans mūža darbs!»
ILZE VILKĀRSE,

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas direktore:
«Mans lielākais devums pilsētai ir mans mūža darbs – Spīdola.
Tas, ka šī skola ir attīstījusies,
augusi, kļuvusi atpazīstama,
tas, ka esam spējuši piesaistīt
interesantus un radošus pedagogus, spējam ieinteresēt bērnus,
tas, ka nepārtraukti darbā cenšamies ieviest jaunas metodes.
Ar Spīdolu esmu saistīta no
1993. gada. Zināju, ka pēc bērna
kopšanas atvaļinājuma negribu
atgriezties parastā skolā, tāpēc
meklēju skolu ar citu filozofiju
un nonācu šeit. Izturēju nopietnu konkursu rakstot savu
vīziju, kādu saredzu mākslas
priekšmeta attīstību. Līdz sāku
strādāt Spīdolā, Jelgavā nebija
nācies būt, taču zināju par tās
slavenajiem cilvēkiem, par to,
ka tieši šeit daudz kas ir noticis
pirmo reizi. Kad atbraucu, ar
bērna ratiņiem pastaigājoties

GODA ZĪME
Par inovatīvu
metožu ieviešanu
mācību procesā
un ieguldījumu
Jelgavas pilsētas
izglītības sistēmā

pa ielām, domāju: kā lai bērniem iemāca mīlēt Jelgavu, ja
viss ir tikai atmiņu stāstos?
Šobrīd ar lepnumu varu teikt,
ka pilsēta ir mainījusies, izaugusi, ir tik pilna ar mākslas un
kultūras lietām un notikumiem,
salīdzinot ar to tukšumu deviņdesmitajos gados. Esmu lepna,

ka varu strādāt šajā pilsētā un
savā Spīdolā. Mūsu skolas vadmotīvs ir: mēs uzdrošināmies
un darām! Augstu novērtēju
pilsētas vadības uzticēšanos un
paļaušanos, un šo ticību mūsu
spēkiem apliecina arī septiņas
saņemtās izglītības kvalitātes
balvas «Zelta grauds».»

«Svarīgi, lai patīk tas, ko dari, citādi
aizraut nevar»
MĀRIS AVOTIŅŠ,

GODA ZĪME

SIA «Zemgales tehnoloģiskais centrs» vadītājs:
«Dari savu darbu pēc labākā godaprāta, un tas būs tavs lielākais devums. Galvenais, lai mēs katrs būtu
savā īstajā vietā, lai mums patīk tas,
ko darām, jo pretējā gadījumā nevaram aizraut citus. Ar uzņēmējdarbību esmu saistīts jau no pagājušā
gadsimta 80. gadiem, bet uzņēmumu
«Zemgales tehnoloģiskais centrs»
izveidoju 1991. gadā. Zīmīgi, ka
manā komandā joprojām strādā
kolēģi, ar kuriem kopā esmu jau
no pirmās darba dienas. Šobrīd
uzņēmumā strādā ap 50 cilvēku,
kuriem ir nozīmīga loma ne tikai
uzņēmuma attīstībā, inovatīvu
tehnoloģiju ieviešanā, bet arī pilsētas budžeta papildināšanā. Mums
ir izveidojusies lieliska sadarbība

Par ieguldījumu
uzņēmējdarbības
attīstībā, inovatīvu tehnoloģiju
ieviešanu un
jaunu darba
vietu radīšanu
Jelgavas pilsētā

ar LLU Vides un būvzinātņu fakultāti, kuras studentiem ik gadu
nodrošinām prakses vietas, tādējādi
dodot iespēju jaunajiem gūt darba
pieredzi. Mūsu uzņēmuma specifika ir tā, ka galvenokārt strādājam
starptautiskajam tirgum, līdz ar
to Jelgavas vārds izskan ārpus

Latvijas robežām. Varam būt lepni,
ka mūsu būvētās koka mājas slejas
daudzviet pasaulē. Jāatzīst gan, ka
mums daudz vairāk jāstrādā, lai
izglītotu Latvijas iedzīvotājus, ka
koks – tā ir vērtība. Ir prieks, ka
tas aizvien vairāk ienāk Jelgavas
pilsētvidē.»

«Galvenais mūsu darba novērtētājs ir patērētājs»
AINA BATARAGA,
ilggadēja SIA «Fortum
Jelgava» valdes locekle:

GODA ZĪME

«No 2005. gada kopā ar kolēģiem
mūsu galvenais uzdevums bija ar
tiem resursiem, kādi bija pieejami,
panākt maksimālu rezultātu,
modernizējot siltumapgādes
sistēmu pilsētā. Esam lepni, ka
jau 2005. gadā kopā ar Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldi
iesaistījāmies Vācijas valdības
atbalstītajā energoefektivitātes
uzlabošanas pilotprojektā
pilsētā, kas paredzēja veikt
energoefektivitātes pasākumus
siltumenerģijas ražošanā,
pārvadē un lietotāja pusē,
siltinot daudzdzīvokļu mājas un
nodrošinot dzīvokļos patērētās
siltumenerģijas uzskaiti. Tolaik
iedzīvotāji bija atturīgi un uz šādu
soli ilgi pierunājami, bet šobrīd
situācija jau ir būtiski mainījusies.
Ar «Fortum» investīcijām uzcelta
moderna dabasgāzes katlumāja

Par ieguldījumu
inovatīvu tehnoloģiju ieviešanā Jelgavas
pilsētas centralizētās siltumapgādes
sistēmā

Lielupes labā krasta māju apsildei,
piesaistot Eiropas struktūrfondu
līdzekļus, sakārtotas maģistrālās
siltumtrases vairāku kilometru
garumā, izbūvēts saistvads, kas
savieno siltumapgādes sistēmas
abos Lielupes krastos, uzbūvēta
moderna biokoģenerācijas stacija,
kas strādā automatizētā režīmā.
Mēs augstu novērtējam uzņēmuma

un pilsētas veiksmīgo sadarbību. Arī
tad, ja rodas grūtības, zinām, ka būs
atbalsts problēmas risināšanā. Taču
galvenais mūsu darba novērtētājs
ir patērētājs, un ir gandarījums, ka
katru gadu aptaujā par uzņēmuma
darbu saņemam augstu vērtējumu.
Tas nozīmē, ka savu darbu darām
godprātīgi un ar vislielāko atbildību
pret jelgavniekiem.»
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«Ne mirkli neesmu nožēlojis «Nevarējām noraudzīties no malas»
savu izvēli strādāt policijā» INESE RUBENE,
SIA «Berling» valdes locekle:

GODA
RAKSTS
Par ieguldījumu
Jelgavas pilsētas sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā un augstu
profesionālo
meistarību

MĀRIS VELVE,

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Patruļpolicijas
nodaļas priekšnieks:
«Cilvēki no malas jau vienmēr redz
labāk. Ja jau iestādes vadība mani
izvirzīja šim augstajam apbalvojumam, acīmredzot savu darbu daru
atbildīgi. Šogad 31. jūlijā apritēja 20
gadi, kopš strādāju Jelgavas Pašvaldības policijā, – desmit no tiem esmu
nostrādājis ekipāžās dažādās policijas
struktūrvienībās, bet pēdējos desmit
gadus vadu Patruļpolicijas nodaļu,
kas ir lielākā Pašvaldības policijā.
Ne mirkli neesmu nožēlojis savu
izvēli strādāt policijā, lai gan svētki
man nozīmē pastiprinātu darbu un

vienmēr ir jābūt gatavībā, jo izsaukt
var jebkurā mirklī. Viens no maniem pamatuzdevumiem ir plānot
un organizēt sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu pilsētā, tostarp arī
pilsētas pasākumos. Tiesa, viens nav
karotājs – ir nepieciešami cilvēki, kas
šos plānus realizē, un man ir lieliska 56 cilvēku komanda, kolēģi, uz
kuriem varu paļauties. Tas policijas
darbā ir būtiski. Tāpat ļoti svarīgs
ir iestādes vadības atbalsts un sadarbība ar citām struktūrvienībām.
Cienīsim cits citu, būsim iecietīgāki
pret līdzcilvēkiem un nebūsim vienaldzīgi, pilsētā redzot kādu situāciju,
kurā jāiesaistās policijai! Mēs ar savu
komandu un kolēģiem turpināsim
strādāt tā, lai jelgavnieki savā pilsētā
justos droši.»

«Ar savu piemēru esmu
spējusi ieinteresēt citus»
GODA
RAKSTS
Par aktīvu
sabiedrisko
darbību un ilggadēju ieguldījumu Jelgavas
pilsētas vārda
popularizēšanā

ILZE STRĒLE,

biedrības «Mans tautastērps»
valdes locekle:
«Pieļauju, ka mans lielākais
nopelns ir tas, ka ar savu darbošanos un piemēru esmu spējusi
ieinteresēt citus tautastērpu un
rokdarbu radīšanā, atgriezties
pie mūsu senču saknēm, latviskām tradīcijām. Šobrīd biedrībā
«Mans tautastērps» darbojas
23 dāmas – esam aizvadījušas
daudzas fotogrāfiju izstādes, rādot
latviešu tautastērpus, ir izdota
grāmata «Mans tautastērps»,
jau trešo gadu biedrība izdod arī
savu kalendāru, bet šobrīd lēnām
top grāmata «Mans tautastērps
pasaulē», kurā apkopojam stāstus
par latviešu tautastērpiem, kuri
ceļo pa plašo pasauli. Daži no tiem

«Saprotot, cik nopietna ir situācija, kad valstī tika izsludināta
ārkārtējā situācija, cik svarīgi ir rūpēties par drošību un cik nozīmīgas
mūsu ikdienā kļuvušas mutes un
deguna aizsargmaskas, nevarējām
noraudzīties no malas un atteikt
to izgatavošanu. Lai gan mums
pašiem bija ļoti daudz pasūtījumu
un nevēlējāmies pievilt savus
klientus, ārkārtējos apstākļos tomēr uzņēmāmies izgatavot 3800
mutes un deguna aizsegu Jelgavas
pašvaldības policistiem, sociālajiem darbiniekiem un mediķiem.
Šobrīd fabrikā jau uzšūti ap 35 000
mutes un deguna aizsegu Eiropas
klientiem un ap 1000 mūsu ražoto
sejas masku esam pārdevuši jelgavniekiem mūsu veikalā Dambja
ielā. Bet pats svarīgākais – mūsu
rūpnīca arī pandēmijas apstākļos
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ne dienu nav pārtraukusi pamatdarbu. Mēs turpinām ražot
rotaļlietas un apģērbu, nodrošinot
jelgavniekiem darbu, mutes un
deguna aizsegu ražošana ir tikai kā
papildu darbs. Nākamgad septembrī mūsu uzņēmums, kurā šobrīd

strādā 95 cilvēki, svinēs 30 gadu
jubileju. Esam gandarīti, ka komandā ir cilvēki jau no uzņēmuma
pirmsākumiem, – tas apliecina, ka
esam labs darba devējs, pie mums
ir nodrošināti visi apstākļi, lai
darbinieks šeit justos labi.»

«Sportā vislabāk izpaužas katra darba augļi»
MAIJA LAIZĀNE,
žurnāliste:

«Pirmo reizi mūžā saprotu,
kāds tas ir satraukums, kad mani
intervē, jo ierasti jau es esmu tā,
kura uzdod jautājumus citiem.
Jau vairāk nekā 25 gadus, darot
savu darbu, popularizēju Jelgavas
sportistu sasniegumus. Ar sportu
esmu saistīta jau no skolas gadiem
Kuldīgā, kad trenējos volejbolā
un spēlēju arī Latvijas jaunatnes izlasē, bet, kad sāku strādāt
reģionālajā avīzē, pievērsos citu
sportiskajiem sasniegumiem. Tā
tas turpinājies arī kopš 1993. gada,
pārnākot dzīvot uz Jelgavu un
sākot strādāt «Zemgales Ziņās».
Puspajokam esmu dzirdējusi, ka
līdzjutēja ķermenis daļēji izdzīvo
to, ko dara sportists. Varbūt taisnība, jo sports arī vērotājus patiesi
uzmundrina un dod jaunas emocijas. Jelgavā mans pirmais iespaids
bija: sportistu šeit daudz, bet kur
ir līdzjutēji?! Tagad ar prieku jāsecina, ka viņu skaits, kaut palēnām,
bet aug. Katrā ziņā nevar noliegt,
ka arī sportistu sasniegumos līdz-
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jutējiem ir ļoti svarīga loma. Man
ir tā laime un iespēja priecāties par
to, ko cilvēki dara, cik aizrautīgi
trenējas, ar kādu lepnumu sacensībās pārstāv Jelgavu, un par viņu
panākumiem izstāstīt arī citiem.
Žurnālistes gaitās sagadījās arī
tā, ka nejauši atradu savu šā brīža
sporta veidu – novusu. Jelgavas
Novusa klubā esam pulciņš aktīvu
spēlētāju, kas, piedaloties Latvijas
čempionātos un citās sacensībās,

aizstāv arī pilsētas krāsas. Manuprāt, sportā vislabāk izpaužas
katra darba augļi. Ja esi cītīgi
trenējies, esi ātrāks un veiklāks,
tad arī esi pirmais. Ja kāds grib
blēdīties, tas agrāk vai vēlāk tiek
atklāts un tituli atņemti. Vai tāds
taisnīgums nederētu arī citās
jomās? Pateicībā par mana darba
novērtējumu visiem vēlu – turēsim
sportisku un veselīgu garu, tad arī
citi darbi veiksies!»

«Rūpējos par to, lai cilvēki pilsētā justos droši»
jau bija apskatāmi izstādē Vecpilsētas ielas svētkos, un ar lielu
gandarījumu vēroju, ka cilvēki
ne tikai garām skrienot apskata
fotogrāfijas, bet arī piestāj un ar
interesi izlasa pievienotos stāstus.
Tādos brīžos gūstu apliecinājumu,
ka tas, ko darām, ir vajadzīgs.
Man pašai šobrīd ir trīs tautastērpi jeb goda tērpi, kurus nesāju ar
lielu lepnumu un atbildību. Esmu
dzimusi Rīgā, bet visu mūžu dzīvoju Jelgavā un esmu ļoti saaugusi
ar šo pilsētu, tā ir man sirdij tuva.
Šeit esmu iekārtojusi savu dzīvi,
darba vidi un turpinu nenogurstoši darboties. «Es savas saknes
sajūtu rakstos – tajos, kurus mana
tauta zemes audeklā auž,» – šie
Daces Sadakas vārdi ir vadmotīvs
grāmatai «Mans tautastērps» un visam tam, ko darām. Es ļoti ceru, ka
tie iedvesmos darboties arī citus.»

ANTONS LINERTS,
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Administratīvā procesa un iesniegumu
izskatīšanas grupas
vecākais inspektors:

«Mans kā pašvaldības policista
galvenais uzdevums ir rūpēties
par to, lai cilvēki mūsu pilsētā
justos droši. Ja radušās problēmas, ir jāiesaistās to risināšanā.
Šo gadu laikā man nācies strādāt
ar dažādiem cilvēkiem, arī tādiem,
kuri daudz ko neizprot, taču mans
uzdevums ir bijis izskaidrot tā,
lai saprotams ir pilnīgi visiem, un
nereti policists kļūst arī par psihologu. Pašvaldības policijā strādāju
no 1992. gada 14. septembra. Jāatzīst, ka darbu policijā izvēlējos
mērķtiecīgi, jo gribēju palīdzēt
cilvēkiem, mazināt noziedzības
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līmeni pilsētā, kas deviņdesmitajos
gados bija ļoti augsts. Gribas ticēt,
ka ar savu darbu 28 gadu garumā
Pašvaldības policijā esmu veicinājis situācijas uzlabošanos. Taču
lielākais gandarījums par savu vei-

kumu vienmēr ir bijis brīžos, kad
cilvēks pasaka paldies, ka esmu
palīdzējis. Jāatzīst, ka darbs policijā kopš brīža, kad sāku strādāt, ir
krietni mainījies un šobrīd policija
kļuvusi daudz operatīvāka.»
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«Darbs ar bērniem un
«Svarīgākais ir cilvēks»
jauniešiem ir mans sirdsdarbs» INGA STEPANE,
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas
Satiksmes uzraudzības
nodaļas priekšniece:
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pilsētas vārda
popularizēšanā

