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Lāpu gājienā godināsim
neatkarības cīņu simtgadi!
Arī Jelgavas mediķi piedalās
sapulcē pie Saeimas
 Ritma Gaidamoviča

Foto: no JV arhīva
Godinot neatkarības cīņu simto gadadienu un atceroties karavīrus, kas atdeva savu dzīvību par mūsu tēvzemes brīvību, Lāčplēša dienā, 11. novembrī, pulksten 17 ikviens aicināts doties tradicionālajā lāpu gājienā. Pulcēties lāpu gājienam dalībnieki lūgti
Pulkveža Oskara Kalpaka un Svētes ielā no pulksten 16.30, bet gājiens sāksies pulksten 17. Visi aicināti ņemt līdzi lāpas, kā arī
piespraust pie apģērba sarkanbaltsarkanu lentīti. Svētes ielā, kā ierasts, stāsies Jelgavas pilsētas izglītības iestādes, bet Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā – pārējie dalībnieki. Gājiens tradicionāli virzīsies pa Lielo, Pasta un Stacijas ielu, noslēdzoties pie pieminekļa
Jelgavas atbrīvotājiem Stacijas parkā. Tur no pulksten 17.45 varēs vērot Lāčplēša dienai veltītu koncertu, kurā uzstāsies solisti Aija
Vītoliņa un Ģirts Alsters un jauktais koris «Balti». Koncerts ilgs līdz pulksten 19.30, informē Jelgavas pašvaldības iestādē «Kultūra».
Autovadītājiem jāņem vērā, ka gājiena maršrutā tā norises laikā, kā arī pie Stacijas parka būs slēgta satiksme.

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju
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Paužot neapmierinātību par trūkstošo finansējumu mediķu
atalgojumam, ārstniecības personas pārstāvošās organizācijas
šodien, 7. novembrī,
no pulksten 8.30 līdz
9.30 rīko sapulci piketu pie Saeimas «Viena
diena bez medicīnas
personāla». Tajā piedalās arī Jelgavas mediķi
un nozarē strādājošie.
Iedzīvotājiem jāņem
vērā, ka ceturtdien
Jelgavas poliklīnikā un
Jelgavas pilsētas slimnīcā nebūs pieejami
vairāki pakalpojumi,
bet slimnīcas Uzņemšanas nodaļā palīdzība
tiks sniegta neatliekamos gadījumos.
Medicīnas darbinieku sapulcē galvaspilsētā piedalās
SIA «Jelgavas poliklīnika» un
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» personāls, līdz ar to šajās
medicīnas iestādēs ceturtdien
iedzīvotājiem nebūs pieejami
atsevišķi pakalpojumi. Jelgavas
poliklīnikas valdes locekle Kintija Barloti stāsta, ka nedēļas
sākumā bija saņēmusi gandrīz
desmit iesniegumus no darbiniekiem ar lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu, lai varētu
atbalstīt medicīnas darbinieku
sapulci. Viņa pieļauj, ka sapulcē
varētu piedalīties arī tie speciālisti, kuriem ceturtdiena ir brīvdiena. «7. novembrī Jelgavas
poliklīnikā iedzīvotājiem nebūs
pieejams dienas stacionārs, kā
arī nestrādās pulmonoloģijas
un veloergometrijas kabinets,»
stāsta K.Barloti, norādot, ka
procedūru kabinets strādās un
pacientus pēc pieraksta pieņems arī poliklīnikā strādājošie
ģimenes ārsti un citi speciālisti.
«Par ceturtdien atceltajām plānotajām vizītēm poliklīnikas
darbinieki jau ir informējuši
pacientus, piedāvājot citu vizītes laiku,» piebilst poliklīnikas
valdes locekle.
Jelgavas pilsētas slimnīcas
virsārste Solveiga Ābola skaidro,
ka arī slimnīcas medicīnas per-

sonāls ceturtdien dodas uz Rīgu,
lai piedalītos sapulcē. «Slimnīcas
darbinieku arodbiedrība ir norīkojusi autobusu, lai personālu
nogādātu Rīgā, un plānots, ka sapulcē piedalīsies ap 40 Jelgavas
pilsētas slimnīcas darbinieku,»
stāsta S.Ābola, norādot, ka, atbalstot šo medicīnas darbinieku
protesta akciju, Jelgavas pilsētas
slimnīcā 7. novembrī ir atceltas
visas plānveida operācijas un
ārstu konsultācijas un nestrādās
slimnīcas Ambulatorā nodaļa.
«Slimnīcā palīdzību sniegsim
neatliekamos gadījumos, kad
apdraudēta cilvēka veselība
vai dzīvība, tāpat strādās visu
slimnīcas nodaļu personāls, kam
ceturtdiena ir plānota darba
diena,» tā S.Ābola.
Medicīnas darbinieku piketā
neplāno piedalīties SIA «Medicīnas sabiedrība «Optima 1»»
un SIA «Zemgales veselības
centrs» (ZVC) personāls. Medicīnas sabiedrības «Optima 1»
valdes locekle Ingrīda Budrēvica
norāda, ka viņas vadītā iestāde 7.
novembrī strādās bez izmaiņām
un neviena konsultācija pie speciālistiem nav atcelta. Tāpat arī
ZVC. «Mūsu veselības aprūpes
iestādes darbinieki neplāno
piedalīties šajā akcijā, līdz ar
to visi veselības centra sniegtie
pakalpojumi šajā dienā būs
pieejami, kā arī visi pieraksti
pie speciālistiem tiks izpildīti,»
tā ZVC sabiedrisko attiecību
speciāliste Indra Klova.
Nacionālais veselības dienests
informē, ka 7. novembrī visu
diennakti padomus vienkāršu
saslimšanu gadījumos varēs
saņemt, zvanot pa valsts ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni
66016001, savukārt neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta
cilvēka veselība vai dzīvība, palīdzību sniegs slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Ja tiek plānots
patstāvīgi doties uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu, par palīdzības
saņemšanas iespējām atbilstoši
pacienta veselības stāvoklim
ieteicams ar iestādi sazināties
iepriekš.
Ja protesta akcijas norises
dienā pacientam slimības dēļ nepieciešams atvērt e-darbnespējas
lapu, bet ārsts nestrādā, pacients
tiek aicināts sazināties ar ārstu
nākamajā darba dienā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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No janvāra jebkura būvniecības
iecere būs jāiesniedz elektroniski
 Jānis Kovaļevskis