MAIJA BRANKA,

kora «Balti» mākslinieciskā
vadītāja diriģente:
«Lielākā balva šajā dzīvē man
ir iespēja strādāt ar kolosāliem
dziedošiem jauniešiem, kuriem
nododu savas zināšanas, lai mums
kopā skan vēl labāk. Ir patīkami
piedalīties Jelgavas pasākumos,
iesaistīties dažādos radošos
projektos, būt klātesošai un
kuplināt pilsētas kultūras dzīvi.
Piemēram, grandiozs projekts,
kurā aizvadītajā gadā kopā ar
kori «Balti» piedalījāmies, bija
Māras Zālītes un komponista
Jāņa Lūsēna muzikālā poēma «Kā
ābeļdārzs ir brīvība», kurā caur
dziesmu tika stāstīts par simts
gadu seniem notikumiem, kad tika
izcīnīta valsts brīvība, bet šogad
septembrī koncertzālē «Mītava»
izskanēja vērienīgs koncerts, kas
veltīts Jelgavā notikušo Dziesmu
un mūzikas svētku 125. jubilejai.
Un šādu nozīmīgu pasākumu manā
muzikālajā darbībā ir ļoti daudz.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
– tas bijis mans sirdsdarbs visos
laikos, un šobrīd mīlestība pret
dziesmu ir ieaudzināta jau
vairākās paaudzēs. Jāatzīst, ka
manā ģimenē iepriekš neviens
ar mūziku nebija saistīts –
mamma mani aizveda uz bērnu
mūzikas skolu, lai tikai pamēģinu.
Pē c 8 . k l a s e s a b s o l v ē š a n a s
iestājos Jelgavas Mūzikas
vidusskolā, kur palaimējās
nokļūt kordiriģentu klasē pie
skolotājas Jeļenas Vavilovas,

kura man palīdzēja saprast, cik
mūzikas pasaule ir plaša, un
ieinteresēja tieši diriģentes darbā.
Jau studējot konservatorijā,
sāku strādāt tagadējā Jelgavas
Valsts ģimnāzijā. Lai gan pēc
konservatorijas absolvēšanas
mani norīkoja strādāt Bauskā,
sirds vilka atpakaļ uz mājām, jo
es taču esmu jelgavniece. Vairākus
gadus mācīju mūziku tagadējā
Jelgavas 4. sākumskolā, tad nāca
Valsts ģimnāzija, kurā aizvadīju 12
fantastiskus darba gadus. Vadīju
mūzikas stundas, jaukto kori
«Skali», meiteņu kori «Skaliņi»
un sestdienu rītos arī ģimnāzijas
absolventu kori. Piedalījāmies gan
skolu jaunatnes, gan pieaugušo
dziesmu un deju svētkos, dažādos
pilsētas pasākumos. Pirms pieciem
gadiem no ģimnāzijas aizgāju, taču
pēc neilga laika mani uzrunāja
bijušie dziedātāji, mudinot pilsētā
veidot jaunu kori. Tā radās
«Balti», ar kuriem šobrīd saistīta
visa mana ģimene – vīrs Ēriks ir
kordiriģents, un kopā vadām kori,
abas meitas dzied korī, un nu jau
arī vecākā mazmeita Grieta nāk
līdzi uz mēģinājumiem. Paldies
manai ģimenei par atbalstu. Šī
kopā būšana uzlādē, un man ļoti
patīk radīšanas process, jo tas
sniedz fantastiskas sajūtas. Darbs
ar jauniešiem liek vienmēr sevi
uzturēt formā, noturēt to tonusu,
lai spētu turēt viņiem līdzi, un
man tas patīk. Būsim atvērti,
radoši, dzīvespriecīgi un jebkuru
darbu darīsim ar prieku, tad viss
izdosies!»

«Paldies par tik augstu mana
darba novērtējumu. Ikviena pateicība – kaut vienkāršs paldies
– dod pārliecību, ka man uzticēto daru pareizi un pūles pamana arī citi. Tas dod enerģiju
turpināt strādāt ar tikpat lielu
atbildību. Jelgavas Pašvaldības
policijai šogad aprit 30 gadi, un
es šajā komandā esmu jau 17
gadus. Uzskatu, ka esmu liela
veiksminiece, jo man dzīvē laimējies strādāt vienā kolektīvā
ar zinošiem, mērķtiecīgiem un
aizrautīgiem cilvēkiem. Šobrīd
esmu Satiksmes uzraudzības
nodaļas priekšniece un pieļauju,
ka sastādīt lēmumu, iekļaujot
juridiskos terminus, man būtu
daudz vienkāršāk un ātrāk,
nekā stāstīt par sevi un paveikto. Es vienkārši pēc labākās
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sirdsapziņas daru man uzticēto,
jo man tas patīk un arī padodas.
Policija ir kontrolējošā iestāde,
un diemžēl sabiedrībā joprojām
pastāv uzskats, ka mūsu mērķis ir sodīt, taču tā nav. Katru
rītu satiekoties inspektori ar
kolēģiem nerunā par to, cik
daudz soda protokolu diennaktī
sastādījuši, bet gan stāsta, kā

ir palīdzējuši jelgavniekiem,
piemēram, noķerot kādu garnadzi. Mūsu darbā svarīgākais ir
cilvēks. Tieši tas, ka ir palīdzēts
cilvēkam, sniedz lielāko gandarījumu par darbu gan inspektoram, gan arī man kā vadītājai,
jo mēs kopā rūpējamies par to,
lai jelgavnieki savā pilsētā jūtas
droši un pasargāti.»

«Vienmēr domāju par pievienoto vērtību»
DACE INDRIKA,

biedrības «Kultūras un
mākslas centrs «Nātre»»
valdes priekšsēdētāja:
«Ikviens jelgavnieks, kurš
dzīvo mūsu pilsētā, ir šeit
deklarējies, maksā nodokļus,
stādā, audzina bērnus un nav šo
vietu iemainījis pret citu, tai ir
liels ieguvums. Visi mani darbi,
pasākumi, kuros esmu bijusi
iesaistīta, ir bijuši ar pievienoto
vērtību, mudinot atklāt jaunus
formātus. Mani ir fascinējuši
cilvēkstāsti un notikumi,
tieši tāpēc 2015. gadā uzsāku
fotoprojektu «Mēs Jelgavā un
pasaulē», apkopojot informāciju
par izciliem jelgavniekiem.
Šo manis veidoto fotoizstādi
Jelgavas pilī apskatīja 20 000
cilvēku, par to ir gandarījums.
Kopā ar jauniešiem septiņu
gadu garumā organizēju sarunu
ciklu «Cepums ar slavenību»,
ļaujot jauniešiem iepazīt dažādu
profesiju aizkulises. Šoruden
aizvadījām pēdējo – 35. –
cepumu. Esmu gandarīta, ka
bijām tik drosmīgi un 2016. gadā
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atsaucāmies Latvijas Neredzīgo
biedrības Jelgavas teritoriālās
organizācijas aicinājumam radīt
mākslas nodarbības cilvēkiem ar
pilnībā vai daļēji liegtu redzi un
nodarbības turpinām. Jau trīs
gadus sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas pārvaldi rīkojam
saturīgus pasākumus bērniem un
jauniešiem Jelgavā, piemēram,
«Pludmales festiņu». Pilnīgi
traks plāns bija pirmo reizi
45 gadu laikā radīt pasākumu

«Kriminālā ekselence ēdnīcā»
Lauktehnikas ēdnīcā, kas tika
atzīts par 2019. gada otro
labāko nestandarta pasākumu
Latvijā. Šos kino notikumus
ēdnīcā vēlētos turpināt attīstīt.
Man kā cilvēkam, kurā sadzīvo
mākslinieks, pētnieks, stāstnieks,
pedagogs un piedzīvojumu
meklētājs, ir vēlme savest kopā
dažādo un dalīties pieredzē. Jo
dalīšanās bagātina un vairo labo,
vairo prieku.»

«Priekšlikums Jelgavai atņemt pilsētas statusu mani aizskāra dziļi personiski»
VIKTORS VALAINIS,
Saeimas deputāts un
Latvijas Lielo pilsētu
asociācijas izpilddirektors:

«Lai gan šobrīd tā sagadījies,
ka dienas lielāko daļu pavadu
galvaspilsētā, joprojām dzīvoju
Jelgavā, jo esmu šīs pilsētas
patriots. Tieši tāpēc Vides un reģionālās attīstības ministrijā un
Saeimā plaši apspriestais Administratīvi teritoriālās reformas likums, kura sākotnējā versijā tika
pieļauta doma Jelgavai atņemt
pilsētas statusu, mani skāra dziļi
personiski. Mana pilsēta Jelgava
ir ceturtā lielākā pilsēta Latvijā
ar 755 gadu bagātu vēsturi, tā ir

kultūrvēsturiski nozīmīga pilsēta
ar savām tradīcijām, ar savu vīziju par turpmāko attīstību, kuru
gluži vienkārši vienā dienā ar
vieglu roku gribēja iznīcināt. Nespēju to pieņemt, tāpēc nevarēju
palikt malā un iestājos par to, lai
Jelgavai netiktu atņemts pilsētas statuss. Pārliecināt kolēģus
nebija viegli, taču tas izdevās –
Jelgava būs valstspilsēta! Manuprāt, katra jelgavnieka devums ir
neatsverams, domājot par pilsētu
kopumā. Kaut vai tas, ka cilvēks
sakārto sava nama pagalmu,
strādā un attīsta uzņēmējdarbību pilsētā, nodrošina darbu
citiem. Pēdējo desmit gadu laikā
Jelgava ir piedzīvojusi būtiskas
pārmaiņas. Visbiežāk mani pil-

sētā var sastapt, pārvietojoties
ar velosipēdu, un jāatzīst, ka
ar katru gadu infrastruktūra
riteņbraucējiem kļūst arvien
draudzīgāka. Īpašs prieks par
tikko sakārtoto Loka maģistrāli,
pa kuru bieži pats izbraucu ar
velosipēdu, un jūtams, ka riteņbraucēju un skrituļotāju arī tur
kļuvis vairāk. Šis apbalvojums ir
ļoti liels pagodinājums un reizē
milzīga atbildība. Politikā esmu
salīdzinoši jauns, tāpēc man
vēl daudz darāmā, līdz ar to šo
apbalvojumu uzskatu par tādu kā
avansu turpmākajiem darbiem,
lai attaisnotu jelgavnieku cerības,
strādājot Latvijas kopējās attīstības vārdā, nekad neaizmirstot
par vietu, no kuras esmu nācis.»

GODA
RAKSTS
Par aktīvu līdzdalību likumprojekta
izstrādē Jelgavas
pilsētas statusa
saglabāšanai

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš
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Sāks būvēt jauno tirgu;
ierobežos auto novietošanu
Projekta vizualizācija

Kristīne Langenfelde

Tuvāko nedēļu laikā tiks uzsākta jaunā tirgus paviljona un
stāvlaukuma būvniecība teritorijā pie Jelgavas dzelzceļa
stacijas, apstiprina tirgus attīstītājs uzņēmuma «Termināla
tirgus» valdes priekšsēdētājs Vladimirs Šalajevs, uzsverot,
ka jaunā tirgus attīstības koncepcija ir sadalīta divās daļās:
vispirms uzsākot tirgus paviljona un autostāvvietas izbūvi
un pēc tam – tirdzniecības un izklaides centra, kā arī autoostas būvniecību. Gatavojoties darbiem, būvdarbu zona
pakāpeniski tiks nožogota, un autovadītājiem, kuri ikdienā
savu transportu stāvēšanai novieto stacijas tuvumā pie
sliežu ceļiem, jāņem vērā, ka turpmāk tas nebūs iespējams.
Savukārt no 10. decembra paredzēts pilnībā slēgt esošo auto
stāvlaukumu. Pašvaldība aicina autovadītājus izvēlēties labiekārtoto stāvlaukumu Sporta ielā 2, kur ērti var novietot
līdz pat 250 automašīnām.
Objektam «Tirgus paviljons,
stāvlaukums Zemgales prospekts
19A, Sporta iela 2B, Jelgava» ir
izsniegta būvatļauja, kā arī saskaņots tā būvprojekts, informē
Jelgavas pašvaldības Būvvaldes

vadītāja Inita Dzalbe.
Savukārt V.Šalajevs skaidro,
ka ir izraudzīts jaunā tirgus būvnieks – darbus veiks SIA «V.J.M.
BŪVE». «Līgums ar būvnieku ir
noslēgts, un reāli būvdarbi teri-

ZRKAC turpina semināru
ciklu par pusaudžiem
Emīls Rotgalvis

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) turpina bezmaksas semināru ciklu «Gudro
vecāku skola», kura fokusā
šoreiz ir pusaudži, viņu
attīstība un problēmas, ar
ko šajā vecumposmā nākas
saskarties. Līdz gada beigām notiks vēl divas cikla
nodarbības – 23. novembrī
un 3. decembrī –, un tās būs
skatāmas tiešsaistē.
Kā informē ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga,
rudens ciklā uzmanības centrā ir
pusaudži – bezmaksas semināri
veltīti tādām tēmām kā pusaudžu
emocionālā veselība, ēšanas un
uzvedības traucējumi, pusaudžu
prasme risināt problēmas. Pirmā
nodarbība, kas bija veltīta pusaudžu depresijai un vielu lietošanai,
aizvadīta oktobra beigās, un cikls
turpināsies arī novembrī un decembrī, aicinot visus, kuri audzina
pusaudzi, izzināt viņu problēmas un
iesaistīties to risināšanā.
23. novembrī pulksten 18 notiks
cikla otrā tiešsaistes nodarbība
«Pusaudzis un problēmu risināša-

nas prasmes». Tajā vietnes Uzvediba.lv un biedrības «Latvijas autisma
apvienība» vadītāja Līga Bērziņa
stāstīs par domāšanas stratēģijām
problēmsituācijās, pozitīvas pašapziņas formulām, konfliktu risināšanas prasmēm, pusaudžu trauksmi.
Lektore ir pieredzējusi jautājumos
par vardarbību darba vidē, spēļu
un instrumentu izstrādē sarežģītas
uzvedības risināšanai ģimenē, izglītības iestādēs un darba vidē.
Savukārt 3. decembrī pulksten 18
notiks seminārs «Ēšanas un uzvedības traucējumi pusaudžiem», kurā
psihoterapeite Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pasniedzēja
Inta Zīle skaidros, kādas ir ēšanas
traucējumu izpausmes, cēloņi un
taktika ģimenes kontekstā. Vecāki
varēs uzzināt par ēšanas traucējumu profilaksi, pusaudžu uzvedības
traucējumu izpausmēm un iemesliem. Tiks risināts jautājums, kā
palīdzēt jaunietim ar uzvedības
traucējumiem.
Semināri notiks tiešsaistē, izmantojot «ZOOM» platformu, bet vēlāk
pieejami ieraksta veidā.. Pieteikties
nodarbībām un iegūt papildu informāciju par plānotajām aktivitātēm
var pa tālruni 63082101, 63012158,
29222737 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

torijā sāksies jau tuvākajā laikā. Jaunā tirgus paviljona ēka būs
Šobrīd tiek sagatavota būvdarbu divstāvīga – 1. stāvā atradīsies
zona un sāksies tās norobežoša- labiekārtotas tirdzniecības viena, uzstādot žogu,» uzsver viņš, tas, atsevišķi nodalot pārtikas
piebilstot, ka autovadītājiem, kuri un citu preču tirgus daļu, sapieraduši automašīnas novietot vukārt ēkas 2. stāvā atradīsies
plānotā tirgus tetirgus adminisritorijā un ap to,
No 10. decembra trācijas telpas,
jārēķinās, ka no
arī atsevišķas
paredzēts pilnībā kā
10. decembra tas
telpas nomnievairs nebūs ieslēgt esošo auto kiem. Abu stāvu
spējams, bet līdz
kopējā platība
stāvlaukumu pie ir 4354,3 kvadtam automašīnu
novietošana būs
rātmetri. Tāpat
dzelzceļa staci
ierobežota.
teritorijā tiks
Jaunā tirgus
izbūvēta autopaviljona un stāvlaukuma būv- stāvvieta 218 automašīnām un
niecību uzņēmums plāno pabeigt 88 velonovietnes. Starp stāv11 mēnešu laikā, un 2021. gadā laukumu un tirgus paviljonu
Jelgavas tirgus sāktu darboties būs labiekārtota teritorija, kur
jaunajā vietā. Jāpiebilst, ka paredzēta āra tirdzniecības
projekta būvdarbu sākotnējās nojume ar kopējo platību 629
izmaksas tiek paredzētas aptu- kvadrātmetri, kā arī apmeklētāveni sešu miljonu eiro apmērā. ju atpūtas un bērnu rotaļu zona.

jas.

Jelgavniekus aicina
iesaistīties labdarības akcijā
Emīls Rotgalvis

Sabiedrības integrācijas
pārvalde (SIP) jelgavniekus aicina iesaistīties labdarības akcijā
«Siltums tev no manis»,
kuras mērķis ir atbalstīt
un iepriecināt tos jelgavniekus, kuri savu
ikdienu aizvada valsts
sociālās aprūpes centra «Zemgale» filiālē
«Jelgava». Iedzīvotāji
aicināti ziedot nelielus
telpaugus pievilcīgā puķupodā, kas tiks papildināti ar personalizētu
novēlējuma kartīti un
nogādāti katram sociālās aprūpes centra iemītniekam.
Kā uzsver akcijas organizatori, ikviens grib justies laimīgs
un vajadzīgs, tādēļ telpaugs radīs savdabīgu vēlmi rūpēties par
dzīvo un apliecinās, ka cilvēks
nav vientuļš. «Cilvēka liktenis
mēdz pavērsties dažādi – kādu
dzīve lutina, kādu – ne īpaši.
Ir cilvēki, kuri visu mūžu var
nodzīvot ģimenes paspārnē, bet
ir cilvēki, kuri dažādu iemeslu

dēļ par savām mājām sauc kādu
no sociālās aprūpes centriem.
Šis laiks, kad nevaram tikties
un jāievēro pastiprināta piesardzība, liedz organizēt tradicionālos tematiskos un izklaides
pasākumus pansionāta iemītniekiem. Tas būtiski jūtams
viņu ikdienā, un aizvien pieaug
vēlme pēc jaunām emocijām, iepriecinājumiem un uzmanības,»
stāsta SIP vadītājas vietniece
kultūras darba speciāliste Evika
Kaufelde.
SIP organizē labdarības akciju «Siltums tev no manis» ar
mērķi radīt pozitīvas emocijas
un sekmēt piederības izjūtu savai pilsētai tiem 214 cilvēkiem,
kuri Jelgavas pansionātā jau
kopš šā gada pavasara dzīvo
visai noslēgti, lai pasargātos no
Covid-19 izplatības.
Tuvojas Ziemassvētku laiks,
kad cilvēki vairāk aizdomājas
par labdarību un iespējām palīdzēt saviem līdzcilvēkiem, tādēļ
ikviens aicināts ziedot nelielus
pievilcīgus telpaugus un nogādāt tos SIP Skolotāju ielā 8
līdz 15. decembrim, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005496,
63005467, 63005468 vai e-pastu
sip@dome.jelgava.lv.

Vairākās vietās
pilsētā mainīta
satiksmes
organizācija
Pamatojoties uz Satiksmes
kustības drošības komisijas
lēmumiem, vairākās vietās
pilsētā mainīta satiksmes
organizācija un uzlabota satiksmes drošība – noteikti
jauni stāvēšanas ierobežojumi, mainīts stāvēšanas
laiks, izvietotas papildu ceļa
zīmes, nosakot maksimālo
braukšanas ātrumu. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgi un ņemt vērā izmaiņas.

Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» informē, ka būtiskas izmaiņas ir stāvlaukumā Mātera ielas un
Sudrabu Edžus ielas krustojumā.
Darbdienās no pulksten 5 līdz 19
atļautais stāvēšanas laiks šajā stāvlaukumā ir līdz divām stundām, pārējā laikā novietot auto var bez laika
ierobežojuma. Taču autovadītājiem
jāņem vērā, ka šajā stāvlaukumā
viena mala paredzēta transportlīdzekļu stāvēšanai tikai ar Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas atļaujām.
Izmaiņas
veiktas stāvlaukumā Mātera ielā 30
pie Jelgavas
Tehnoloģiju
vidusskolas
ēkas. Darbdienās no
pulksten 7
līdz 19 tur
drīkst apstāties uz 15 minūtēm. Iepriekš bija
atļauts stāvēt tikai ar Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas atļaujām.

Bebru ceļa posmā no Dambja
ielas līdz Aspazijas ielai šomēnes
ir uzstādītas ceļa zīmes Nr.323
«Maksimālā ātruma ierobežojums
30 km/h». Šādas zīmes uzstādītas
arī Īsajā ielā. Savukārt Bebru ceļa
posmā no Aspazijas ielas līdz Atmodas ielai izvietotas ceļa zīmes Nr.525
«Maksimālā ātruma ierobežojuma
zona 30 km/h». Zīmes uzstādītas
Bebru ceļa krustojumā ar Aspazijas
ielu un Atmodas ielu, Brigaderes
ielas krustojumā ar Dambja ielu
un Draudzības ielas krustojumā ar
Aspazijas ielu.

Sadarbojoties ar Ozolnieku novada pašvaldību, satiksmes organizācija mainīta Klijēnu ceļā, nosakot, ka
maksimālais atļautais braukšanas
ātrums Klijēnu ceļā ir 50 kilometri
stundā.
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Noslēdzas sabiedriskā apspriešana
par ieceri enerģiju iegūt no NAIK
Kristīne Langenfelde

Šodien, 17. novembrī, noslēdzas SIA «Fortum Latvia» rīkotā
sabiedriskā apspriešana ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam par plānoto kurināmā diversifikāciju esošajā biomasas
koģenerācijas stacijā Jelgavā. Mēneša garumā ikvienam
bija iespēja izteikt savu viedokli, priekšlikumus un uzdot
jautājumus par uzņēmuma plānu enerģijas ražošanā līdztekus esošajam kurināmajam – biomasai – videi un cilvēkiem
nekaitīgā veidā izmantot arī no atkritumiem iegūtu kurināmo
jeb NAIK. Šajā laikā SIA «Fortum Latvia» rīkoja arī neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksmi videokonferences
formātā tiešsaistē, kurā saņēma lielāko daļu no iedzīvotāju
jautājumiem un priekšlikumiem par plānoto ieceri. Kopumā
videokonferencei 28. oktobrī bija reģistrējušies 109 dalībnieki, taču atsevišķus iedzīvotāju jautājumus uzņēmums
saņēmis arī pirms un pēc videokonferences.
Ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojuma projektu izstrādāja SIA
«Enviroprojekts», un ekspertu grupas vadītāja Līga Blanka pēc izpētes
uzsver: «Ekspertu grupas izpētes
rezultāti apstiprina – plānotā «Fortum Latvia» darbība nerada risku un
apdraudējumu ne videi, ne cilvēkiem.
Vērtējot ap 30 dažādu piesārņojošu
vielu klātbūtni gaisā, lielākajā daļā no
šīm vielām daudz vairāk gaisu piesārņo citi jau esošie ražošanas objekti šajā
teritorijā, kā arī autotransports, taču,
pat summējot esošo gaisa kvalitāti ar
«Fortum Latvia» plānoto darbību,
gaisa kvalitāte pilnībā atbildīs Latvi-

jas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām un neietekmēs iedzīvotāju
dzīves kvalitāti. Tieši tāpat, vērtējot
paredzēto tehnoloģisko procesu, kad
NAIK uzņēmumam tiks piegādāts un
izkrauts atsevišķā slēgtā telpā, maksimāli tiek novērsta smaku veidošanās
apkārtējā vidē.»
Savukārt būtiskākais ieguvums no
NAIK līdzsadedzināšanas Jelgavas
iedzīvotājiem būs ilgtermiņā zemākas
siltumenerģijas un atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Tāpat poligonos
nonāks mazāks atkritumu apjoms,
kas nodrošinās tīrāku vidi. Bet pilnvērtīgāka resursu izmantošana pil-

SIA «Fortum Latvia» iecere enerģijas iegūšanai izmantot NAIK
Paredzēts biomasai pievienot un līdzsadedzināt NAIK līdz 35 procentiem jeb
līdz 30 000 tonnu gadā.
Koģenerācijas stacijas teritorijā paredzēts:
uzbūvēt NAIK pieņemšanas
un padeves sistēmu;
veikt dūmgāzu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukciju un pilnveidot dūmgāzu
monitoringa sistēmu;
pielāgot koģenerācijas stacijas
vadības un kontroles sistēmu.
Projekta realizācijai nepieciešamos būvdarbus un iekārtu uzstādīšanu plānots
uzsākt 2021. gadā.
NAIK līdzsadedzināšanu plānots uzsākt
2022. gada apkures sezonas sākumā.
Uzņēmuma plānoto investīciju apjoms ir
3–5 miljoni eiro.
sētā ļaus samazināt energoresursu
importu un stiprinās enerģētisko
neatkarību.
SIA «Fortum Latvia» valdes priekšsēdētājs Andris Vanags skaidro, ka
visi sabiedriskās apspriešanas laikā
iesniegtie jautājumi un priekšlikumi tiek apkopoti, uz tiem sniegtas

atbildes un pēc 17. novembra tiks
aktualizēts arī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. «Tālākais solis
būs aktualizētā ziņojuma iesniegšana
Vides pārraudzības valsts birojam,
kura uzdevums būs vērtēt uzņēmuma
ieceri un tā ietekmi uz vidi, lai sniegtu
savu atzinumu,» uzsver A.Vanags, pie-

bilstot, ka šis process varētu ilgt divus
mēnešus. Tikai saņemot pozitīvu atzinumu no Vides pārraudzības valsts
biroja, uzņēmums spers nākamos
soļus ieceres īstenošanā.

Kas ir NAIK jeb no atkritumiem
iegūts kurināmais?
TIE IR NEBĪSTAMI CIETIE SADZĪVES ATKRITUMI
(piemēram, kartons, papīrs, tekstils, plastmasa un
koks), no kuriem apstrādes rezultātā izveidota vienveidīga kurināmā masa, ko iespējams izmantot kā
papildu kurināmo enerģijas ieguvei.
RAŽO NO ATKRITUMU ATLIEKĀM, kuras vairs nav
iespējams nodot pārstrādei un izmantot atkārtoti.
SASTĀVA UN KVALITĀTES ATBILSTĪBU PRASĪBĀM KONTROLĒS gan NAIK piegādātāji, gan
«Fortum Latvia» – paraugu ņemšanu un analīžu
veikšanu nodrošinās Latvijā vai ES valstīs akreditēta
laboratorija.

Aktuālākie iedzīvotāju jautājumi sabiedriskās apspriešanas laikā par «Fortum Latvia» ieceri enerģiju ražot no NAIK
(uz iedzīvotāju jautājumiem atbild SIA «Fortum Latvia» valdes priekšsēdētājs ANDRIS VANAGS)

J

AUTĀJUMS. Cik daudz būs sadedzināmo atkritumu tonnās gadā? Šajā ziņojumā tiek apskatītas
30 000 tonnu gadā, bet, ja ir runa par 35 procentiem
no biomasas, tad tas jau ir 50 000 tonnu gadā. Cik
tad īsti tonnu atkritumu «Fortum Latvia» gatavojas
dedzināt – 30 000 vai 50 000?

J

AUTĀJUMS. Kā tiks veikta sadedzināmo atkritumu
sastāva kontrole?

ATBILDE. NAIK kvalitātes kontroli nodrošinās gan
NAIK materiāla ražotāji, gan «Fortum Latvia», pieņemot materiālu. Tiks kontrolēti vairāki parametri. Gadījumā, ja NAIK neatbildīs noteiktajai kvalitātei, NAIK
netiks sadedzināts un piegādātājam būs pienākums šo
materiālu ņemt atpakaļ un atbilstoši apsaimniekot.

J

AUTĀJUMS. Kas jums plāno piegādāt dedzināmos
atkritumus?

ATBILDE. Primārais sadarbības partneris būs Zemgales atkritumu šķirošanas un apsaimniekošanas poligons
«Brakšķi», no kura plānots saņemt vislielāko NAIK apjomu.

J

ATBILDE. NAIK piejaukums enerģijas veidā būs līdz 35
AUTĀJUMS. Jautājums par 39 ventilatoru, kuri atrodas
uz rūpnīcas jumta, troksni. Kādēļ ziņojumā nav izvērprocentiem, un kopējais NAIK sadedzinātais apjoms gada
tēts, ka, palielinot rūpnīcas noslodzes jaudu no 60 uz 82
laikā nepārsniegs 30 000 tonnu. Atkarībā no enerģijas pieAUTĀJUMS. Citās valstīs izmešu apjoms ir re- procentiem, palielināsies arī ventilatoru noslodzes jauda
prasījuma, ja tā būs ļoti auksta ziema, tad šo kritēriju – 35
dzams online režīmā. Vai arī «Fortum Latvia» savu un līdz ar to trokšņa emisija no ventilatoriem?
procenti gadā – uzņēmums nesasniegs, savukārt, ja ziema
ir siltāka un enerģijas pieprasījums ir mazs, šī proporcija izmešu apjomu rādīs online?
ATBILDE. Koģenerācijas stacijas maksimālo jaudu nav
var tikt sasniegta. Taču vienlaikus var būt arī situācijas,
ATBILDE. Izmantojot NAIK kā kurināmo, mērījumu
plānots palielināt. Stacija varētu vairāk strādāt vidējās
kad atsevišķas dienas vai arī ilgāku periodu NAIK netiek
veikšana ir jānodrošina, un mērījumi par katru dienu
noslodzes režīmā. Taču būtiski uzsvērt, ka jaunās parepievienots nemaz, izmantojot tikai esošo kurināmo – biomanākamajā dienā būs pieejami jebkuram interesentam
dzētās darbības rezultātā radītais troksnis nepieaugs un
su. Ziņojumā ir skaidri definēts maksimālais sadedzināmais
uzņēmuma mājaslapā www.fortum.lv.
normatīvajos aktos noteiktie robežlielumi netiks pārsniegti.
NAIK apjoms, un tas būs līdz 30 000 tonnu gadā.

J
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AUTĀJUMS. IVN ziņojumā NAIK pieņemšanas
AUTĀJUMS. Esmu pret šo atkritumu dedzināšanu.
ēkas vizualizācijā redzams, ka daļa no NAIK piegāZiņojumā teikts, ka šeit ir rūpnieciskā apbūve, bet
des automašīnas atradīsies ārpus ēkas. Automašīnas tam nevar piekrist, jo šeit ir daudz dzīvojamo māju,
būs slēgtas, bet vai NAIK pārkraušanas procesa laikā arī daudzstāvu mājas. Jautājums ir – kas notiks ar
putekļi nenonāks apkārtējā vidē?
10 000 tonnu gadā bīstamo lidojošo pelnu, kuri radīsies, ja biomasai piejauks NAIK?
ATBILDE. Kurināmā pieņemšanas punkts būs slēgta
tipa būve ar paceļamiem vārtiem. Automašīnas NAIK
izkraušanas daļa atradīsies slēgtajā un kontrolētajā
izkraušanas zonā. Lai novērstu putekļu un smaku
nokļūšanu apkārtējā vidē, tiks lietoti piespiedējaizkari,
kas samazina atvērumu starp ēku un automašīnu. Gaisa
retinājums nodrošinās visu putekļu un smaku iesūkšanu
tehnoloģiskajās iekārtās, kurās tas tiks attīrīts mehāniskajā un aktīvās ogles filtrā. Šāds risinājums izvēlēts
apzināti, jo tas ir labāks un efektīvāks risinājums nekā
tas, ja visa automašīna iebrauc izkraušanas ēkā. Gadījumā, ja visa automašīna iebrauc slēgtā ēkā, tad vārti
stāv atvērti ilgāku laiku un potenciāli smakai ir lielākas
iespējas nokļūt apkārtējā vidē, kā arī šādā telpā uz grīdas nonāk kaut neliels daudzums NAIK materiāla, kas,
automašīnai iebraucot un izbraucot, var pielipt pie automašīnas riepām, radot tā tālāku un grūtāk kontrolējamu
nonākšanu apkārtējā teritorijā. Risinājums vēl detalizēti
tiks izstrādāts turpmākajā projekta izstrādes laikā.

J

J

AUTĀJUMS. Dzīvoju pie rūpnīcas, tāpēc arī esmu
uztraukusies par to, kas notiks. Kā pozitīvi piemēri
tiek minētas līdzīgas stacijas, kas atrodas citās Eiropas valstīs. Salīdzinot šo staciju ar citām stacijām,
piemēram, Vīnē dūmenis ir 128 metrus augsts, bet
«Fortum Latvia» – 70 metrus augsts. Kādi būtu jūsu
argumenti – vai 70 metrus augstais skurstenis ir
ATBILDE. Šādas un vēl vairākas reizes lielākas stacijas, pietiekami augsts?
kas kā kurināmo izmanto sadzīves atkritumus, parasti
atrodas dzīvojamo ēku un rajonu tuvumā, jo apkārtnes
iedzīvotājiem ir nepieciešama siltumenerģija. Tehnoloģijas,
kas tiek izmantotas atkritumu sadedzināšanai, un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas ar augstu dūmgāzu attīrīšanas
pakāpi nodrošina to, ka ražotnes nav bīstamas apkārtējai
videi. Sadegšanas laikā pelni veidojas vairākās dūmgāzu
attīrīšanas iekārtas vietās. Līdz ar to pelni tiks nodalīti
un savākti katrā to rašanās vietā, un, veicot analīzes, tiks
noteikts, kuri no savāktajiem pelniem satur kaitīgas vielas
un ir jāapsaimnieko kā bīstamie atkritumi un kuri kaitīgas
vielas nesatur. SIA «Fortum Latvia» mērķis ir pēc iespējas
veikt visu pelnu pārstrādi. Tā kā Latvijā šobrīd nav iespējams bīstamos pelnus nepieciešamajā apjomā pārstrādāt,
ir paredzēts tos izvest uz kādu no kaimiņvalstīm, kur
šāda pārstrāde notiek. Tādējādi bīstamie atkritumi tiktu
pārstrādāti un netiktu apglabāti Latvijas poligonos.

J

ATBILDE. «Fortum Latvia» plānotais NAIK apjoms,
ko mēs varētu izmantot enerģijas ražošanai, gadā ir
vairākas reizes mazāks nekā daudzās citās pilsētās,
piemēram, Vīnē, Oslo un Klaipēdā, kur no vides viedokļa ir daudz izaicinošāki projekti un kur gadā tiek
pārstrādāti līdz pat 250 000 tonnu atkritumu. Bet, kas
ir svarīgi, visiem šiem projektiem ir jāievēro vienādi ES
noteiktie nosacījumi gaisa piesārņojošo vielu emisijām.
Lai no vides viedokļa ievērotu šos nosacījumus, tehnoloģiskie risinājumi atšķiras. Ne visur atkritumu sastāvs
ir vienāds, ne visur iekārtas ir vienādas – galvenais ir
panākt atbilstību normatīvo aktu nosacījumiem. Tas ir
galvenais kritērijs, pēc kura tiek vērtēts katrs projekts.
Jelgavas gadījumā veiktie aprēķini apliecina to, ka tehniskie risinājumi, arī dūmeņa augstums, ir atbilstoši un
gaisa piesārņojuma normatīvi tiek ievēroti.