«Līdz ar būvniecības procesa digitalizāciju būvniecībā
iesaistītajiem būs daudz ērtāk uzraudzīt būvniecības
gaitu. Būvniecības informācijas sistēma (BIS) ļaus ne
tikai sekot līdzi būvniecības procesam no ierosināšanas
stadijas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet arī
pārliecināties, piemēram, par to, kad daudzdzīvokļu
ēkā veikta pēdējā tehniskā apsekošana un kādi ir tās
rezultāti,» stāsta Būvniecības valsts kontroles biroja
(BVKB) direktore Svetlana Mjakuškina. Latvija ir viena
no pirmajām valstīm Eiropā, kura būvniecības procesu
būs pilnībā digitalizējusi, tādēļ ikviens, kurš iesaistīts
būvniecībā, tostarp privātpersonas, tiek aicināts iepazīties ar BIS vietnē bis.gov.lv, kurā no 2020. gada 1.
janvāra būs jāpiesaka jebkura būvniecības iecere – sākot no dzīvokļa vienkāršotās atjaunošanas darbiem un
beidzot ar lielveikala celtniecību. Būvniecības procesa
digitalizācija norit saskaņā ar valsts kopējo digitālās
transformācijas procesu, kas attiecas arī uz citiem
valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, kuri
vienkopus būs pieejami vietnē Latvija.lv.
Būvniecības likums paredz,
ka no nākamā gada 1. janvāra
būvniecības process būs uzsākams
tikai elektroniski, izmantojot BIS,
bet jau no šā gada 1. oktobra BIS
lietotājiem nodrošina iespēju visu
būvniecības projekta dokumentācijas apriti veikt elektroniski.
Lai BIS ieviešana noritētu raitāk, BVKB uzsācis informatīvo
kampaņu, ar jauno būvniecības
dokumentu aprites kārtību iepazīstinot nozares profesionāļus un
iedzīvotājus.

Kas ir BIS?

BIS ir elektroniska vide, kurā
notiek informācijas aprite starp
būvniecības procesa dalībniekiem.
Sistēmā tiek uzturēti būvniecības
procesam nepieciešamie reģistri
un nodrošināti ar būvniecības
procesu saistītie elektroniskie
pakalpojumi, un to savā ikdienas
darbā jau izmanto būvniecības
darbu pasūtītāji, projektētāji, būvnieki, inženiertīklu turētāji, kā arī
valsts un pašvaldību institūcijas.
«Pēc būtības būvniecības procesā
iesaistītajiem nekas nemainīsies,
būs spēkā visas tās pašas prasības, kādas bija līdz šim, tikai
dokumentu un informācijas aprite
notiks elektroniskajā vidē, kas būs
ātrāk un efektīvāk. Sistēmai varēs
pieslēgties, izmantojot Latvija.lv
autentifikāciju ar internetbankas starpniecību vai e-parakstu.
BIS jau šobrīd ir saistīta ar 15
citām valsts elektroniskajām
datubāzēm, un tas nozīmē, ka,
reģistrējoties sistēmā, ikviens varēs iegūt BIS ievadīto informāciju
par savu īpašumu. Pilnībā pārejot
uz elektronisku būvniecības procesu, varēs precīzi izsekot, kādā
stadijā atrodas būvvaldē iesniegtie
dokumenti, sistēma uzkrās visu
pievienoto informāciju un sniegs
pilnvērtīgu priekšstatu par īpašuma tehnisko stāvokli, komunikāciju pieslēgumiem un veiktajiem
remontdarbiem. Vienkāršākos
būvniecības darbus sistēmā varēs pieteikt ikviens, un tāpat kā
līdz šim pietiks ar veicamo darbu
aprakstu, skici ar piesaisti teritorijas plānam vai apliecinājuma
karti. Sarežģītākos gadījumos, kad
nepieciešams arī būvprojekts, sistēma paredz iespēju pasūtītājam
pilnvarot kādu no speciālistiem
darbu veikšanai. Tas nozīmē, ka
ēkas vai zemes īpašnieks sniedz
elektronisku pilnvarojumu savā
vārdā iesniegt BIS ar būvniecības
procesu saistīto dokumentāciju,»
uzsver S.Mjakuškina.
Šobrīd BIS ir pieejami seši reģistri un 30 ar būvniecību saistīti
e-pakalpojumi. Sistēmā ir būv-

komersantu, būvspeciālistu, neatkarīgo ēku energoefektivitātes
ekspertu, ēku energosertifikātu,
būvinspektoru un dzīvojamo māju
pārvaldnieku reģistrs. Minētajos
reģistros atrodami ar būvniecības
jomu saistītie speciālisti, kuriem ir
atbilstoša kvalifikācija, lai sniegtu
noteiktus būvniecības pakalpojumus, un ar BIS starpniecību,
iepriekš vienojoties, pasūtītājs šos
speciālistus var pilnvarot konkrētu darbu veikšanai. Būvniecības
likums paredz, ka būvniecības
ierosinātājs BIS bez notāra starpniecības varēs pilnvarot ne tikai
būvspeciālistu, bet arī jebkuru
citu privātpersonu, piemēram,
ģimenes locekli vai juridisko pakalpojumu sniedzēju. Pilnvarotā
persona būs tiesīga virzīt uzsākto
būvniecības administratīvā procesa lietu.
«Lielākais izaicinājums saistībā
ar BIS ieviešanu varētu būt iedzīvotāju, tostarp būvniecības jomā
strādājošo, vispārējais e-prasmju
līmenis. Psiholoģiski mums ir
bail no nezināmā, tādēļ bieži vien
pārmaiņas uztveram ar bažām.
Lai tās kliedētu, īpašu uzmanību
esam pievērsuši lietotāju atbalstam. Ir izstrādāti pakalpojumu
apraksti, lietotāju rokasgrāmata
un arī izglītojošas videopamācības
par to, kā strādāt ar sistēmu un
kādas iespējas tā piedāvā. Neviena
sistēma nav ideāla, tādēļ joprojām gaidām ierosinājumus un
priekšlikumus no BIS lietotājiem
par nepieciešamajiem sistēmas
uzlabojumiem. Konsultācijas
par darbu ar BIS var saņemt,
savu jautājumu reģistrējot BIS
pieteikumu reģistrēšanas lapā
vai zvanot pa klientu atbalsta
tālruni 62004010. Palīdzēt varēs
arī pašvaldību būvvaldēs, bet
drīzumā konsultācijas par BIS būs
pieejamas arī valsts un pašvaldību
klientu apkalpošanas centros,» tā
BVKB direktore.