J

AUTĀJUMS. Kāpēc plānots pievienot tikai 35
AUTĀJUMS. Vai šāda atkritumu dedzināšana ir
AUTĀJUMS. Cik ilgs laiks vajadzīgs no brīža, kad
procentus NAIK, ja reiz ir uzstādījums samazināt
Latvijas nākotne un varam sagaidīt, ka līdzīgi riiekārtās tiks konstatēts, ka tiek pārsniegti emisiju
apglabājamo atkritumu apjomu poligonos?
sinājumi tiks ieviesti arī citur valstī?
robežlielumi un ka vidē nokļūst bīstamas vielas, līdz
brīdim, kad NAIK maisījums tiks aizvietots ar tīru
ATBILDE. Projekta sākumā tika vērtēts, cik liels NAIK
ATBILDE. Latvijas nākotne ir klimata neitralitāte 2050. šķeldu? Es kā iedzīvotāja esmu novērojusi, ka kuripiejaukums būtu jāparedz. Tas ir izdiskutēts arī ar tehgadā. Atkritumu apsaimniekošanas sektorā ir jāpanāk, ka nāmā maiņa, spriežot pēc tvaika noplūdes trokšņa,
noloģisko iekārtu piegādātāju, un, izvērtējot dažādus
atkritumu ir mazāk un lielākā daļa no atkritumiem tiek notiek apmēram 4–8 stundu periodā. Vai visu šo laiku
aspektus, kas saistīti gan ar investīcijām, gan ekspluapārstrādāti otrreizējos produktos. Enerģijas ieguvei tiek vidē ieplūdīs piesārņojums?
tācijas izmaksām, gan kurināmā pieejamību un piegādes
iespējām, rekomendēts nepārsniegt 35 procentus NAIK
maisījumā kopā ar esošo kurināmo biomasu, kas pamatā
ir šķelda. Tāpēc esošajā tehnoloģiskajā iekārtā ir paredzēts līdzsadedzināt līdz 35 procentiem NAIK.

J

AUTĀJUMS. Vai tuvējo māju iedzīvotāji tiks informēti par kontroles rezultātiem? Aiz rūpnieciskās
zonas žoga atrodas cilvēku mazdārziņi, pastāv risks,
ka šo cilvēku audzētajos augļos un dārzeņos nonāks
piesārņojums.
ATBILDE. Kopumā iedzīvotāji un sabiedrība jau tiek informēta par uzņēmuma radītajiem izmešiem, un tas notiks arī
pēc jaunās darbības uzsākšanas. Ja tuvākajiem kaimiņiem
ir kādi papildu jautājumi, mēs varam piedāvāt atsevišķi
satikties un pārrunāt detalizēti interesējošos jautājumus.
IVN ziņojumā redzam, ka, ievērojot stingrās vides prasības,
kas ir noteiktas, par kurināmo izmantojot atkritumus, mēs
vidi nepiesārņojam. Cilvēkiem nav jāuztraucas, ka gaiss kļūs
kaitīgs vai nelabvēlīgi ietekmēs veselību.

izmantota tikai tā daļa, kas vairs nav piemērota citai pārstrādei. Primārais uzdevums ir sabiedrībai kopumā radīt mazāk
atkritumu: jāstrādā pie tā, lai pārtikas produktu iepakojumi
būtu videi draudzīgāki, atvieglojot to izmantošanu pārstrādei.
Prognozējot – Latvijā arī pēc 20 un 30 gadiem vismaz 200
000–300 000 tonnu gadā būs tāda atkritumu masa, kas nav
izmantojama otrreizējai pārstrādei, un to atlikusī vērtība būs
tikai enerģētiskā vērtība, kuru mēs piedāvājam atgriezt ekonomikā. Mēs šobrīd Jelgavā piedāvājam atgriezt ekonomikā,
izmantojot enerģijas ražošanā, 30 000 tonnu atkritumu gadā.
Kopumā Latvijā pareizi un videi draudzīgi būtu visu pārstrādei nepiemēroto atkritumu apjomu, apmēram 200 000–
300 000 tonnu gadā, atgriezt ekonomikā un nenoglabāt
poligonos.

J

AU TĀ J U M S .
Vai jūs varat
apgalvot, ka atkritumi netiks importēti no citām
Eiropas Savienības
valstīm?

ATBILDE. Ir paredzēti nepieciešamie tehnoloģiskie risinājumi, lai šāda situācija nemaz nevarētu rasties. Sekojot līdzi stacijas darbības parametriem, ja tiek novērotas kādas izmaiņas,
operatīvi sāk strādāt automatizācijas sistēma, kas nodrošina
kvalitatīvu sadegšanas procesu. Stacijā vienā maiņā ir vismaz
divi darbinieki, stacijas iekārtu operatori, kas ir apmācīti uzraudzīt stacijas darbību un nodrošināt, lai tās darbība notiktu
atbilstoši vides kvalitātes rādītājiem. Kā rezerves variants
vienmēr ir temperatūras uzturēšanai pieejamie dīzeļdegvielas
un dabasgāzes degļi, kas tiek ieslēgti, ja sadegšanas process
pasliktinās. Līdzko nebūs iespējams nodrošināt kvalitatīvu
sadegšanu un izmešu rādītāji kaut tikai tuvosies normatīvu
robežai, NAIK izmantošana tiek pārtraukta.

ATBILDE. Jā, to mēs varam droši apgalvot, jo Latvijā ir pārāk daudz šī materiāla, kuru varam izmantot. Mūsu prioritāte šobrīd ir izmantot to atkritumu apjomu, kas tiek radīts Zemgalē. Arī likumdošana
nosaka, ka, kamēr šāds resurss ir pieejams Latvijā, nav pat pieļaujams tā imports. Un tas mums nav
arī nepieciešams. Papildus vēlamies norādīt, ka daļa no Jelgavā izmantojamā NAIK būtu arī otrreizējā
nebīstamā koksne, kas ir nonākusi atkritumu apsaimniekošanas ķēdē un tiek klasificēta kā atkritums,
bet joprojām ir izmantojams enerģijas ieguvē. Latvijā šāds materiāls ir pieejams. Tas nozīmētu, ka
plānotajās 30 000 tonnās NAIK gadā ietilptu gan nebīstamo atkritumu daļa, gan otrreizējā koksne.
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Aicina pieteikt spožākos
pilsētvides objektus

Foto: no JV arhīva
Kristīne Langenfelde

Lai vairotu gadumijas svētku gaisotni, Jelgavas pilsētas pašvaldība
no 1. līdz 20. decembrim izsludina konkursu «Spožākais pilsētvides objekts Jelgavā 2020». Ikviens aicināts pievērst uzmanību
spožām uzņēmumu namu fasādēm, izgaismotām privātmājām
un to apkārtnei, daudzdzīvokļu māju balkoniem un lodžijām, ko
saimnieki dekorējuši ar izdomu un gaumi. Konkursam var pieteikt
savu, kaimiņa vai kādu citu pilsētā pamanītu Ziemassvētkiem un
Jaungadam sapostu objektu.
Pieteiktie objekti tiks vērtēti
četrās kategorijās: uzņēmumi,
privātmājas, daudzdzīvokļu māju
balkoni (lodžijas, logi) un spožākā
pilsētas iela.
Objektus konkursam var pieteikt Jelgavas pilsētas pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, pa tālruni 63005522,
63005558 vai e-pastu prese@

dome.jelgava.lv. Piesakot objektu,
jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds,
uzvārds un telefona numurs. Piesakot objektu elektroniski, vēlams
pievienot izgaismotā objekta foto.
Konkurss notiks jau sešpadsmito gadu, un arī šoreiz tajā
tiks ņemta vērā objekta atbilstība
svētku tradīcijām un pilsētvidei,

kā arī noformējuma gaumīgums.
Konkursā netiks vērtēti divu
iepriekšējo gadu uzvarētāji. Uzvarētāji tiks sumināti 2021.
gada janvārī, un par noslēguma
pasākumu viņi tiks informēti
personīgi.
Vērtēšanas komisiju vadīs
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs Strods. Komisijas
sastāvā būs Būvvaldes vadītājas
vietniece Zeltīte Bīmane, Būvvaldes galvenā māksliniece Zane
Vēvere, Būvvaldes pilsētas ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins, Sabiedrisko attiecību pārvaldes komunikācijas un mediju attiecību
galvenā speciāliste Līga Klismeta,
kā arī pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» pārstāvji.

Jelgavā pasniedz fonda «Lāčplēsis» goda zīmes
Emīls Rotgalvis

Lāčplēša dienā pirmoreiz Jelgavā, pie
pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem, pasniegtas Latvijas valsts aizsardzības fonda
«Lāčplēsis» goda zīmes. Goda zīme ik gadu
novembrī tiek pasniegta cilvēkiem, kas ar
savu darbu sekmējuši Latvijas attīstību un
aizsardzības spējas, un šoreiz to saņēmuši
arī trīs jelgavnieki.
Balvas pasniedza fonda prezidents Jānis Ivars Kasparsons un
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, uzsverot, ka 11.
novembris ir īpaša diena, kad
godinām gan tos, kuri drosmīgi ir
cīnījušies par Latvijas valsts neatkarību pirms vairāk nekā gadsimta, gan arī varam teikt paldies tiem

Foto:
Santis Zībergs

tautiešiem, kuri veicina Latvijas
attīstību šobrīd. «Šis ir mūsu fonda
25. darbības gads, un pirmā reize,
kad satiekamies Jelgavā. Zīmīgi,
ka apbalvojam arī trīs jelgavniekus,» stāsta fonda prezidents.
Goda zīme par aktīvu darbību
sociālajā virzībā un drošībā tautas
labā pasniegta Jelgavas pilsētas

slimnīcas Neiroloģijas nodaļas
vadītājam Aivaram Ļuļēnam,
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniekam Jurijam Strodam un
būvfirmas «Mītavas celtnieks»
valdes priekšsēdētājam Aleksandram Vaščenko. Visiem apbalvotajiem pasniegtas bronzas
goda zīmes.
Fonds «Lāčplēsis» dibināts
1996. gada 2. maijā, un tā uzdevums ir sekmēt Latvijas valsts
drošību, sargāt to no ārējiem
un iekšējiem apdraudējumiem,
veicināt aizsardzības un drošības
institūciju darbību, nacionālās
ekonomikas un kultūras attīstību,
kā arī veicināt Latvijas iedzīvotāju, it īpaši jaunatnes, patriotisko
audzināšanu.

Sociāli mazaizsargātajām personām
tiks dalītas sejas maskas
Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde šonedēļ saņems valsts
sagādātās sejas maskas, kas
tiks dalītas iedzīvotājiem,
kuriem noteikts trūcīgas vai
maznodrošinātas personas
statuss, kā arī tiem, kuri
uzturas naktspatversmē,
dienas centros, krīzes centrā
vai saņem aprūpes mājās
pakalpojumu.
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita
Stūrāne stāsta, ka, tiklīdz pašvaldībai
tiks piegādātas valsts nodrošinātās
sejas maskas, tiks organizēta to dalīšana. «Ņemot vērā to, ka Jelgavas
pašvaldība šomēnes bez maksas
jau izsniedza vairākkārt lietojamas
sejas maskas maznodrošinātiem un
trūcīgiem jelgavniekiem, valsts piegādātās sejas maskas prioritāri sociālie
darbinieki izsniegs mūsu trīs dienas
centru klientiem, naktspatversmes un
krīzes centra klientiem, kā arī sociālie
darbinieki tās nogādās jelgavniekiem,
kuri saņem aprūpes pakalpojumu
mājās. Trūcīgie un maznodrošinātie jelgavnieki valsts nodrošinātās
maskas varēs saņemt pie sociālajiem
darbiniekiem, kad persona atjaunos
vai no jauna kārtos trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, kā
arī tās varēs saņemt pēc iepriekšēja
pieraksta, sazinoties ar Informācijas
kabinetu pa tālruni 63048914 vai

63007224,» skaidro R.Stūrāne. Valsts
noteiktā kārtība paredz, ka novembrī
tiks izsniegta viena sejas maska, bet
decembrī – otra. Jelgavai kopumā
paredzētas 2400 sejas masku.
Jāuzsver, ka Jelgavas pašvaldība,
rūpējoties par sociāli mazaizsargātāko grupu iedzīvotājiem, jau pirms
valdības lēmuma sagādāja vairākkārt
lietojamas sejas maskas un 2. un 9.
novembrī organizēja to dalīšanu.
«Jelgavas pašvaldība uz situāciju
reaģēja daudz ātrāk, taču jāatzīst,
ka iedzīvotāju atsaucība nebija liela.
Sejas maskas divās dienās izsniegtas
tikai 355 personām, lai gan kopumā
pilsētā ir vairāk nekā 1300 personu ar
trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu,» stāsta R.Stūrāne. Tiem,
kuri līdz šim nav izņēmuši pašvaldības
nodrošinātās sejas maskas, sociālie
darbinieki tās izdalīs, kad persona pārvaldē ieradīsies atjaunot vai no jauna
kārtot trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statusu, taču tās var saņemt,
arī iepriekš piesakoties Informācijas
kabinetā pa tālruni 63048914 vai
63007224.
Ņemot vērā valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju, Sociālo lietu
pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 9 klienti tiek pieņemti tikai pēc
iepriekšēja pieraksta, piesakoties
pa tālruni 63048914 vai 63007224.
Ierodoties pārvaldē, obligāti ir jālieto
sejas aizsargmaska, un klienti aicināti
ievērot noteiktās epidemioloģiskās
drošības prasības.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija paziņo
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020. gada 10. novembra lēmumu
Nr.2-26.3/8575 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Vecajā
ceļā 27B, Jelgavā, pilnveidotais projekts.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un vide», e-pasts info@aunv.lv, tālrunis
29269076.
Detālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 2020. gada 17. novembra neklātienes formā (attālināti) un pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas turpinot to klātienē ne
mazāk kā divas nedēļas.
Ar detālplānojuma redakciju no 2020. gada 17. novembra var iepazīties Jelgavas pilsētas
pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», un
valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Ņemot vērā noteiktos
piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtējā stāvokļa laikā ar
detālplānojuma projekta materiāliem lūdzam iepazīties attālināti.
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā
iela 11, Jelgava, LV-3001, pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.
Informācija – pa tālruni 63005475 vai e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.

Mirušo piemiņas dienā iedegt sveces aizgājēju godam aicina individuāli
Ievērojot šā brīža epidemioloģiskās drošības prasības, plānotais Mirušo piemiņas dienas pasākums Jelgavas pilsētas kapsētās 22. novembrī nenotiks. Mirušo piemiņas
dienā jelgavnieki aicināti atcerēties aizgājušos tuviniekus, draugus un senčus, sakopjot
kapavietas un aizdedzot svecītes individuāli vai ģimenes lokā.

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
Bogdānova Lidija
(09.08.1927.–29.10.2020.)
Gintere Ilga
(22.07.1933.–29.10.2020.)
Grigena Inta
(02.10.1952.–24.10.2020.)
Kotova Domnika
(14.01.1932.–23.10.2020.)
Krūmiņš Aivars
(22.04.1953.–23.10.2020.)
Kvačs Eduards
(01.05.1949.–26.10.2020.)
Leikuma Ināra
(29.01.1953.–28.10.2020.)
Lukovska Ņina
(01.01.1939.–30.10.2020.)
Lūse Melita
(23.09.1944.–29.10.2020.)
Mahoņins Ņikons
(23.03.1930.–23.10.2020.)
Meikšāne Elza
(07.12.1924.–27.10.2020.)
Mihailova Helga
(25.06.1932.–26.10.2020.)

Mite Valentīna
(08.03.1930.–27.10.2020.)
Morozs Leontijs
(06.09.1947.–26.10.2020.)
Ozoliņa Izolde Brigita
(02.10.1938.–28.10.2020.)
Pažerauskis Zigurds
(18.06.1954.–24.10.2020.)
Rimša Artūrs
(30.03.1941.–26.10.2020.)
Solovejs Viktors
(29.06.1953.–27.10.2020.)
Zviedris Jānis
(08.10.1944.–24.10.2020.)
Basaraba Tatjana
(03.10.1958.– 04.11.2020.)
Bučkovska Valentīna
(27.04.1953.– 31.10.2020.)
Dambrāns Jānis
(22.07.1958.– 01.11.2020.)
Eglīte Inga
(23.04.1970.– 02.11.2020.)
Fiļimonova Inta
(03.07.1944.– 04.11.2020.)

Jančukoviča Brigita
(16.02.1943.– 04.11.2020.)
Jurševska Mirdza
(23.04.1932.– 05.11.2020.)
Kapele Zoja
(20.07.1933.– 01.11.2020.)
Krasmane Inese
(15.01.1938.– 01.11.2020.)
Krivenoka Jadviga
(12.08.1944.– 02.11.2020.)
Ķīsele Rita
(12.04.1946.– 31.10.2020.)
Lahovičs Jānis
(15.07.1958.– 02.11.2020.)
Lejnieks Arvīds Andris
(23.09.1937.– 03.11.2020.)
Līce Silvija
(18.01.1939.– 01.11.2020.)
Pilka Vija
(01.04.1935.– 03.11.2020.)
Poļakova Ļubova
(07.03.1935.– 02.11.2020.)
Rauda Rasma Laimdota
(23.07.1928.– 31.10.2020.)

Rodionovs Aleksandrs
(07.09.1946.– 03.11.2020.)
Samusevs Grigorijs
(20.02.1929.– 05.11.2020.)
Silkalns Juris
(19.11.1961.– 03.11.2020.)
Simanovskis Uldis
(31.01.1931.– 02.11.2020.)
Vītola Gundega
(02.11.1938.– 03.11.2020.)
Zepa Agrita
(07.07.1946.– 04.11.2020.)
Ziemelis Āris
(14.09.1955.– 29.10.2020.)
Černišova Tatjana
( 08.02.1937.–11.11.2020.)
Fomenko Anna
(10.01.1929.–11.11.2020.)
Katlaps Sigurds
(24.01.1944.–08.11.2020.)
Mališeva Ina
(19.12.1966.–10.11.2020.)
Mizdrikova Anna
(22.02.1936.–09.11.2020.)

Palkavnieks
Gunārs Visvaldis
(24.04.1937.–10.11.2020.)
Prancīte Sandra
(30.12.1963.–07.11.2020.)
Racibarskis Imants
(24.05.1947.–10.11.2020.)
Saulīte Māris
(30.07.1975.–09.11.2020.)
Šavirja Lidija
(07.04.1932.–08.11.2020.)
Upīte Zaiga
(19.11.1956.–10.11.2020.)
Zinovičs Romualds
(23.05.1951.–07.11.2020.)
Mihails Zubčenko
(02.02.1930.–11.11.2020.)

Dati: Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas
Dzimtsarakstu nodaļa
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Paziņojums
par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija
2020. gada 21. decembrī plkst.18 Lielajā
ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar
kadastra numuru 09009029450 Raiņa ielā
16, Jelgavā, kas sastāv no neapdzīvojamās
telpu grupas Nr.Nedz (telpu grupas kadastra
apzīmējums 09000010532001021, kopējā
platība 120,6 m²) un tai piekrītošajām
kopīpašuma 1206/19597 domājamām
daļām no būves (kadastra apzīmējums
09000010532001) un zemes (kadastra
apzīmējums 09000010532), mutisku izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena
– 85 000 euro, izsoles solis – 1000 euro,
nodrošinājums – 8500 euro, reģistrācijas
maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas
termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 17.
decembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13
līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12,
pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un
no 13 līdz 17.
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/.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācija paziņo
2020. gada 9. novembrī Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācija ir pieņēmusi
lēmumu Nr.2-26.3/8330 «Detālplānojuma
izstrādes uzsākšana zemes gabalam 4. līnijā
60A, Jelgavā».
Detālplānojuma ierosinātājs ir zemes
gabala 4. līnijā 60A, Jelgavā, īpašniece SIA
«Novators».
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
teritorijas infrastruktūras sakārtošana,
paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās un transporta infrastruktūras
perspektīvās izvietošanas iespējas, un
detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai
zemes vienībai.
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».

JELGAVAS PAULA BENDRUPA
PAMATSKOLA (reģ.Nr.90000074738)
aicina darbā

INFORMĀTIKAS
SKOLOTĀJU
(7 stundas).

Piedāvātais atalgojums – 790 EUR par
likmi (bruto). Papildu piemaksa par
darbu specifiskos apstākļos.
Pieteikuma dokumenti:
• dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
• izglītību apliecinoši dokumenti.
Pieteikuma iesniegšana:
• Filozofu ielā 50, Jelgavā;
• pa e-pastu pbp@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai –
63013333, 63023866, 63021773.

Jelgavas pilsētas domes Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu veikšanas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdzfinansējuma
piešķiršanas komisijā pieņemts lēmums piešķirt līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Mātera ielā 22.
2020. gada 7. oktobrī pieņemts lēmums piešķirt līdzfinansējumu 2999,99 eiro
apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Mātera ielā 22.
Lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemts saskaņā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.17-12 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās».

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS NOVEMBRĪ
UN DECEMBRĪ
DAŽĀDAS INTENSITĀTES VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Pirmdienās un trešdienās
no plkst.19 līdz 20 – «Kardio/Spēks».

Trešdienās no plkst.14 līdz 15 –
«Māmiņām ar mazuļiem».

Otrdienās un ceturtdienās
no plkst.19 līdz 20 – «Vesela mugura».

Sestdienās no plkst.10 līdz 11 –
«Brīvdienu starteris».

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)

pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 1978,73 m3, kas atrodas
Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma «Šūmaņu mežs» sastāvā esošajā zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000310006.
2. Izsole notiks 2020. gada 20. novembrī plkst.10 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
16A, Jelgavā, pagalmā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem: ar izsoles noteikumiem var iepazīties
mājaslapas www.jelgava.lv sadaļā «Sludinājumi» un www.pilsetsaimnieciba.lv
sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2020. gada 17. novembrim, iepriekš
sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam
dalībniekam piedāvājums personīgi jāiesniedz 2020. gada 20. novembrī plkst.10
JPPI «Pilsētsaimniecība» Izsoles komisijai Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā,
pagalmā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 46 500 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 4650
euro jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB banka», konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi «Nodrošinājums
rakstiskajai izsolei «Augošu koku koksne ar kopējo krāju 1978,73 m³»».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

«JELGAVAS VĒSTNEŠA»
IZNĀKŠANAS GRAFIKS

Norises vieta: tiek organizēti online treniņi. Informācija par treniņiem tiek publicēta
vietnē https://www.facebook.com/jelgavasveseliba.

PAR BEZMAKSAS
PELDBASEINA
ABONEMENTIEM
Aicinām visus iedzīvotājus, kas projekta
gaitā saņēmuši bezmaksas peldbaseina
abonementu, to izmantot līdz decembra
beigām. Jauni abonementi netiks izsniegti.

Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā zvanīt
pa tālruni 63048913.

2021. gads

GUDRO VECĀKU SKOLA
2. seminārs «Pusaudzis un problēmu
risināšanas prasmes».
Norises laiks: 23. novembrī plkst.18.
3. seminārs
«Ēšanas un uzvedības traucējumi
pusaudžiem».
Norises laiks: 3. decembrī plkst.18.
Semināri tiks nodrošināti
online nodarbību formātā.
Informācija par semināru norisi un pieteikšanās semināriem – pa tālruni 63082101,
63012159, 29222737 vai e-pastu astra.
vanaga@zrkac.jelgava.lv.

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Veselības veicināšana Jelgavā» gaitā.

ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS INFORMĒ
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P
facebook.com/ZRKAC

TIEŠSAISTĒ
Aktualitātes dokumentu
pārvaldībā

1. decembrī
Otrdien
pl. 10:00-13:15

Tetovēšanas un pīrsinga
pakalpojumu noteiktās minimālās
higiēnas prasības
Skaistumkopšanas pakalpojumu
sniegšanai noteiktās minimālās
higiēnas prasības

09.12. un 10.12.
T., C.
pl. 9:00-18:15

Nodokļu aktualitātes
Ugunsdrošība
Angļu valodas praktikums visiem
līmeņiem

9. decembrī
Trešdien
pl. 9:00-17:30
20. janvārī
Trešdien
pl. 10:00-13:15
20. aprīlī
O., T., C.
pl. 10:00-16:15
no 24. novembra
saskaņā ar
nodarbību
grafiku

Jaunas iemaņas un zināšanas ZRKAC
Metālapstrādes mācību parks (MMP) piedāvā
individuāli apgūt šādas programmas:
• lokšņapstrāde – lāzergriešana (16 māc.st.);
• lokšņapstrāde – CNC loksnes locīšana (16 māc.st.);
• lokšņapstrāde – materiālu noliktava ar automātisko
vadības sistēmu (6 māc.st.);
• robotizēta plazmas griešana (16 māc.st.);
• robotizēta MAG metināšana (16 māc.st.).
Vairāk informācijas:
Tālr.: 26171465, Māris Ernstsons (ZRKAC MMP vadītājs)
e-pasts: maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv, www.zrkac.lv

O

T

C

P

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

O

5 6
12 13
19 20
26 27

S
1
8
15
22
29

Sv
2
9
16
23
30

P
7
14
21
28

6
13
20
27

C P S
1 2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30

Sv
4
11
18
25

T

C P S
1 2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30 31

Sv
4
11
18
25

P
2
9
16
23
30

O

T

C

P

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

S Sv
1
7 8
14 15
21 22
28 29

OKTOBRIS 2021

O

T C P S Sv
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30

P

O

T

C

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

NOVEMBRIS 2021
P O T C P S
1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30

O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30 31
AUGUSTS 2021

SEPTEMBRIS 2021
P

T

JŪNIJS 2021

JŪLIJS 2021
P

Sv
7
14
21
28

P S Sv
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

DECEMBRIS 2021
Sv
7
14
21
28

P
6
13
20
27

O

T C
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

P S Sv
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

12 | SPORTS

novembris | 2020

Sveic Jelgavas sportistus
Ilze Knusle

Novembra sākumā pasākumā «Mēneša labākais sportists» sveikti
Jelgavas sportisti un treneri par panākumiem laika posmā no šā
gada jūnija līdz oktobrim. Dažos sporta veidos aizvadīts Latvijas
čempionāts, bet citos notikušas arī starptautiska mēroga sacensības.

Debitēs UEFA
Čempionu līgas turnīrā

Sportisti un treneri, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, pulcējās
Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē, kur viņus sveica un paldies
par ieguldījumu teica Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis.

3X3 BASKETBOLS

Latvijas izlases dalībnieks Edgars Krūmiņš ar
komandu augusta beigās un septembra sākumā
aizvadīja trīs Pasaules tūres posmus Ungārijas
pilsētā Debrecenā, vienā no tiem uzvarot un
vienā izcīnot 3. vietu. Tāpat komanda ieguva 1.
vietu Latvijas 3x3 basketbola līgas «Top Gun»
vasaras finālā, kas norisinājās septembra izskaņā.
Uzvaru Latvijas 3x3 basketbola līgas «Top
Gun» vasaras finālā Latvijas sieviešu izlases sastāvā izcīnīja arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) jaunā basketboliste Enija Ķīvīte.

VIEGLATLĒTIKA

BJSS vieglatlēte treneres Lailas Nagles audzēkne
Māra Anna Zīverte jūlijā
ieguva 1. vietu 100 un 200
metru skrējienā Latvijas
U-20 čempionātā vieglatlētikā Ventspilī. Augusta
sākumā sportiste izcīnīja
2. vietu šajās pašās distancēs Baltijas U-20 čempionātā vieglatlētikā Igaunijas pilsētā Pērnavā.
Tāpat sportiste šovasar laboja divus Jelgavas
rekordus U-20 vecuma grupā – 100 un 200
metru skrējienā.

KANOE AIRĒŠANA

Jelgavas BJSS kanoe airēšanas trenera Sergeja
Bobkova audzēknis Roberts Lagzdiņš uzvarēja
Latvijas U-23 čempionātā kanoe airēšanā 500 un
1000 metros vieniniekā. Savukārt Latvijas čempionātā pieaugušajiem viņš izcīnīja 1. vietu 500
un 1000 metros vieniniekā, pārī ar Matīsu Ozolu
200 un 500 metros divniekos un 4x200 metru
stafetē. Septembrī R.Lazdiņš un Jūlija Gutova, kā
arī Jurijs Ševcovs un Nils Mediņš Ungārijā startēja
Pasaules kausā kanoe airēšanā.
J.Ševcovs šovasar
ieguva 1. vietu Latvijas
čempionātā kanoe airēšanā junioriem 1000
metros vieniniekā, 200,
500 un 1000 metros
divniekos un 200 un 500 metros četriniekos.
Viņam uzvara 200 metros četriniekos un 4x200
metru stafetē, arī Latvijas čempionātā kanoe airēšanāpieaugušajiem.SavukārtN.Mediņšizcīnīja
arī 1. vietu Latvijas čempionātā kanoe airēšanā
junioriem 200 un 500 metros vieniniekā, 200,
500 un 10000 metros divniekos un 200 un 500
metros četriniekos. Viņam uzvaras ir arī Latvijas
čempionātā kanoe airēšanā pieaugušajiem –
200, 500 un 1000 metros četriniekos un 4x200
metru stafetē.
Par vairākkārtēju Latvijas čempionu kanoe
airēšanā pieaugušajiem šovasar kļuva Jelgavas
BJSS pārstāvis M.Ozols, kuram 1. vieta Latvijas
čempionātā200un500metrosdivniekosun200,
500 un 1000 metros četriniekos. Ceturtais četrinieka dalībnieks Latvijas čempionātā bija Vitālijs
Upenieks, kuram attiecīgi 1. vieta 200, 500 un
1000 metros četriniekos un 4x200 metru stafetē.
Par Latvijas čempioniem kanoe airēšanā
junioriem 200 un 500 metros četriniekos kļuva
BJSS audzēkņi Artjoms Čikuns un Ignats Kunašs.

SMAIĻOŠANA

Jelgavas BJSS smaiļošanas trenera Jura Laura
audzēkne Lāsma Liepa Latvijas čempionātā
smaiļošanā pieaugušajiem ieguva 1. vietu 200
metros vieniniekā. Savukārt Jelgavas ūdens sporta kluba «Barons» sportiste Katrīna Smiltniece,
kura arī trenējas pie J.Laura, Latvijas čempionātā
smaiļošanā pieaugušajiem izcīnīja 1. vietu 200
metros četriniekos.
Latvijas čempionātā smaiļošanā junioriem 1.
vietu 500 metros vieniniekā, 200 un 500 metros
divniekos, 200 un 500 metros četriniekos un
4x200 metru stafetē izcīnīja J.Laura audzēknis
Otto Gerbers. Tāpat 1. vieta Latvijas čempionātā
smaiļošanā junioriem ir Kārlim Dumpim 200 un
500 metros divniekos un četriniekos un 4x200
metru stafetē. 4x200 metru stafetē startēja un

čempiona titulu izcīnīja arī Zigmārs Cinovskis un
Aleksis Mikus Vaicjonoks.

AIRĒŠANA

Jelgavas BJSS airēšanas treneres Agitas Puriņas audzēknis JānisTimbors izcīnīja 1. vietu Latvijas čempionātā airēšanā vieniniekā, divniekos un
četriniekos 2000 metru distancē, kā arī piedalījās
Eiropas U-23 čempionātā Vācijā, Dīsburgā, 2000
metros vieniniekā.
Pie uzvarām Latvijas čempionātā airēšanā tika
arī Romeo Mednis divniekos un četriniekos 2000
metru distancē un Oskars Dervins vieniniekā
sprinta distancē.

PAUERLIFTINGS

Ar panākumiem Latvijas čempionātā svaru
stieņa spiešanā guļus startēja Jelgavas pauerlif
tinga kluba «Apolons» sportisti. Jana Jansone
izcīnīja 1. vietu svara kategorijā līdz 52 kilogramiem, uzstādot arī jaunu Latvijas rekordu, kā arī
viņai 1. vieta absolūtajā kopvērtējumā sieviešu
grupā. Savukārt Renārs Dronga ieguva 1. vietu
svara kategorijā līdz 93 kilogramiem, sasniedzot
jaunu Latvijas rekordu, kā arī viņam 1. vieta absolūtajā kopvērtējumā vīriešu grupā. Sportistus
sacensībām gatavoja treneris Edmunds Jansons.

BMX

Kluba «Mītavas kumeļi» braucējs Kristens
Krīgers septembra sākumā kļuva par uzvarētāju
starptautiskās BMX UCI C1 kategorijas sacensībās
«King of Praga» Čehijā. Jelgavas BJSS audzēknis
Ilvis Hugo Eihentāls (treneris Uldis Balbeks) izcīnīja
1. vietu Latvijas čempionātā BMX riteņbraukšanā
jauniešiem, savukārt Jelgavas komanda – BJSS/
klubs «Mītavas kumeļi» – ieguva 1. vietu Latvijas
čempionātā BMX klubu kopvērtējumā.

BADMINTONS

Foto: Ivars Veiliņš
Ritma Gaidamoviča

Latvijas telpu futbola
čempionvienība FC «Petrow/Jelgava» šomēnes
debitēs UEFA Čempionu
līgas turnīrā telpu futbolā, priekšsacīkšu kārtā
tiekoties ar Slovākijas
vadošo komandu FC «Lučenec». Spēle 28. novembrī pulksten 13 plānota
Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC). Tā notiks
bez skatītājiem, taču tiks
nodrošināta tiešraide.

Sportists Pauls Eliass Rozenvalds (treneris Kristians Rozenvalds) izcīnīja 3. vietu pasaules reitinga
badmintona turnīrā «Yonex Latvia International
Izlozē tika noskaidrots, ka ko2020» jauktajās dubultspēlēs, kā arī viņam 3. mandas FC «Petrow/Jelgava»
vieta Eiropas U-17 reitinga turnīrā «Yonex Latvia pretinieki UEFA Čempionu līgas
International U-17» dubultspēlēs vīriešiem.
turnīrā būs Slovākijas vadošie

BOKSS

Pie panākumiem tikuši Jelgavas boksa kluba
«Olimpiskais rings» trenera Aleksandra Knoha
audzēkņi. Daniils Vocišs izcīnīja 1. vietu Latvijas
meistarsacīkstēs boksā kadetiem svara kategorijā
līdz 60 kilogramiem, savukārt Kristiāns Grudulis
izcīnīja 1. vietu Latvijas čempionātā boksā junioriem svara kategorijā līdz 64 kilogramiem.