BIS darbības principus
var apgūt semināros
un vebināros

Kopumā Latvijā līdz decembrim tiks aizvadīti 15 klātienes
informatīvie semināri, kuros
par BIS funkcionalitāti plānots
informēt vismaz 1500 sistēmas
lietotāju, kā arī 99 tiešsaistes
apmācības jeb vebināri un 10
klātienes apmācības sertificēšanas
institūciju deleģētajiem būvspeciālistiem. Dalība semināros un
vebināros ir bez maksas. Vebināri
notiek pirmdienās, trešdienās un
piektdienās no pulksten 10 līdz
13.40, un tie norisināsies līdz 20.
decembrim. Savukārt klātienes

PAŠLAIK BIS IR PIEEJAMI
SEŠI REĢISTRI:
Būvkomersantu reģistrs –

5328 būvkomersanti;

semināru apmeklējumam jau
pieteicies maksimālais dalībnieku
skaits, tādēļ interesenti ar BIS
funkcionalitāti aicināti iepazīties
vebināros. Papildu informāciju
par vebināru norisi var iegūt
sistēmas interneta vietnē bis.gov.
lv, savukārt videoformātā ar BIS
darbības principiem var iepazīties
arī BVKB youtube.com kontā.

Grūtāk būs tiem,
kuri vēlēsies būvēt paši

Pašvaldības, valsts institūcijas
un atsevišķi nozares profesionāļi
ar BIS strādā jau kopš 2015. gada,
bet no 2020. gada tā būs jālieto
ikvienam, kurš vēlēsies veikt
pārmaiņas savā mājoklī, pat tādos
gadījumos kā radiatoru nomaiņa
vai lielākas siltumnīcas izbūve
piemājas dārzā. Jelgavas pašvaldības Būvvaldes Komunikāciju
sektora vadītājs Dainis Petzāls
uzsver, ka neliela daļa nozares
profesionāļu ar sistēmu strādā
jau ilgāku laiku, tomēr vairums
joprojām dod priekšroku papīra
formātam, tādēļ būvvaldes pāreju
uz digitālo vidi sagaida ar zināmām bažām. «Grūtāk būs iedzīvotājiem, kuri savus piemājas vai
dzīvokļa vienkāršotās renovācijas
darbus līdz šim skaņoja paši. Ja
cilvēks vēlēsies pārbūvēt sētu vai
izbūvēt savā pagalmā siltumnīcu,
sistēmā būs jāaizpilda aprakstošā
daļa un jāpievieno vizualizācija,
kas piesaistīta teritorijas plānam.
Teorētiski to var izdarīt ikviens,
bet praksē visdrīzāk lielākā daļa
darbu pasūtītāju pilnvaros profesionāļus, tādēļ jārēķinās, ka tas
var sadārdzināt plānoto būvniecību. Šaubos, ka cilvēkiem, kuri
ikdienā nav saistīti ar būvniecību,
būs pietiekami daudz motivācijas,
lai apgūtu, kā strādāt ar BIS.
Paredzam, ka tie, kas vēlēsies ar
būvniecību saistītos dokumentus
iesniegt paši, nāks konsultēties
uz Būvvaldi. Ja tie būs atsevišķi

jelgavnieki, varēsim palīdzēt, bet,
ja šādu lūgumu būs daudz, būsim
spiesti atteikt, jo arī mūsu kapacitāte ir ierobežota,» tā D.Petzāls,
prognozējot, ka nākamgad pašvaldību būvvaldēm varētu ievērojami
pieaugt administratīvais slogs,
jo šobrīd aptuveni 95 procenti
no visas Jelgavas pašvaldības
Būvvaldē iesniegtās būvniecības
dokumentācijas ir papīra formātā.
«Maz ticams, ka no 1. janvāra būvniecības nozare būs pilnībā gatava
darbam BIS. Piemēram, līdz šim
nevienu inženiertīklu izbūves
projektu neesam saņēmuši elektroniskā formātā – ar BIS starpniecību –, lai gan vairākkārt esam
mudinājuši projektētājus to darīt.
Paredzam, ka sarežģījumi varētu
būt arī ar tiem projektiem, kuru
izstrāde uzsākta līdz 2020. gada 1.
janvārim, jo pasūtītāji noteikti tos
vēlēsies pabeigt un iesniegt kā līdz
šim. Līdzīga situācija veidosies ar
jau apstiprinātajiem projektiem,
kuros jāveic izmaiņas,» norāda
D.Petzāls. BVKB direktore S.Mjakuškina, atbildot uz jautājumu
par jau iesāktajām būvniecības
lietām, gan uzsver, ka tās varēs
pabeigt arī papīra formātā.

Projektu saskaņošana
joprojām aizņem daudz laika

Projektēšanas uzņēmuma
«Ēka un būve» pārstāve Antra
Politere piekrīt, ka BIS ieviešana
nākotnē varētu atvieglot dzīvi
visiem būvniecības procesā iesaistītajiem, tomēr, viņasprāt, vēl ir
daudz izaicinājumu, lai tā notiktu.
«Ar BIS strādājam kopš 2019.
gada janvāra, un mūsu pieredze
liecina, ka liela daļa no būvniecības procesā iesaistītajiem vēl nav
gatavi strādāt elektroniskajā vidē.
Tas attiecas gan uz pasūtītājiem,
gan komunikāciju turētājiem, gan
pašiem būvniekiem. Piemēram,
tādi uzņēmumi kā «Latvijas gāze»
un «Sadales tīkls» vēl salīdzinoši

DARBU PASŪTĪTĀJS,
IZMANTOJOT BIS, VAR
PILNVAROT DARBU VEICĒJU VEIKT
ŠĀDAS DARBĪBAS:

Būvspeciālistu reģistrs –
7645 būvspeciālisti;
Neatkarīgo ekspertu reģistrs ēku
energoefektivitātes jomā –
191 eksperts;
Ēku energosertifikātu reģistrs –
7143 sertifikāti;
Būvinspektoru reģistrs –
271 būvinspektors;
Dzīvojamo māju pārvaldnieku
reģistrs – 706 pārvaldnieki.

iepazīties ar būvniecības lietu;
pieprasīt tehniskos un īpašos noteikumus;
pievienot un dzēst būvniecības lietas datnes;
ievadīt, labot un dzēst būvniecības lietas datus;
pieprasīt saskaņojumus no tehnisko vai īpašo
noteikumu izdevējiem un saskaņot būvniecības
ieceres dokumentāciju;
iesniegt lūgumus būvvaldei vai institūcijai,
kura pilda būvvaldes funkcijas;
atļaut citām personām iepazīties ar būvniecības
lietu, kā arī pievienot un dzēst būvniecības lietas datnes
un ievadīt, labot un dzēst būvniecības lietas datus.

Avots: BVKB

Avots: BVKB

nesen nevarēja nodrošināt visus
saskaņojumus elektroniski, un
mēs devāmies pie viņiem klātienē.
Sarežģījumus rada arī tas, ka būvniecības darbu pasūtītāji nav sev
izveidojuši e-parakstu, bez kura
strādāt elektroniskajā vidē ir apgrūtinoši un nav iespējams veikt
visas nepieciešamās darbības.
Īpaši sarežģīti tas ir gadījumos, ja
klientam nav atvērts konts kādā
no Latvijas komercbankām, lai
autentificētos BIS ar Latvija.lv
starpniecību. Kā viens no BIS
ieviešanas pozitīvajiem aspektiem
tiek minēts projektēšanas laika
samazināšana, tomēr praksē to
nevaram apstiprināt, jo projektu
saskaņošana ar komunikāciju turētājiem arī BIS aizņem ļoti daudz
laika. Ja saskaņošanas termiņš
tiek noteikts trīs nedēļas, mums
jābūt gataviem, ka pēdējā dienā
varam saņemt negatīvu atbildi,
un tas nozīmē, ka pārskaņošana
jāsāk no sākuma. Esam saskārušies arī ar situāciju, kad kādā
Latgales pašvaldībā mums atteica
projektu pieņemt BIS. Jāuzsver
gan, ka sistēmā regulāri tiek veikti uzlabojumi un virkne nozares
profesionāļu priekšlikumu no
sistēmas funkcionalitātes viedokļa tiek ņemti vērā,» tā A.Politere.
Savukārt būvniecības SIA
«JOE» valdes loceklis Jurģis
Smelters uzsver, ka ar BIS strādā
jau kādu laiku un klienti visus
saskaņojumus pilnvaro veikt uzņēmuma pārstāvjiem. «Piedāvājot
savus pakalpojumus, rēķināmies,
ka visus saskaņojumus veiksim
paši, tādēļ tas ir iekļauts pakalpojuma cenā un nekādas papildu
izmaksas klientam tā dēļ neveidojas. Gluži otrādi – BIS mums
ļauj strādāt efektīvāk. Sarežģītāk
varētu būt tā sauktā vecā kaluma
arhitektiem un būvniecības speciālistiem, kuri e-vidē nestrādā,
– viņiem nāksies mainīt savus paradumus vai arī algot kādu, kurš

vismaz sākumā palīdzēs tikt galā
ar BIS. Pāreju uz digitālu dokumentu apriti būvniecībā vērtējam
pozitīvi, jo tas varētu samazināt
projektēšanas darbu izpildes laiku, kuru līdz šim tērējām, vadājot
projektu pa dažādām institūcijām.
Lielākais ieguvums no BIS ir tas,
ka projektu vienlaicīgi skaņos vairākas institūcijas, jo līdz šim tika
prasīts iesniegt projekta oriģinālu
un katrs saskaņojums aizņēma
zināmu laiku. BIS viss notiks
elektroniski, un institūcijām būs
jāiekļaujas likumā noteiktajos termiņos, kuru ievērošanu kontrolēs
sistēma,» skaidro J.Smelters.
«Mums gan nav ilūziju, ka būvniecībā varēsim pilnībā atteikties no
papīra formāta, jo darbu izpildes
procesā visdrīzāk ērtāk joprojām
būs ielūkoties izdrukātā projektā,
nevis planšetē vai datorā, tomēr
no līdzšinējiem pieciem projekta
eksemplāriem papīra formātā noteikti varēsim atteikties,» tā viņš.
Savukārt Jelgavas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs ir pārliecināts,
ka BIS ne vien ietaupa speciālistu
laiku darbā pie katra projekta, bet
arī sniedz iespēju līdz minimumam samazināt papīra formāta
dokumentāciju ikdienas darbā.
«Līdz šim saskaņošanai mums
tika iesniegts viens projekta
eksemplārs un, lai pārliecinātos
par projekta atbilstību mūsu
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, speciālisti bija spiesti
gaidīt, līdz projektu izskatīs kolēģi. Šobrīd viss notiek elektroniski
un šādu ierobežojumu vairs nav.
Ar dokumentu vienlaicīgi var
strādāt visi speciālisti, kam tas
nepieciešams. Pozitīvi ir arī tas,
ka par projekta risinājumiem varam ērtāk pārliecināties dabā, jo
BIS ievietotā informācija jebkurā
brīdī ir pieejama gan planšetdatorā, gan mobilajā telefonā,» tā
M.Mielavs.

Ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

Pēdējais NĪN nomaksas
termiņš – 15. novembris
 Ilze Knusle

15. novembris ir pēdējais šā gada nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN)
nomaksas termiņš.
«Tiem īpašniekiem,
kuriem Jelgavā pieder
nekustamais īpašums
un kuri līdz šim termiņam nodokli nebūs
samaksājuši, likumā
noteiktajā kārtībā tiks
aprēķināta nokavējuma nauda,» atgādina
Jelgavas pašvaldības
Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu
jautājumos Ingars Bušs.
Līdz šim iedzīvotāji NĪN maksājuši apzinīgi – no gada sākuma
līdz 4. novembrim tas kopumā
bija iekasēts 3,4 miljonu eiro apmērā, kas ir 92 procenti no šogad
plānotā. «Pašvaldības vārdā pateicos visiem NĪN maksātājiem,
kuri savlaicīgi veic norēķinus,
tādējādi gan izpildot likumdošanā
paredzētās saistības, gan sekmējot pašvaldības noteikto funkciju,
piemēram, pilsētas teritorijas
labiekārtošana, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana,
sociālās palīdzības sniegšana,
veselības un izglītības pieejamība,
izpildi,» norāda I.Bušs.
Saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma nodokli» šā gada
pēdējais NĪN maksāšanas termiņš
ir 15. novembris. Ja maksājums