MOTOSPORTS

Labu sezonu aizvadījuši kluba «CEC I.S.
Racing» motosportisti.
Andris Grīnfelds 2020.
gada sezonas kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu Latvijas čempionātā un
2. vietu Baltijas čempionātā enduro E3 klasē,
savukārt viņa treneris Ivo Šteinbergs 2020. gada
sezonas kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu gan Latvijas, gan Baltijas čempionātā enduro E2 klasē.

SKVOŠS

Par 1. vietu Latvijas čempionātā junioriem
skvošā sveikti Jelgavas Skvoša kluba pārstāvji
Una Ulmane un Augusts Ūbelis. Sportistus sacensībām sagatavoja trenere Baiba Lulle.

FUTBOLS

Vēl tika atzīmēta futbola kluba «Jelgava»
futbolista Ivo Minkeviča dalība Latvijas U-21
izlases sastāvā 2021. gada UEFA Eiropas U-21
čempionāta kvalifikācijas turnīrā.

REGBIJS

Komandu sporta veidos uzteikts regbija klubs
«Mītava», kas treneru Roberta Bondarenko un
Kristapa Bērziņa vadībā izcīnīja 1. vietu Latvijas
čempionātā regbijā-7 U-16 vecuma grupā.

telpu futbola spēlētāji un spēles
norises vieta būs Latvijas pārstāvju
laukumā. Līdz ar to šī spēle tiks
aizvadīta Jelgavā, ZOC, kas no šīs
sezonas ir komandas «Petrow/Jelgava» mājas bāze. Jau noteikts spēles datums un laiks – 28. novembris pulksten 13. «Mēs ļoti ceram,
ka epidemioloģiskā situācija valstī
un noteiktie drošības pasākumi
Covid-19 izplatības mazināšanai
neieviesīs izmaiņas arī profesionālo sporta komandu darbā un spēle
Jelgavā varēs notikt. Katrā gadījumā mēs cītīgi gatavojamies savai
debijai un slovēņu uzņemšanai
savās mājās,» saka kluba «Petrow/
Jelgava» vadītājs Mārtiņš Petrovs,
norādot, ka pretinieki ir spēcīgi,
taču jāņem vērā, ka arī Slovākijā

valsts čempionāts Covid-19 pandēmijas dēļ tika iepauzēts. «Jebkurā
čempionātā ne mazāk svarīga par
profesionalitāti ir veiksme. Mēs
ļoti ceram, ka šī spēle tiešām varēs notikt un mājas sienas mums
palīdzēs, jo mūsu komandas mērķis ir tikt pēc iespējas augstāk,
apliecinot Latvijas varēšanu telpu
futbolā starptautiskajā arēnā,» tā
M.Petrovs.
Jāpiebilst, ka FC «Petrow/
Jelgava», kas aizvadītajā sezonā
vēl startēja ar nosaukumu FC
«Petrow», pērn pirmoreiz kļuva
par spēcīgāko Latvijā un līdz ar to
šosezon tikusi pie iespējas debitēt
Čempionu līgā.
UEFA Čempionu līgas sacensībās jaunajā sezonā ieviestas izspēles formāta izmaiņas – priekšsacīkšu kārtā 46 komandas sadalītas
23 pāros, kuros uzvarētājs tiks
noteikts vienā mačā. Spēles paredzēts aizvadīt laikā no 24. līdz
29. novembrim. Šo pāru uzvarētāji pievienosies deviņiem rangā
visaugstāk esošajiem klubiem
sacensību sešpadsmitdaļfinālā.
Jāpiebilst, ka šobrīd ir atsācies
arī «Optibet» Virslīgas čempionāts telpu futbolā un Jelgavas
komanda aizvadījusi spēli pret
«RSU/BAO-Dobele», uzvarot ar
rezultātu 15:2, bet 14. novembrī
mūsu komanda ZOC laukumā
tikās ar FK «Nikars», uzvarot
ar rezultātu 9:3. Nākamā spēle
mūsējiem paredzēta 21. novembrī pulksten 13 ZOC pret TFK
«Rēzekne». Jāuzsver gan, ka, ie-

ZEMGALES OLIMPISKAJĀ CENTRĀ
 20. novembrī pulksten 13 –
futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–FK «Valmiera». Spēle notiks bez
skatītājiem.
 21. novembrī pulksten 13 – Latvijas telpu futbola Virslīgas spēle: FC
«Petrow/Jelgava»–TFK «Rēzekne».
Spēle notiks bez skatītājiem.
 28. novembrī pulksten 13 –
UEFA telpu futbola Čempionu līgas

spēle: FK «Petrow/Jelgava»–FC «Lučenec» (Slovākija). Spēle notiks bez
skatītājiem.
 29. novembrī pulksten 12.30 –
futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–FK
«Liepāja». Spēle notiks bez skatītājiem.
 12. decembrī – Latvijas telpu
futbola Virslīgas spēle: FC «Petrow/
Jelgava»–FK «Raba». Spēle notiks bez
skatītājiem.

Situācija var mainīties atbilstoši valstī spēkā esošajiem epidemioloģiskās
drošības nosacījumiem. Pasākumi var tikt pārcelti vai atcelti.

vērojot epidemioloģiskās drošības
pasākumus, visas telpu futbola
spēles šobrīd notiek bez skatītājiem. Arī UEFA Čempionu līgas
spēle notiks bez skatītāju klātbūtnes, taču M.Petrovs norāda,
ka līdzjutējiem tiks nodrošināta
spēles tiešraide, uz kuru saite būs
pieejama kluba «Facebook» lapā.
Savukārt pieci «Petrow/Jelgava» spēlētāji šobrīd ir starp
Latvijas izlases telpu futbolā
kandidātiem un novembra sākumā tikās treniņnometnē, kas
notika Jelgavā, ZOC. M.Petrovs
stāsta, ka uz izlasi pagaidām
ir izsaukti pieci kluba spēlētāji
– vārtsargs Kaspars Nerets un
laukuma spēlētāji Artūrs Jerofejevs, Germans Matjušenko,
Miks Babris un Matīss Babris
–, taču pieļauj, ka tiks izsaukts
vēl kāds. Nedēļas nogalē pēc
treniņnometnes Artūra Šketova
vadītā Latvijas izlase aizvadīja
divas pārbaudes spēles.
Latvijas izlase 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas
grupu turnīrā ielozēta vienā
apakšgrupā ar Spāniju un Slovēniju, kā arī kvalifikācijas «playoff» kārtas pāra Šveice–Vācija
uzvarētāju. Kvalifikācijas turnīra
jaunais formāts paredz divu apļu
cīņas ar spēlēm mājās un viesos.
Mačus paredzēts aizvadīt laika
posmā no šā gada 6. decembra
līdz nākamā gada 14. aprīlim.
Sacensību finālturnīrs 2022. gada
janvārī un februārī paredzēts
Nīderlandē.

JELGAVAS LEDUS HALLĒ
 18. novembrī pulksten 15.30
– «Optibet» hokeja līgas spēle: HK
«Zemgale/LLU»–HK «Mogo/LSPA».
Spēle notiks bez skatītājiem.
 6. decembrī – «Optibet» hokeja
līgas spēle: HK «Zemgale/LLU»–HK
«Olimp/Venta 2002». Spēle notiks
bez skatītājiem.
 12. decembrī pulksten 16 –
«Optibet» hokeja līgas spēle: HK
«Zemgale/LLU»–HS «Rīga». Spēle
notiks bez skatītājiem.
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Saņem Latvijas Airēšanas
federācijas Gada balvu
Oktobra pēdējā dienā tiešsaistē aizvadīts pasākums «Latvijas Airēšanas
federācijas gada balva 2020», un starp laureātiem ir arī jelgavnieki. Balvu «Gada sportists senioru vecuma grupā» saņēma Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (BJSS) airētājs Jānis Timbors (pa kreisi). «No
visiem šajā nominācijā izvirzītajiem kandidātiem Jānis vienīgais Latvijas
čempionātā izcīnīja trīs zelta medaļas. Viņš bija pirmais visās laivu klasēs,
kurās startēja, – vieniniekā, divniekos un četriniekos,» lepna par sava
audzēkņa panākumiem ir trenere Agita Puriņa. Savukārt balva «Mūžīgais
dzinējs» šogad pasniegta BJSS airēšanas trenerei Evitai Jaunbauerei (pa
labi). «Evita tik tiešām ir kā mūžīgais dzinējs – nekad nevienam neatteiks
palīdzību. Viņa ne tikai federācijā kā mazais neredzamais rūķis palīdz
izdarīt daudzas lietas, bet tāda ir arī dzīvē,» kolēģi raksturo A.Puriņa.
Jāpiebilst, ka balva «Gada komanda» piešķirta jelgavniecei Lainei Rumpei, kura šobrīd mācās Murjāņu Sporta ģimnāzijā, ar komandas biedreni.

Sporta laureātus
šogad nenoteiks

Foto: Ivars Veiliņš

Sporta servisa centrs informē, ka
pasākums «Sporta laureāts», kurā
tradicionāli tiek sveikti sportisti un
treneri par sasniegumiem, šogad
nenotiks. Šāds lēmums pieņemts,
ņemot vērā to, ka daudzos
sporta veidos nebija iespējams
aizvadīt pilnvērtīgu sezonu un
uzrādīt augstvērtīgus rezultātus
starptautiskā mērogā, līdz ar to
šogad sportistu rezultāti nav
objektīvi izvērtējami.

Uz laiku slēgts
skeitparks

Peldētāji labo pilsētas un personīgos rekordus
Ilze Knusle

Foto: no JSPS arhīva

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) audzēkņi
8. starptautiskajā sprinta
festivālā peldēšanā «Rīgas
sprints 2020» izcīnīja 14 medaļas – divas zelta, deviņas
sudraba un trīs bronzas –,
labojot gan personīgos, gan
arī pilsētas rekordus.
«Rīgas sprints» 6. un 7. novembrī
notika Daugavas sporta nama 25
metru peldbaseinā, un tajā piedalījās
196 peldētāji no Latvijas. «Spītējot
ierobežotajai iespējai trenēties, mūsu
audzēkņiem vairākās distancēs izdevās sasniegt ļoti augstvērtīgus
rezultātus,» norāda JSPS direktores
vietnieks Māris Lindenbaums, piebilstot, ka kopumā laboti 10 Jelgavas
rekordi dažādās vecuma grupās.
Abas zelta medaļas izcīnīja Jev
geņijs Boicovs – 50 metros brasā un
100 metros kompleksajā peldējumā,
sasniedzot jaunus personīgos rekordus. 50 metrus brasā Jevgeņijs nopeldēja 27,87 sekundēs, savukārt 100
metru komplekso peldējumu – 56,17
sekundēs. Jāpiebilst, ka J.Boicovam ir
arī sudraba medaļa 100 metros brasā.
Sudraba medaļu individuāli 200
metros kompleksajā peldējumā iz-

cīnīja Germans Golcvarts, Elīza
Lagzdiņa tika pie sudraba 50, 100
un 200 metros brasā, sasniedzot
jaunus Jelgavas rekordus sieviešu
konkurencē. Jaunais Elīzas rekords
50 metros brasā – 32,75 sekundes,
100 metros – 1:12,13 minūtes, 200
metros – 2:36,86 minūtes. Sudrabs
ar sporta meistara normatīvam atbilstošu rezultātu 200 metros brasā
arī Matīsam Kaktiņam. Jāiebilst, ka
M.Kaktiņš Jelgavas rekordu 13–14
gadus veco zēnu grupā laboja visās

Piedalies erudīcijas spēlē
«Jelgava sporto!»
Ritma Gaidamoviča

Lai veicinātu iedzīvotāju
interesi par sportu Jelgavā, Jelgavas Sporta servisa
centrs (SSC) piedāvā jaunu
iniciatīvu – testu ciklu par
dažādiem ar sportu Jelgavā saistītiem jautājumiem.
Pirmais tests jau pieejams
pilsētas mājaslapā www.
jelgava.lv.
«Šādā veidā varam gan atgādināt
par vēsturiskajiem sportiskajiem
sasniegumiem, gan pastāstīt par
aktualitātēm, gan iepazīstināt ar
pilsētas sportistiem, tāpēc ceram, ka
izraudzītais formāts ļaus sasniegt
plašu auditoriju,» norāda SSC.
Testi tiks publicēti reizi mēnesī
un būs pieejami pilsētas mājaslapas

www.jelgava.lv sadaļā «Institūcijas», «Sporta servisa centrs», kā arī
SSC kontos sociālajos tīklos. Katrā
testā būs desmit ar sportu saistīti
jautājumi: par sporta notikumiem,
rekordiem, pasākumiem, infrastruktūru, personībām un citām tēmām.
Pirmais tests jau ir pieejams, un tajā
iekļauti jautājumi, piemēram, kurā
sporta veidā Jelgavai ir zelta medaļa
Eiropas spēlēs; cik reižu futbola klubs
«Jelgava» ir izcīnījis Latvijas kausu
futbolā; cik Jelgavas sportistu pārstāvēja Latviju ziemas olimpiskajās
spēlēs Phjončhanā 2018. gadā?
SSC testu veidošanas procesā
aicina iesaistīties arī jelgavniekus,
iesūtot faktus par sporta dzīvi Jelgavā pa e-pastu ilze.knusle@sports.
jelgava.lv. Faktam jāpievieno vizuāls
apliecinājums un norāde uz informācijas avotu, lai to varētu pārbaudīt.

trijās distancēs, kurās piedalījās: 100
metros brasā viņš uzlaboja pats sev
piederošo rekordu – jaunais rekords
ir 1:03,88 minūtes, 50 metros brasā
jaunais rekords ir 28,98 sekundes,
200 metros brasā – 2:18,75 minūtes.
Jelgavnieki tika arī pie trīs sudraba medaļām stafešu peldējumos:
4x50 metros brīvā stila stafetē, 4x50
metru kompleksā peldējuma stafetē
vīriešiem (Maksims Ņikitins, Emīls
Dūmiņš, Andris Skuja un J.Boicovs)
un 4x50 metru brīvā stila stafetē sie-

vietēm (Anete Meja Kalniete, Laura
Šinkus, Veronika Gorškova, Renāte
Artamonova).
Bronzas medaļu sacensībās izcīnīja
Maksims Ņikitins 50 metros uz muguras, Kristians Brenčs 200 metros uz
muguras un JSPS sieviešu komanda
4x50 kompleksajā stafetē (L.Šinkus,
E.Lagzdiņa, A.M.Kalniete, R.Artamonova). Jāpiebilst, ka K.Brenčs
laboja 13–14 gadus veco zēnu Jelgavas
rekordu 100 metros uz muguras – jaunais rekords ir 1:02,48 minūtes, 200
metros uz muguras – jaunais rekords
ir 2:15,59 minūtes, kā arī 50 metros
uz muguras – jaunais rekords ir 28,58
sekundes. Bet Nikolass Deičmans
laboja Jelgavas rekordu 200 metros
kompleksajā peldējumā 13–14 gadus
veco zēnu grupā. Jaunais rekords ir
2:17,64 minūtes.
Jāpiebilst, ka sacensībās, pārstāvot
Rīgas veterānu klubu «Madwave
Riga», piedalījās arī jelgavnieks bijušais JSPS audzēknis divu olimpisko
spēļu dalībnieks Andrejs Dūda, kurš
dzīvo Amerikā, bet šobrīd uz nenoteiktu laiku ir Latvijā. Viņš izcīnīja 1.
vietu 50 metros tauriņstilā un 2. vietu
100 metru kompleksajā peldējumā un
50 metros brīvajā stilā. Interesanti, ka
A.Dūdam joprojām pieder Latvijas
rekordi gan šajās trīs distancēs, gan
100 un 200 metros tauriņstilā.

Skrējiens kā dāvana Latvijai
Ilze Knusle

Lai gan, rūpējoties par sabiedrības veselību, sporta
pasākumus ar pulcēšanos
rīkot nav ļauts, Jelgavā jau
par tradīciju kļuvušais skrējiens Latvijas valsts svētku
mēnesī notiks arī šogad, tikai
citādākā formātā.
Šogad pasākuma nosaukums ir
«Latvija, lai Tev mūsu spēks un
izturība!». «Latvijas valsts robežas
garums ir 1836 kilometri, tāpēc
mūsu mērķis šogad ir apvienot 1836
unikālos dalībniekus un pēc kopā
pieveiktās kilometrāžas noskaidrot,
cik liels ir Jelgavas spēks un izturība,» stāsta Sporta servisa centra
direktora vietniece Maija Actiņa. Šim
uzdevumam atvēlētais laiks ir līdz 30.
novembrim.
Lai kļūtu par skrējiena dalībnieku,
viedierīcē lejupjāielādē mobilā lietotne
«Endomondo» un jāpievienojas izaici-

nājumam «Latvija, lai Tev mūsu spēks
un izturība!». Dalībnieks jebkurā laikā
un vietā aicināts veikt paša izvēlētu
distanci skrienot, nūjojot vai soļojot.
Lietotnē fiksētais rezultāts automātiski tiks reģistrēts izaicinājumā. Ja
dalībniekam tehnisku iemeslu dēļ
neizdodas pievienoties izaicinājumam
lietotnē «Endomondo», lūgums iesūtīt
informāciju pa e-pastu novembraskrejiens@inbox.lv. Jānorāda vārds, uzvārds, veiktais attālums (kilometros)
un datums, kurā distance veikta. Dalībnieks distanci var veikt vairākkārt.
Visi dalībnieki piedalīsies izlozē
– noslēdzoties izaicinājumam, tiks
izlozētas vairākas pārsteiguma
balvas.
«Aicinām iesaistīties arī sporta
skolas un klubus, tikai jāatceras,
ka distancē drīkst doties vienatnē
vai kopā ar ģimenes locekļiem! Lai
sasniegtu izvirzīto mērķi, ir svarīgs
katrs dalībnieks, un nav būtiski, vai
viņš noskrien vienu vai divdesmit
kilometrus,» norāda M.Actiņa.