Velosipēdu zādzību
skaits pēdējos gados
Jelgavā pieaug – 2017.
gadā policijā bija reģistrēta 51 zādzība, 2018.
gadā – 77, bet šā gada
nepilnos desmit mēnešos – jau 83 zādzības.
Oktobrī Valsts policijai
sadarbībā ar Jelgavas
pilsētas Pašvaldības
policiju izdevies aizturēt divus grupējumus,
kas mūsu pilsētā nodarbojās ar velosipēdu zagšanu un tālāku
realizāciju.
«Par velosipēdu zagšanu no
publiskām vietām Jelgavā aizturējām divas grupas – katrā bija
divas personas. Aizturētās personas jau agrāk ir tiesātas un nav
vietējie iedzīvotāji,» stāsta Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks
Igors Helmanis. Aizturētajiem
tiek inkriminētas četras epizodes,
bet Kriminālpolicijas nodaļas
priekšnieks pieļauj, ka izdarīto
zādzību skaits ir lielāks.
Aizturētie zaguši velosipēdus
no publiskām vietām, pārkniebjot

Satiksmei atvērtas visas
četras Miera ielas tilta joslas

līdz paredzētajam termiņam nebūs veikts, tiks aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05 procenti no
nenomaksātās summas par katru
nokavējuma dienu. Noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli un
nokavējuma naudu saskaņā ar
pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam
«Par nodokļiem un nodevām» un
Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta
piespiedu izpildes kārtībai. Pirms
piedziņas uzsākšanas personai
tiek nosūtīts brīdinājums; ja tajā
paredzētajā laikā un apmērā NĪN
netiek samaksāts, lēmums tiek
nodots piedziņai zvērinātam tiesu
izpildītājam.
Jāpiebilst, ka komisijas maksa
par NĪN netiek piemērota SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» norēķinu punktos.
Nomaksāt NĪN iespējams arī
jebkurā bankā, internetbankā,
rūpīgi pārliecinoties par konta
atbilstību un to, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par NĪN nomaksu,
kā arī maksājuma mērķī precīzi
norādot nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par zemi
un ēkām, īpašuma adresi vai
kadastra numuru, par kuru veikts
maksājums. Tāpat var izmantot
portālu www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv – tur pieejami  Ilze Knusle
pašvaldības banku konti NĪN
samaksai, kā arī nodokļa maksāNo pirmdienas satājam automātiski uzrādās visa
tiksme pār Miera ienepieciešamā informācija.
las jauno tiltu tiek

Aiztur divas velosipēdu zagļu grupas
 Ilze Knusle

ZIŅAS

slēdzeni. Viena no vietām, kur
zagļi uzdarbojās, ir dzelzceļa stacijas velonovietne. «Zagļi nereti
izmanto jaudīgus instrumentus un
slēdzeni spēj dabūt pušu ļoti īsā laikā,» skaidro I.Helmanis, uzsverot:
notvert zagļus palīdzēja pilsētā izveidotā videonovērošanas sistēma
un Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas videonovērošanas operatoru profesionālais darbs.
Policijā norāda, ka velosipēds
zagļiem ir vissezonas prece un
tos zog visos gadalaikos, jo velosipēds ir ātri realizējams un cilvēki
ar to pārvietojas kā vasarā, tā
ziemā. «Ieteiktu katram velosipēda īpašniekam veikt drošības
pasākumus, lai pasargātu savu
īpašumu no zagļiem, un arī
sabiedrībai kopumā būt vērīgai
un ziņot policijai pa tālruni 110,
ja, piemēram, tiek pamanīta
aizdomīga persona ķimerējamies
pie velosipēda, varbūt pat ar
knaiblēm,» tā I.Helmanis.
Galvenie drošības pasākumi,
lai pasargātu savu velosipēdu no
zagļiem, ir: reģistrēt velosipēdu
Ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumu mājaslapā;
izmantot pēc iespējas drošāku
slēdzeni un pieslēgt velosipēdu
pie stabila priekšmeta; iegādājoties velosipēdu, to nofotografēt un
pierakstīt tā datus.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība») pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: nestandarta malka ar apjomu 51 m3, kas atrodas JPPI «Pilsētsaimniecība» noliktavā
Dobeles šosejā 4A, Jelgavā.
2. Izsole notiks 2019. gada 13. novembrī plkst.10 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā
«Sludinājumi», un www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019. gada 12. novembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini
Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums
personīgi jāiesniedz 2019. gada 13. novembrī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
16A, Jelgavā, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 260,00 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 26,00 euro jāsamaksā pirms
izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB banka», konts LV61UNLA0050001003121, norādot
maksājuma mērķi «Nestandarta malka 51 m3».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

organizēta pa visām
četrām joslām, līdz ar
to būtiski uzlabosies
satiksmes plūsma
maršrutā Jelgava–
Rīga pa šoseju A8.

«Tilta būvniecība un brauktuves un ietvju izbūve ir noslēgusies, tāpēc satiksme pār tiltu
tiek nodrošināta jau pa visām
četrām braukšanas joslām, arī
gājēji un velosipēdisti tiltu var
šķērsot pa ietvēm. Savukārt,

Foto: Ivars Veiliņš

Projektu konkursa
«Jelgavas pilsētas
biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts»
2019. gada 2. kārtā Jelgavas pilsētas
pašvaldība finansiālu
atbalstu piešķīrusi 45
organizācijām par kopējo summu 33 792
eiro.
Biedrību, nodibinājumu un
reliģisko organizāciju atbalsta
komisijas sekretāre Ksenija Simonova informē, ka konkursa
2. kārtā kopumā saņemti 50
pieteikumi, bet pašvaldības
finansējums 100–2400 eiro
apmērā piešķirts 45 pilsētas
biedrībām un reliģiskajām organizācijām. Naudu nevalstiskās organizācijas saņēmušas
darbības nodrošināšanai, pasākumu rīkošanai, dzīves kvalitātes uzlabošanai trūcīgajām
un daudzbērnu ģimenēm, sienas gleznojuma atjaunošanai
baznīcā un cittautu kultūras
saglabāšanai Jelgavā.
Vislielāko finansējumu –
2400 eiro – konkursa 2. kārtā
ieguvusi biedrība «Oranžais
stars» apmācību procesa uzlabošanai bērniem ar īpašām va-

Īsi
 Veselības inspekcijas Zemgales
kontroles nodaļa no 5. novembra
atrodas Krišjāņa Barona ielā 40a.
Iepriekš iestādes adrese bija Zemgales
prospekts 3. Veselības inspekcijas
Zemgales kontroles nodaļas vadītāja
Airisa Lapiņa norāda, ka biroja atrašanās vieta mainīta, lai samazinātu telpu
īres izmaksas. «Jau no 5. novembra
apmeklētājus pieņemam jaunajās
telpās – Krišjāņa Barona ielā 40a, 5.
stāvā, 502. kabinetā,» tā nodaļas vadītāja. Veselības inspekcijas Zemgales
kontroles nodaļas darba laiks ir katru
darba dienu no pulksten 8.30 līdz 17
ar pusdienu pārtraukumu no pulksten
12.30 līdz 13. Ar Veselības inspekcijas
Zemgales kontroles nodaļu var sazināties pa tālruni 63083193, 63020038.
 24. novembrī Jelgavas pilsētas
kapsētās notiks Mirušo piemiņas
diena: pulksten 10.30 – Miera kapsētā, 12 – Meža kapsētā, 13.30 – Bērzu
kapsētā, 15 – Zanderu kapsētā, 16.30
– Baložu kapsētā.

lai satiksme būtu drošāka, ir
pieslēgts ielu apgaismojums,»
skaidro Jelgavas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītājs Māris Mielavs, piebilstot, ka objektā vēl norisinās
pēdējie infrastruktūras sakārtošanas un labiekārtošanas
darbi.
Jaunajam tiltam ir četras
3,5 metrus platas braukšanas
joslas, vienā pusē – 2,5 metrus plats apvienotais gājēju
un velosipēdistu celiņš, bet
otrā pusē – 1,5 metrus plata
gājēju ietve. Tāpat izbūvēta
lietusūdens kanalizācija un
ielu apgaismojums, kā arī ar
laukakmeņu krāvumu nostip-

rināti Platones upes krasti.
Savukārt, darbiem objektā noslēdzoties pilnībā, būs uzstādīta jauna meteoroloģiskā stacija
un ūdens līmeņa noteikšanas
sensors, izbūvēti sakaru kanalizācijas un optiskie tīkli,
pie tilta izvietotas divas videonovērošanas kameras, bet
pats tilts tiks izgaismots, pie
laiduma plātnes piestiprinot
LED gaismekļu rindas.
Būvdarbus objektā veica
pilnsabiedrība «LNK Industries Group». To izmaksas ir
1 747 777,77 eiro, no kuriem
viens miljons ir valsts budžeta
finansējums, bet pārējais – pašvaldības līdzfinansējums.

Pašvaldības finansējumu saņem
45 nevalstiskās organizācijas
 Ritma Gaidamoviča
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jadzībām, 2000 eiro saņēmusi
Jelgavas Invalīdu biedrība tās
darbības nodrošināšanai, 1500
eiro – Jelgavas krievu biedrība
«Istok» projektam «Pasākumu
kaleidoskops 2019» un baltkrievu biedrība «Ļanok» baltkrievu kultūras saglabāšanai
un attīstīšanai Jelgavā, 1400
eiro lielu finansiālu atbalstu
telpu pielāgošanai ugunsdrošības prasībām ieguvis Bērnu un
jauniešu mūzikas klubs.
Desmit nevalstiskajām un
reliģiskajām organizācijām
pašvaldība piešķīrusi 1000
eiro finansējumu: biedrībai
«Zemgales Lāčplēsis» darbības nodrošināšanai, NVO
sporta sacensību galda spēlēs
un franču pensionāru spēles «Petanka» organizēšanai,
biedrībai «Mehu absolventi»
tehniskajam nodrošinājumam,
atbalsta biedrībai «Sporta
dejas Jelgavā» un Jelgavas
Latviešu biedrībai darbības
nodrošināšanai, Jelgavas Svētā Simeona un Svētās Annas
pareizticīgo draudzei, lai palīdzētu trūcīgiem un vientuļiem
sirmgalvjiem un pareizticīgo
katedrāles ieejas daļas sienas
gleznojumu restaurācijas darbiem, biedrībai «Jelgavā 21.
gadsimts» projektam «Senioru
universitāte Jelgavā», lietuviešu biedrībai «Vītis» projektam

«Lietuvieši Jelgavā», ukraiņu
kultūras centram «Džerelo»
ukraiņu kultūras saglabāšanai
pilsētā, biedrībai «Caritas» sociālā riska ģimeņu salidojuma
«Būsim kopā 2020» organizēšanai un Jelgavas Vissvētākās
Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo draudzei infrastruktūras
uzturēšanai un zupas virtuves
un ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai mazaizsargātajām sociālajām grupām un
brīvprātīgā darba veicējiem.
Ar pārējiem atbalstītajiem
projektiem var iepazīties Jelgavas pilsētas mājaslapas www.
jelgava.lv sadaļas «Pilsēta»
apakšsadaļā «Sabiedrība»,
«NVO».
Projektu konkursa mērķis
ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas
pilsētas attīstības, kultūras un
sociālo jautājumu risināšanā,
veicināt iedzīvotāju pilsonisko
līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp
Jelgavas pilsētas pašvaldību
un biedrībām, nodibinājumiem
un reliģiskajām organizācijām,
kas darbojas Jelgavā.
Jāpiebilst, ka konkursa 1.
kārtā pavasarī saņemti 52
nevalstisko organizāciju projekti, bet pašvaldības atbalstu
ieguva 49 par kopējo summu
83 759 eiro.