Apmeklētājiem slēgts skeitparks
līdzās Jelgavas ledus hallei, jo
tajā notiek bojāto konstrukciju
remonts un nomaiņa. Saskaņā ar
noslēgto līgumu remontdarbiem
skeitparkā jābūt pabeigtiem līdz 30.
novembrim.
Foto: Sporta servisa centrs

Iznācis oktobra
raidījums «Pēc svilpes»
Publicēts oktobra sporta notikumu
apskats «Pēc svilpes». Oktobra
sākumā startēja sieviešu un vīriešu
volejbola un basketbola līgas ar
Jelgavas komandu VK «Biolars/
Jelgava», sieviešu volejbola kluba
«Jelgava» un BK «Jelgava» dalību,
tāpēc šajā raidījumā uz sarunu
aicinātas sieviešu basketbola
komandas «Jelgava/BJSS» spēlētājas
Diāna Dude un Enija Ķīvīte un viņu
treneris Harijs Zelčs. Bet par aizvadīto
sezonu stāsta motosportists
Andris Grīnfelds. Savukārt mēneša
izaicinājumu šoreiz piedāvā
basketbolists Edgars Krūmiņš.
Raidījums «Pēc svilpes» pieejams
mājaslapas www.jelgava.lv sadaļā
«Institūcijas», «Sporta servisa centrs».

Jaunajā «Sporto
visa klase» sezonā
pievienojušās trīs klases

Šomēnes tiešsaistē atklāta projekta
«Sporto visa klase» 7. sezona, kurā īpaši
sveikti projekta jaunpienācēji, starp
kuriem ir arī trīs Jelgavas skolu klases.
Šogad projektam «Sporto visa klase»
pievienojusies Jelgavas 6. vidusskolas
2.a klase, Jelgavas 4. sākumskolas
2.a klase un Jelgavas 4. vidusskolas
2.c klase. Kopumā šobrīd projektā
iesaistījušās 11 Jelgavas skolu klases.
Foto: publicitātes
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Patriotu mēnesī muzejā – vērtīga ordeņu kolekcija
Emīls Rotgalvis

Ordeņu kolekcija Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzejā piedāvā
novērtēt visdažādākās
piemiņas zīmes un
apbalvojumus, kas
vēsta galvenokārt par
laiku 20. gadsimta 20.
un 30. gadu Latvijā.
Muzeja krājuma glabātājs Aldis Barševskis
uzsver, ka priekšmetu
izpēte būs noderīga ne
vien vēsturniekiem,
bet arī iedzīvotājiem, kuru īpašumā,
iespējams, ir līdzīgas
piemiņas zīmes.

Foto: JV

Novembrī, patriotu mēnesī, Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā apskatāms vērtīgs jaun
ieguvums – militāro un sporta apbalvojumu, citu
piemiņas zīmju un pulksteņu kolekcija. To veido 117
priekšmeti, no kuriem muzeja speciālisti kā īpaši
vērtīgus izceļ Triju Zvaigžņu ordeni, Atzinības krustu
un Lāčplēša Kara ordeni, kas ir jau otrais 20. gadsimta
sākuma neatkarīgās Latvijas augstākais militārais apbalvojums muzeja īpašumā. Kolekcija līdztekus citiem
līdz šim neeksponētiem priekšmetiem visu novembri
apskatāma muzeja jaunieguvumu izstādē.
«Vērtīgo kolekciju iegādājāmies no privāta kolekcionāra,
kurš to bija veidojis vairāku desmitu gadu garumā. Latvijā
šādu apbalvojumu un piemiņas zīmju kolekcionēšana aktīvi
sākās, tuvojoties neatkarības atjaunošanai, jo, piemēram, Otrā
pasaules kara laikā liela daļa Lāčplēša Kara ordeņu kopā ar
citiem valsts augstākajiem apbalvojumiem, visticamāk, tika
izvesti kā trofejas. Iespējams, padomju okupācijas režīma ierēdņi un specdienesti tos izveda uz KPFSR muzeju vai arhīvu
krātuvēm. Savukārt pēckara gados viss, kas saistījās ar pirmo
brīvvalsti vai aizliegtu simboliku, tika konfiscēts. Līdz ar to šāda
apjoma kolekcija ir ārkārtīgi liels ieguvums, jo atsevišķi meklēt
dažādus retus un kolekcionāru vidū iekārojamus apbalvojumus
ir laikietilpīgi un dārgi,» skaidro muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis Barševskis. Kolekcija iegādāta novembra sākumā
ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Kā centrālie kolekcijas priekšmeti vitrīnās eksponēti dažādi
augstas pakāpes apbalvojumi, tostarp jau otrais Lāčplēša Kara ordenis muzeja krājumā. To par nopelniem Brīvības cīņās saņēmis
8. Daugavpils kājnieku pulka dižkareivis Mārtiņš Graudiņš, kurš
piedalījies kaujās netālu no Jelgavas – Upes muižā pie Līvbērzes.
Līdzās aplūkojams arī piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordenis un
Atzinības krusts. Jāpiebilst, ka Atzinības krusts tika nodibināts

1938. gada 12. augustā par piemiņu Kurzemes un Zemgales
hercogistei un to piešķir «par izcilu Tēvijas mīlestību un par
sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes,
sporta un izglītības darbā». Sākotnēji apbalvojums pastāvējis
vien divus gadus, taču 2004. gadā tas atjaunots.
Starp unikālajām piemiņas zīmēm atrodami arī sporta apbalvojumi un sporta svētku piemiņas zīmes no 20. gadsimta 30.
gadiem, militāro vienību nozīmes, skautu kustības un Latvijas
Mazpulku biedrības nozīmes. «Lielisks ieguvums ir arī piemiņas
nozīmīte ar riteņbraukšanas simboliku no 1936. gada vasaras
olimpiskajām spēlēm Berlīnē. To, iespējams, varam saistīt ar
mūsu pašu riteņbraucējiem, kuri šajās spēlēs piedalījās. Viņu
vidū arī jelgavnieks Jānis Alfrēds Vītols,» piebilst A.Barševskis.

Liela daļa no lietiskajiem materiāliem muzejam palīdzēs
arī turpmākā vēstures izpētes procesā. «Esam ieguvuši arī,
piemēram, Igaunijas brīvības cīņu piemiņas medaļu un igauņu
ugunsdzēsēju biedrības bronzas medaļu. Ja atskatāmies vēsturē,
slavenais skolotājs Aleksandrs Strekāvins, kurš darbojās arī
Jelgavā, tāpat bija godpilns ugunsdzēsējs, un viņu ar labu vārdu
atceras gan Igaunijā, gan Latvijā. Īpašs ir fakts, ka tieši viņš ir
dzēsis bermontiešu aizdedzināto «Academia Petrina» ēku 1919.
gada novembrī. Piemiņas zīmes pētniecībai būs ļoti vērtīgas,»
uzsver A.Barševskis.
Novembrī apbalvojumu kolekcija apskatāma muzeja jaunieguvumu izstādē, bet ar laiku priekšmeti papildinās pastāvīgās
ekspozīcijas.

Jelgavas pilsētas pasākumu plāns
Uzzini vairāk: jelgava.lv
problēmu risināšanas prasmes». Lektore – Līga Bērziņa. Papildu
CETURTDIEN, 3. DECEMBRĪ
informācija – www.zrkac.lv, pa tālruni 63012158, 29222737 vai  Pulksten 18 – bezmaksas tiešsaistes seminārs «Ēšanas un
 Visas dienas garumā – ziedu nolikšana pie
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.
pieminekļa pirmajam Latvijas Valsts prezidenuzvedības traucējumi pusaudžiem». Lektore – Inta Zīle. Papildu
tam Jānim Čakstem.
informācija – www.zrkac.lv, pa tālruni 63012158, 29222737 vai
TREŠDIEN, 25. NOVEMBRĪ
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

No
pulksten
10
līdz
17
–
Jauno
grāmatu
izCETURTDIEN, 19. NOVEMBRĪ
 No pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu izstāde (Jelgavas stāde (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis»).
PIEKTDIEN, 4. DECEMBRĪ
 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu
 ATCELTS! Pulksten 15 – Radošā pēcpusdiena skolēniem
pilsētas bibliotēkā).
(Miezītes bibliotēkā).
 PĀRCELTS! Pulksten 16 – jauniešu hobiju izstāžu cikla izstāde (Pārlielupes bibliotēkā).
 Pulksten 15 – bezmaksas tiešsaistes seminārs «Kiberhigiēna»  NENOTIEK! Informācija sekos! Pulksten 19 – «Nora un
«YouthStyle» atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
par drošību internetā ar CERT. LV pārstāvi Egilu Stūrmani. Papildu Viktors. Zelta duetam 50»: muzikāla izrāde par visu laiku izcilāko
SESTDIEN, 21. NOVEMBRĪ
informācija un pieteikšanās – www.zrkac.lv.
skatuves duetu Noru Bumbieri un Viktoru Lapčenoku. Lomās:
 No pulksten 10 līdz 16 – Jauno grāmatu izstāde (Miezītes
Marija Bērziņa un Andris Ērglis (kultūras namā).
CETURTDIEN, 26. NOVEMBRĪ
bibliotēkā).

Pulksten
17.30
–
bezmaksas
kurss
«Tiešsaistes
sanāksmju
SESTDIEN, 5. DECEMBRĪ
 ATCELTS! Pulksten 11 – Dambretes rīts kopā ar Latvijas čemrīks «Zoom»» par šī rīka iespējām organizēt tiešsaistes sanāksmes  ATCELTS! Pulksten 11 – Dambretes rīts kopā ar Latvijas
pionu Vladislavu Vesperi (Miezītes bibliotēkā).
un nodarbības. Papildu informācija un pieteikšanās – www. čempionu Vladislavu Vesperi (Miezītes bibliotēkā).
 Jelgavas atbrīvošanas no Bermonta karazrkac.lv.
spēka 101. gadadiena. Individuāla ziedu un
SVĒTDIEN, 6. DECEMBRĪ
 Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
svecīšu nolikšana Meža kapos.
 NENOTIEK! Informācija sekos! Pulksten 18 – Ainara Miela
Pulksten
14
–
Jauniešu
forums
tiešsaistē/attālināti.
 ATCELTS! Pulksten 11 – Dobeles literātu
va jubilejas koncerts «220 volti». Koncerta pirmajā daļā: A.Miebiedrības «Spārni» dzejas un prozas priekšlaPIEKTDIEN, 27. NOVEMBRĪ
lava jaunās dziesmas no albuma «220 volti» kopā ar Rūdolfu
sījumi ar Agra Rencberga muzikālo pavadīju NENOTIEK! Informācija sekos! Pulksten 19 – koncerts: Macatu, Kasparu Vizuli, Rinaldu Maksimovu un Reini Ozoliņu.
mu (Miezītes bibliotēkā).
Valters Pūce un Dainis Tenis «Radīts Latvijā». Programmā – visu Otrajā daļā: skaņdarbi, kas iezīmējuši A.Mielava skatuves gaitu
 ATCELTS! Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīs- laiku izcilāko latviešu komponistu melodijas pavisam jaunās spilgtākās epizodes (kultūras namā).
vienības baznīcas tornī gida pavadībā (Sv.Trīsvienības baznīcas aranžijās (kultūras namā).
LĪDZ 15. JANVĀRIM
tornī).
SESTDIEN, 28. NOVEMBRĪ
 Mājražotāju un amatnieku virtuālā kontaktbirža «Svētku
PIRMDIEN, 23. NOVEMBRĪ
 ATCELTS! Pulksten 15 – Rokdarbnieku klubiņa tikšanās e-maiss». Vairāk informācijas – www.zrkac.lv.
 Pulksten 18 – bezmaksas tiešsaistes seminārs «Pusaudzis un (Miezītes bibliotēkā).

TREŠDIEN, 18. NOVEMBRĪ

IZSTĀDES
 Līdz 29. novembrim – amerikāņu mākslinieka Hanta
Slonema izstāde «Hanta Slonema maģiskā pasaule» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 29. novembrim – Brigitas Ektermanes gleznu izstāde
«Spēka zīmes» (Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē).
 Līdz 29. novembrim – Heršela grupas izstāde «Ciano
vertikāles un horizontāles». Cianotopija ir robežu nojaukšana
starp fotogrāfiju un glezniecību, fotogrāfiju un grafiku, starp
dokumentālo un māksliniecisko, tādējādi radot jaunu mākslas
produktu. Heršela grupa: Dace Lejēja, Anita Zīverte, Zane
Beģe-Begge, Solvita Spirģe-Sēne, Aivars Rozenbahs (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
 Līdz 30. novembrim – autoru kolektīva radošo darbu izstāde «Ziedi» (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 Līdz 30. novembrim – konkursa «Jelgavas dominante»
mākslas darbu izstāde (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 30. novembrim – JRTC veidotā izstāde «Lielā iela un Čakstes
bulvāris laika ritējumā» (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).

 No 1. decembra – Maijas Noras Tabakas darbu izstāde (Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī).
 No 1. decembra līdz 30. decembrim –
mākslas studijas «Mansards» audzēkņu darbu
izstāde «Vai redzi? Bibliotēka!» (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 Līdz 2. decembrim – izstāde «Muzeja
jaunieguvumi» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 5. decembra līdz 31. janvārim – porcelāna rotu izstāde
«ZEMA – Ungārijas apslēptie dārgumi» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 10. decembrim – Kerolainas Bulas adījumu izstāde
«Bulas laiks» (ZRKAC 1. stāva foajē).
 Līdz 16. decembrim – LU muzeja ģeoloģijas kolekcijas
paraugu izstāde «Dārgumi Latvijas zemes dzīlēs» (bērnu un
jauniešu bibliotēkā «Zinītis»).
 Līdz 16. decembrim – Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju
izstāde «Daudz laimes!» (Pārlielupes bibliotēkā).

 Līdz 20. decembrim – Jelgavas tehnikuma kādreizējās
skolotājas Svetlanas Širokajas gleznu izstāde «Sajūtu paradīze»
(Jelgavas tehnikuma bibliotēkā).
 Līdz 27. decembrim – izstāde «Jānim Lūsēnam – 115 gadi!»
(Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 30. decembrim – Ērika Upenieka
fotoizstāde «Sieviete objektīvā». Fotogrāfiju
ekspozīciju papildina Andra Buļa dzeja (kultūras nama 1. stāva foajē).
 Līdz 30. decembrim – JPPI «Kultūra»
Tautas gleznošanas studijas plenēra darbu izstāde. Studijas
vadītāji – Anda Buškevica un Ivars Klaperis (kultūras nama 2.
stāva galerijā).
 Līdz 30. decembrim – Anda Ozoliņa fotoizstāde «Pastaiga»
(Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 31. decembrim – mākslinieces Ivandas Spulles darbu
izstāde «Atspīdēšana. Visu lietu krāsas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
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Brigitas Ektermanes
«Spēka zīmes»
Emīls Rotgalvis

Līdz 29. novembrim interesenti aicināti uz
mākslinieces latvju spēka zīmju meistares un
pārzinātājas Brigitas Ektermanes gleznu izstādi «Spēka zīmes», kas apskatāma Sabiedrības
integrācijas pārvaldē (SIP) Skolotāju ielā 8.
«Novembris ir patriotu mēnesis, kurā svinam valsts
svētkus un pie apģērba spraužam sarkanbaltsarkano
karoga lentīti – latviskuma un cieņas apliecinājuma
zīmi Latvijai. Šis laiks liek domāt par latviskām vērtībām, simboliem un zīmēm, kas mūsu kultūrā ieaustas
jau no senatnes,» skaidro SIP vadītājas vietniece
kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde. Senās latviešu spēka zīmes, kas dominē B.Ektermanes gleznās,
savienojas ar mākslinieces gleznotām dabas ainavām,
tādējādi parādot šo mūsu tautas kultūras elementu
jaunā un interesantā veidā.
B.Ektermane ir gleznotāja un zīmju zintniece, kuras
daiļradē galvenā vieta atvēlēta spēka zīmēm, ziediem
un ainavām. Jautāta par dažādu zīmju lomu un krāsu
nozīmi viņas ikdienā, māksliniece stāsta, ka tās ieņem
nozīmīgu vietu viņas dzīvē. Attiecīgi gan zīmes, gan
krāsas veido enerģiju sistēmu un vibrācijas, un katrai
krāsai un zīmei ir sava ietekme uz cilvēka organismu.
Visa pasaule sastāv no enerģijas, mēs paši un viss ap
mums vibrē un atrodas nemitīgā kustībā, tajā skaitā
arī tas, kas ir neredzams un neaptaustāms. Māksliniece
uzskata, ka zīmes ir enerģijas un informācijas nesējas,
kas ir svarīgas mūsu dzīvē.
Izstādes apmeklētāji aicināti izvērtēt savu veselības
stāvokli un ievērot noteiktos drošības pasākumus, tostarp
mutes un deguna aizsega lietošanu apmeklējuma laikā.