 Pieminot bermontiādes simtgadi, Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī trīs bezmaksas seansos tiks demonstrēta Askolda
Saulīša dokumentālā skaņu filma «Bermontiāda». Tā vēsta par
notikumiem 1919. gadā, kad Latvijas
armija uzvarēja Krievijas Rietumu
brīvprātīgo armijas virspavēlnieka
Pāvela Bermonta karaspēku,
tādējādi nosargājot savas tikko
dibinātās valsts neatkarību. «Bermontiāda» ir režisora A.Saulīša un
producenta Bruno Aščuka kopdarbs
par Pirmā pasaules kara vēstures
epizodēm – dokumentāla filma ar
inscenējumu elementiem, aktieru līdzdalību un Andri Keišu stāstnieka lomā.
Filmā izmantots plašs kino un foto
arhīvs, 3D datorgrafikas specefekti,
bet inscenētās epizodes ar aktieriem
A.Keišu, Ivanu Švedovu un Hartmutu
Langi filmētas reālajās notikumu vietās.
«Bermontiāda» tapusi pirms desmit
gadiem, atzīmējot 90. gadskārtu kopš
uzvaras pār Bermonta karaspēku. Filma
tiks demonstrēta trīs seansos – 10.
novembrī pulksten 13, 13. novembrī
pulksten 17 un 20. novembrī pulksten
17 – Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
7. stāva konferenču zālē. Seansi ir bez
maksas.
 LLU ielūdz uz Jelgavas pils Ziemassvētku balli, kas ar plašu programmu dažādām gaumēm norisināsies 14. decembrī pulksten 20.
Kā informē Jelgavas pils Ziemassvētku
balles organizatore LLU Studentu
kluba vadītāja Anita Prūse, balle notiks
jau 32. reizi, ļaujot izbaudīt svētku
sajūtu Jelgavas pils trīs stāvos un piecās deju zālēs. «Balle, kā ierasts, būs
ieturēta senatnīgā gaisotnē, vienlaikus
ļaujot baudīt dažādām gaumēm
atbilstošu mūziku un svētku izklaides
visas nakts garumā.» Balli atklās
universitātes aulā ar polonēzi un valsi
balles orķestra – Jelgavas bigbenda
(diriģents Raitis Ašmanis) – vadībā,
LLU rektores profesores Irinas Pilveres
uzrunu un lielās egles iedegšanu. Ar
elegantu balles mūziku apmeklētājus
aulā priecēs Jelgavas bigbends un
muzikālā apvienība «Vintāža». Ieejas
kartes iepriekšpārdošanā pieejamas
«Biļešu paradīzes» kasēs (arī Jelgavas kultūras namā) un Jelgavas pils
muzejā (darba dienās no pulksten 10
līdz 16). Kolektīvu pieteikumi, kā arī
biļešu rezervācija – zvanot pa tālruni
26498504. Balles ieejas kartes cena
vienai personai ir 35 eiro; sākot ar 19.
novembri, tās būs dārgākas – 40 eiro.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Prioritātes šogad: apgaismojums
un asfalta apakškārta
 Ilze Knusle

Kamēr laikapstākļi vēl ļauj,
Prohorova, Garozas un Neretas ielā notiek intensīvi
darbi, jo būvnieki līdz ziemai
plāno visos ielu posmos izbūvēt asfalta apakškārtu un
ielu apgaismojumu.
«Darbi objektā norit saskaņā ar grafiku, un šobrīd ir paveikti apmēram 65
procenti no plānotā,» lēš pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Inga Bernāne. Viņa norāda,
ka visu trīs ielu posmos ir izbūvētas
komunikācijas un šobrīd brauktuves
tiek sakārtotas tiktāl, lai varētu ieklāt
asfalta seguma apakškārtu. «Darbi
objektā vienlaikus notiek vairākās
vietās – kādā tiek bruģēta ietve, citā
izbūvē un pieslēdz apgaismoju, vēl citā
tiek izbūvētas lietusūdens kanalizācijas attīrīšanas iekārtas. Paralēli tiek
sagatavota brauktuves pamatne un
ieklāta asfalta seguma apakškārta,»
skaidro I.Bernāne.
Prohorova ielas industriālā rajona
sakārtošana iekļauta Jelgavas pilsētas
attīstības programmā 2014.–2020.
gadam un tās investīciju plānā un ir
būtisks solis pilsētas izaugsmē. Lai gan

projekts vēl nav realizēts, attīstība šajā
industriālajā rajonā jau notiek, pilsētā
ienākot vairākiem jauniem uzņēmumiem. Starp Prohorova, Neretas un
Garozas ielu atrodas Lielupes industriālais parks, kas aizņem 20 hektāru un
kurā jau tagad darbojas 11 uzņēmumi,
aizpildot apmēram 75 procentus no
parka platības. Ir arī citi uzņēmumi,
kuri vēlas ienākt šajā apkaimē ārpus
industriālā parka teritorijas. Piemēram,
SIA «Nature Foods» Prohorova ielā 13
plāno būvēt vegānu pārtikas ražošanas
rūpnīcu vismaz 4000 kvadrātmetru platībā, nodrošinot 61 darba vietu. «Esam
saņēmuši pagaidu būvatļauju, bet reāli
darbi ir aizkavējušies, jo šobrīd notiek
pārrunas ar sadarbības partneri, kurš
nodrošinās mums vajadzīgu izejvielu un
savu ražotni vēlas būvēt blakus mūsējai.
Tādējādi tehnoloģiskais process neapšaubāmi iegūs,» norāda uzņēmuma
pārstāvis Roberts Stafeckis.
Infrastruktūra Prohorova ielas
rajonā tiek sakārtota, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansēto projektu «Tehniskās
infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā». Būvdarbus veic uzņēmums
«A.C.B.», un tie tika uzsākti pērn
decembrī. Pirmie darbi bija pazemes

Projekta gaitā tiks atjaunots ap 1300 metru garš Prohorova ielas
posms. Līdz ar industriālās teritorijas attīstību prognozējot satiksmes intensitātes pieaugumu, posms no Garozas ielas līdz Neretas
ielai tiek paplašināts – tur izbūvē trešo braukšanas joslu virzienā
no Neretas uz Garozas ielas pusi. Atlikušajā ceļa posmā būs divas
joslas – pa vienai katrā virzienā.

Šobrīd visintensīvākie darbi notiek Garozas ielā – tur tiek veidota
brauktuves pamatne, lai varētu ieklāt asfalta apakškārtu. Būvnieks
vēl šogad visos ielu posmos plāno ieklāt asfalta apakškārtu, pabeigt būvēt un pieslēgt apgaismojumu, sākt ietvju bruģēšanu un
atsevišķās vietās arī uzsākt labiekārtošanu.
Foto: Ivars Veiliņš
komunikāciju – ūdensvada, kanalizācijas, elektrotīkla, gāzesvada, sakaru
tīkla – izbūve un atjaunošana. Nelielā
Prohorova ielas posmā tiek pārbūvēta
arī siltumtrase. Posmos, kur komunikāciju būvdarbi pabeigti, sākusies
brauktuves sakārtošana, asfaltēšana

un ietvju bruģēšana, kas turpināsies,
kamēr to ļaus laikapstākļi. Tāpat darbi
turpinās Neretas ielas galā pie Upes
ielas, kur tiek būvētas lietusūdens
kanalizācijas attīrīšanas iekārtas. Kad
tie noslēgsies, tiks sakārtota iela un
izbūvēta arī ietve.