«#Ēkultūru» papildina
jauns saturs
Emīls Rotgalvis

Kultūras ministrija atsāk piedāvāt vienuviet
apkopota un atjaunota
resursa «#Ēkultūra»
izmantošanu, aicinot
iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā
visdažādākās kultūras
norises izbaudīt virtuāli, bet kultūras jomā
pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti.

Foto: publicitātes

Ministrijas interneta vietnē www.km.gov.lv ievietots
saraksts ar digitālajiem resursiem, kurus bez maksas
var izmantot ikviens. Piemēram, īpašu piedāvājumu
skolēniem sagatavojis Latvijas Nacionālais teātris, līdz
26. novembrim piedāvājot digitālu izrādi «Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris», kas iekļauta programmā
«Latvijas skolas soma».
Ievērojami papildināts virtuāli pieejamais klasiskās mūzikas koncertu klāsts. Latvijas Nacionālais simfoniskais
orķestris (LNSO) izveidojis «LNSO digitālo koncertzāli».
Noteiktos datumos LNSO kanālā vietnē «Youtube» ikviens
bez maksas varēs baudīt līdz šim neredzētus koncertu
videoierakstus.
Lai gan muzeji ārkārtējās situācijas laikā ir atvērti
klātienes apmeklējumiem, arī šajā jomā papildināts
«#Ēkultūras» virtuālais piedāvājums. Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs (LNMM) digitālajā piedāvājumā iekļāvis
audio un video stāstus par mākslu, kā arī daļu no mākslas
darbu «zelta fonda», kas glabājas LNMM, savukārt Rundāles pils muzejs resursu krātuvi papildinājis ar īsfilmām par
mākslas stiliem un muzeja tīmekļvietnē apskatāmajiem
digitalizētajiem krājuma priekšmetiem.
«#Ēkultūras» saturs ir ne vien izklaidējošs, bet arī
izglītojošs. Tā, piemēram, vietnes www.dainuskapis.lv
un valoda.ailab.lv piedāvā izzināt latviešu folkloru, bet
amatiermākslas kolektīviem noderēs Latvijas Nacionālā
kultūras centra ekspertu padomi attālinātajai darbībai
kultūras mantojuma, lietišķās mākslas un tautas mūzikas
jomā.
Ministrijas apkopotā informācija par kultūras piedāvājumiem katru dienu tiks papildināta, resursa saturs atrodams arī sociālajos tīklos, sekojot tēmturim #Ēkultūra.

«Zinītī» var iepazīt
zemes dzīļu dārgumus
Foto: Ivars Veiliņš

Emīls Rotgalvis

Līdz 16. decembrim bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis» Zemgales prospektā 7 var aplūkot
Latvijas Universitātes (LU) muzeja ģeoloģijas
kolekcijas paraugu interaktīvo izstādi «Dārgumi Latvijas zemes dzīlēs», ko bibliotēka velta
ikvienam jelgavniekam Latvijas 102. dzimšanas
dienā.
Izstādē apskatāmi Latvijas zemes ieži no devona perioda, kas noslēdzās pirms vairāk nekā 350 miljoniem gadu,
un kvartāra perioda, kas aizsākās pirms 2,5 miljoniem
gadu un ietver arī mūsdienas. Izstādes veidotāja ir LU
ģeoloģijas zinātņu doktore un LU muzeja eksperte Vija
Hodireva, kura kopš 1992. gada ir arī muzeja krājuma
glabātāja. Eksponāti atklāj, ko varam uzzināt par pagātni
no zemē atrodamajām ģeoloģiskajām liecībām un kāds ir
dažādu iežu praktiskais pielietojums mūsdienās.
Bērnu un jauniešu bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Dace
Labdzere stāsta, ka izstādes kodolu veido 25 iežu un fosiliju paraugu oriģināli, kas izcelti no zemes dzīlēm tepat

Izstādes
eksponāti atklāj,
ko varam
uzzināt par
pagātni
no zemē
atrodamajām
ģeoloģiskajām
liecībām
un kāds
ir dažādu
iežu
praktiskais pielietojums
mūsdienās.

Latvijā. Starp paraugiem sastopamas sarkanās un baltās
kvarca smiltis, sarkanais smilšakmens, šūnakmens, ģipš
akmens, dažādi mālu veidi, bruņuzivju pārakmeņojumi
un citi vērtīgi atradumi. Izstāde papildināta ar iežu atsegumu fotogrāfijām, LU muzeja ekspertes V.Hodirevas
sagatavotu videolekciju par izstādē redzamajiem eksponātiem un lielisku 30 grāmatu izlasi no Jelgavas pilsētas
bibliotēkas fonda par Latvijā un pasaulē sastopamajiem
iežiem, kas interesēs gan mazos, gan lielos lasītājus, jo
īpaši skolēnus, kas mācās ģeogrāfiju un dabas zinības.
Izstādes tapšanā savu artavu devis arī Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, kas nodrošinājis
bibliotēku ar specializētām vitrīnām eksponātu uzglabāšanai.
Svarīgi piebilst, ka sabiedrības veselības drošības
nolūkos bibliotēkā ir jāievēro divu metru distance no
apkārtējiem un visiem, kas vecāki par 13 gadiem, jālieto sejas aizsargmaska. Bibliotēkā tiek nodrošināta
iespēja nomazgāt un dezinficēt rokas, kā arī regulāri
tiek vēdinātas telpas un dezinficētas virsmas. Ar visiem
ierobežojumiem un izmaiņām apmeklētāju apkalpošanā
var iepazīties mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv.

Restaurēts Francijas karaļa Luija XVIII portrets
Emīls Rotgalvis

Šā gada februārī LLU saņēma
vēsturiski nozīmīgu dāvinājumu no Burbonu karaliskās dinastijas institūta – Francijas
karaļa Luija XVIII portretu,
kas ir 19. gadsimta sākuma
oriģināldarbs. Pirms gleznas
publiskas izstādīšanas Jelgavas pils muzejā gan glezna,
gan tās rāmis tika nodots restaurācijai. Nu mākslas darbs
ir atguvis sākotnējo spozmi.
LLU galvenās mītnes vietas
Jelgavas pils vēsture saistīta ar
daudzām savulaik Eiropā nozīmīgām personībām. Viena no ievērojamākajām ir Francijas karalis
Luijs XVIII, Burbonu dinastijas
pārstāvis, kurš Jelgavas pilī uzturējies divas reizes – 18.
gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā, vēl nebūdams
karalis.
Godinot šos Latvijas un Francijas karaliskās ģimenes
kopīgos vēstures notikumus, Burbonu karaliskās dinastijas institūts 2019. gadā viesojās pilī, tās dienvidu vārtos
atklāja karalim veltītas piemiņas plāksnes un uzdāvināja
universitātes muzejam gleznojumu, kas ir tieša mākslinieka Ž.Š.Tardjē 1817. gadā publiskotā darba «Louiss
XVIII couronne la rosiere de Mittau» kopija. Gleznā, kuras
oriģināls glabājas Francijā, atainotas Luija XVIII galma
svinības Jelgavā 1799. gadā. Savukārt februārī LLU no

institūta ieguva vēl vienu dāvinājumu – Francijas karaļa Luija XVIII
portretu. Universitātei uzdāvinātā
glezna ir viena no Fransuā Žerāra
portreta atkārtojumiem, kas tapis
pēc 1814. gada. Tā ierāmēta greznā
rāmī ar ovāla veida izgriezumu.
Lai portretu sagatavotu eksponēšanai, to atjaunoja restauratore
vecmeistare Zita Sokolova. Restaurācijas procesā tika noņemts netīrumu slānis no gleznas aizmugures
un virspuses, veikta dezinfekcija,
noņemti un plānināti pārgleznojumi, ielikta un slīpēta restaurācijas
grunts, atjaunots lakas slānis un
tonējumi. Gleznas restaurāciju finansēja VAS «Latvijas valsts meži»
un Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstītā «Zemgales kultūras programma 2020». Savukārt gleznas
rāmis restaurēts ar Jelgavas pils fonda atbalstu, un to
veica Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
stājglezniecības restauratore meistare Saiva Kuple. Rāmja
restaurācijas laikā tika izlīdzināta finiera deformācija, nostiprināta grunts un aizpildīti zudumi, noņemts netīrumu
slānis, atlietas un iestrādātas detaļas, aizdarinātas finiera
plaisas, veikti tonējumi un ierāmēta pati glezna.
Pirmo reizi restaurētais mākslas darbs plašākai sabiedrībai prezentēts 2020. gada 23. septembrī, kad LLU
viesojās Latvijā akreditētie ārvalstu vēstnieki, taču šobrīd
tas pieejams apskatei Jelgavas pils muzejā. Portrets arī
turpmāk būs muzeja kolekcijas pastāvīgs priekšmets.
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Iemirdzēsies pilsētas egle
Emīls Rotgalvis

12. novembrī sākta Jelgavas pilsētas lielās egles
montāža. Arī šogad no Pirmās adventes līdz Zvaigznes dienai tā izgaismos
Hercoga Jēkaba laukumu.
Izrotātā egle un pilsētā
izvietotie rotājumi ikvienam ļaus sajust svētku
tuvošanos un radīs gaišāku Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Šogad egles
iedegšanu gan nepavadīs
ierastais svētku tirdziņš
un teātra priekšnesumi
bērniem.

Atsaucoties Jelgavas pilsētas aicinājumam pie iestādēm veidot sveču zīmes,
aicinājām zemessargus individuāli, nepulcējoties pievienoties kopīgai Saules zīmei,
kas simbolizē veselību, spēku un ir labā aizKā informē pašvaldības iestādes
sardzība! Paldies par Zemessargu atsaucību! «Pilsētsaimniecība» sabiedrisko
attiecību speciāliste Kristīne Lazdiņa, arī šogad pilsētas lielās egles
konstrukcija būs 18 metrus augJELGAVAS PILSĒTA
sta un sastāvēs no 33 mazākām
@JELGAVASPILSETA
dabīgām eglēm. Šogad egle rotāsies ar pavisam jauniem dekoriem
– 150 baltām LED virtenēm, kuru
kopējais garums sasniedz 3000
metru, kā arī 25–45 centimetru
diametrā lielām bumbām pērļu,
zelta un brūnā krāsā.
Ziemassvētku krāsās un gaismās tiks rotāts ne tikai Hercoga
Jēkaba laukums – Ozolskvērā
Jelgavas pirmsskolas izglītības jau uzstādīti balti un sarkani
iestāde «Rotaļa» 11. novembrī sagatavoja siltus un gaišus sveicienus Latvijai
svētkos, izveidojot svecīšu kompozīcijas.
JELGAVAS
4. VIDUSSKOLA
@JELGAVAS4.VIDUSSKOLA

Foto: Ivars Veiliņš
LED gaismas tīkli, tāpat dekori
ir apgaismes stabos Rūpniecības
ielā, Raiņa parka kokos gar Pasta
ielu iemirdzēsies 58 zvaigžņu
rotājumi, savukārt Rīgas ielas
krustojumā ar Pērnavas ielu koku
vainagos iekārtas gaismas bumbas. No 19. līdz 29. novembrim de-

kori, virtenes un gaismas objekti
tiks uzstādīti kopumā vēl astoņās
vietās pilsētā. Tiltu pār Lielupi un
Driksu laternu stabi tiks izrotāti
ar 24 LED dekoriem, 120 spuldžu
virtenes tiks uzstādītas Stacijas
ielas rotācijas aplī, Lietuvas šosejā
un divās vietās Driksas ielā. Vec-

Muzejam dāvina Jelgavas Vasaras siltums Tautas
buru lidotāju skolas karogu gleznošanas studijas darbos
Emīls Rotgalvis

Godinot Latvijas brīvības cīnītājus, mūsu
skolēni un skolotāji šodien devās klases
Lāpu gājienā un jau tradicionālajā Lāč
plēša skrējienā! Par smaidiem, svaigu
gaisu un možu garu! Par spēcīgu un
veselīgu Latviju!

Foto: JV
Emīls Rotgalvis

JAUNRADES NAMS
«JUNDA»
@JAUNRADESNAMSJUNDA

Godināsim Latvijas brīvības cīnītājus, leposimies un turēsim godā mūsu
brīvību!
@fluffy_angel_lili

Naksnīga
pastaiga
Jelgavā
ar māsu.

pilsētas ielas apgaismes laternas
papildinās dažāda lieluma zvaigžņu dekori, tur būs izrotāta arī
egle. Savukārt mirgojošas svētku
virtenes tiks izvietotas Dobeles
šosejā 47B, Satiksmes ielā 59, bet
Stacijas parku papildinās septiņi
mirgojoši koki.

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja krājumu papildina 20.
gadsimta 30. gados tapis
kādreizējās Jelgavas buru
lidotāju skolas karogs.
Vēsturiskais priekšmets,
kas muzejam nodots kā
dāvinājums, vēsta par
laiku, kad uzplaukumu
piedzīvoja Latvijas aviācija un īpašu popularitāti
izpelnījās planieri, kuru
piloti tika dēvēti par buru
lidotājiem.
Kā informē muzeja galvenais
krājuma glabātājs Aldis Barševskis, karogu dāvinājumā nodevusi siguldiete Līga Roze-Kļaviņa,
un tas ir viņas dzimtas mantojums. Karogs tapis 1935. gadā un
ir labi saglabājies, līdz ar to ļauj
novērtēt košo Latvijas aerokluba
Jelgavas buru lidotāju skolas
ģerboni un planiera zīmējumu,
ko papildina sauklis «Modrīgi
lidojot, kalposim dzimtenei». Drīz
karogs no jaunieguvumu izstādes

tiks pārcelts uz muzeja pastāvīgo
ekspozīciju.
«20. gadsimta 30. gados Jelgavu
dēvēja par Latvijas buru lidotāju
meku. 1. Jelgavas buru lidotāju
skolu dibinājis slavenais lidotājs
Jānis Butevics, un tā atklāta 1934.
gadā, bet jau pēc gada tika svinēts
pirmais skolas izlaidums. Audzēkņi planierus būvēja darbnīcās,
bet lidošanas praktiskās iemaņas
apguva gan Pilssalas, gan Laps
kalna pļavās, un nereti mācību
lidojumi noslēdzās ar aukstu peldi
Lielupes ūdeņos. Buru lidotāju
skolas bija kadru kalve nākamajiem Latvijas aviatoriem civilajā
un militārajā aviācijā. Interesanti,
ka, piemēram, Jelgavā dzimušais
Sigismunds Vidbergs savulaik
beidzis kādu no buru lidotāju skolām, izturējis augstākās pilotāžas
pārbaudījumus Latvijas aerokluba
aviācijas skolā un kļuvis par diplomētu sporta lidotāju. Savukārt
Edvīns Brūvelis, kurš arī savulaik
mācījies buru lidotāju skolā, vēlāk
kļuvis par kara lidotāju. 2012.
gadā tika izdota viņa grāmata par
Latvijas aviācijas vēsturi,» piebilst
A.Barševskis.

Līdz 30. novembrim Jelgavas kultūras nama 2. stāva
galerijā apskatāma Jelgavas pašvaldības iestādes
«Kultūra» Tautas gleznošanas studijas plenēra
darbu izstāde. Darbi tapuši
vasarā studijas plenērā Pāvilostā, un izstādi papildina no pavasara beigām līdz
rudens sākumam individuāli tapušas gleznas, kurās
atainota siltā un saulainā
laika tematika.
«Vasara bija ļoti svētīgs laiks,
un pašā tās vidū varējām sarīkot
nedēļu ilgu plenēru Pāvilostā.
Iedvesmojāmies no šīs vietas
gaisotnes, tāpēc saule un jūra
figurē lielā daļā darbu, kurus
nu piedāvājam kā atskatu uz
vasaru,» stāsta Anda Buškevica,
kura kopā ar mākslinieku Ivaru
Klaperi vada Tautas gleznošanas
studiju. Izstādē piedalās vairums
studijas dalībnieku, kuru darbs ir
Foto: JV

skatāms teju 50 gleznās.
Kā uzsver A.Buškevica, vasara
ir sniegusi ļoti nepieciešamo kopā
būšanu, taču ne pavasara, ne rudens izaicinājumi nav pārtraukuši
mākslinieku darbu: «Kad nevaram
satikties, strādājam mājās. Regulāri sazināmies, saņemu darbu
fotogrāfijas, apmaināmies komentāriem, līdz ar to visi veiksmīgi un
aktīvi turpinām strādāt. Klātienē
tiekamies divatā vai trijatā, mākslinieki, kuriem tas nepieciešams,
izmanto darbnīcas telpas. Pavasarī
pilnveidojām prasmes pašu rīkotās
skicēšanas nodarbībās, kurās divi
dalībnieki strādāja kopā ar modeli.
Protams, plānojam arī tālākos darbus un nākamās izstādes.»
To, ka Tautas gleznošanas studijas mākslinieku radošā darbība
neapstājas, apliecina ne vien atskats uz plenēru, bet arī dalība
citās izstādēs, piemēram, autoru
kolektīva mākslas izstādē «Ziedi»,
kas visu novembri apskatāma Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā, un izstādēs Jelgavas
novada bibliotēkās.