Neretas, Prohorova un Garozas ielas
posmu pārbūves izmaksas ir 7 615
419,02 eiro ar PVN. Ieskaitot izdevumus par autoruzraudzību un būvuzraudzību, projekta kopējās izmaksas ir
7 742 196,77 eiro. Darbi jāpabeidz līdz
2020. gada 30. septembrim.

Visos projektā iekļautajos ielu posmos, kā arī Cepļu ielā no Līču līdz Projekta gaitā nostiprināts ap 60 metru garš Lielupes krasta posms,
Neretas ielai tiek atjaunots apgaismojums, izmantojot ekonomis- lai Neretas ielu un attīrīšanas iekārtas pasargātu no applūšanas.
kos LED gaismekļus. Lielākajā daļā ielu posmu tas jau izbūvēts un
pieslēgts, lai ziemas sezonā uzlabotu satiksmes drošību.

Neretas ielā pie Upes ielas tiek būvētas lietusūdens kanalizācijas
attīrīšanas iekārtas – tās atradīsies pazemē. No tuvējās teritorijas
Neretas ielā jau sākti labiekārtošanas darbi – ietvi no sliedēm atdalīs savāktos un attīrītos lietusūdeņus novadīs Lielupē.
koki un krūmi. Kopumā tiks pārbūvēts ap 600 metru garš Neretas
ielas posms, un tajā jau nodrošināti ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli, sakaru kanalizācija, apgaismojums un brauktuve sagatavota
apakškārtas ieklāšanai.

Tiek atjaunota arī dzelzceļa pārbrauktuve Garozas ielā netālu
no krustojuma ar Rubeņu ceļu. Šīs sliedes ved uz Lielupes industriālā parka teritoriju, un parka īpašnieki tuvāko trīs gadu
laikā plāno atjaunot dzelzceļa kustību. «Dzelzceļa pārvadājumi
aktuāli ir, piemēram, jau mūsu esošajam nomniekam SIA «CW
Rekonstruēto ielu posmos būs atjaunotas arī ietves – visās trīs ielās Technics», kas izgatavo metāla konstrukcijas, izmantojot nerūietves tiks izbūvētas kopumā 7490 m² platībā (Neretas ielā – 1195, sējošo tēraudu un dažādus metāla sakausējumus. Uzņēmuma
Prohorova ielā – 2998, Garozas ielā – 3297 m² platībā). Prohorova eksporta tirgus ir Krievija,» norāda Lielupes industriālā parka
ielā ietvju bruģēšana jau uzsākta un daži posmi pabeigti.
valdes loceklis Edgars Ungurs.

Ielu rekonstrukcijas projekta gaitā tiks sakārtotas arī autobusu pieturas: Prohorova ielā būs divas pieturas ar nojumi, savukārt Garozas
ielā – divas pieturas ar nojumi un divas pieturvietu platformas.

Sakārtojot infrastruktūru Pārlielupē, tiks rekonstruēts ap 1000
metru garš Garozas ielas posms – no Prohorova ielas līdz pilsētas
administratīvajai robežai –, atjaunojot arī ūdensvada un kanalizācijas tīklus. Posmā no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam no jauna
izbūvēts gāzesvads. Jāpiebilst, ka ražošanas attīstības interesēs
gāzesvads nodrošināts arī nelielā Prohorova ielas posmā – līdz vietai,
kur plānots celt vegānu pārtikas rūpnīcu. Darbu zonā satiksme tiek
organizēta pa vienu joslu, un to regulē luksofors.
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Gatavojas
Latvijas čempionātam

Gatavojoties Latvijas čempionātam, kas
notiks 16. novembrī Ventspilī, Jelgavas
sporta kluba «Olimpiks» sportisti nedēļas
nogalē piedalījās atklātajā tekvondo
turnīrā «Jelgavas tekvondo kauss 2019».
150 dalībnieku konkurencē Jelgavas sportisti izcīnīja astoņas medaļas – divas zelta,
četras sudraba un divas bronzas. Zelta
medaļu ieguva Arturs Polis un Ruslans
Lepins-Žagars, sudraba – Sanija Švāne,
Sofja Tarasova, Andžela Mamrovska un
Romāns Fedoruks, bronzu – Emīls Gaidlazda un Niks Zilberts. Savukārt komandu
vērtējumā jelgavniekiem 4. vieta no 14
komandām. Kopumā turnīrā piedalījās
150 sportisti no Jelgavas, Rīgas, Rēzeknes, Ogres, Mārupes, Bauskas, Salaspils,
Minskas (Baltkrievija) un Tallinas (Igaunija).

Mājās izcīna 32 medaļas

Nedēļas nogalē aizvadītas Jelgavas atklātās meistarsacīkstes džudo, kas pulcēja
vairāk nekā 200 džudistu no Latvijas,
Lietuvas un Krievijas. Sportisti sacentās
piecās vecuma grupās: U-10, U-12, U-14,
U-16 un U-18. Jelgavas džudisti startēja
visās grupās un izcīnīja 32 medaļas: sešas
zelta, sešas sudraba un 20 bronzas. Ar
zeltu meistarsacīkstes noslēdza jelgavnieki
Artjoms Marčenko, Dmitrijs Žukausks,
Ruslans Poļiško, Daniels Rūsis, Artūrs
Gorniks un Marks Sutika.
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SPORTS
Divas uzvaras
starptautiskās sacensībās

Jelgavas Ledus sporta skolas šorttrekisti
veiksmīgi startējuši starptautisko sacensību «ISU Danubia series» pirmajā posmā
Čehijā. Vislabākos rezultātus uzrādīja
Edvards Vācietis F grupā (8–9 gadi) un
Raiens Vīksna E grupā (10–11 gadi), kuri
trīs distanču kopsummā izcīnīja uzvaru
katrs savā grupā. Labi rezultāti arī Linardam Reinim Laizānam, kuram D grupā
(12–13 gadi) 500 metru distancē ir 5.
vieta, un Mārim Jānim Šternmanim, kuram C grupā (14–15 gadi) 1500 metros
ir 6. vieta. Otrais «ISU Danubia series»
posms notiks jau šajā nedēļas nogalē
Slovākijā. Šis sacensību seriāls, kas sastāv
no trīs posmiem, ir kvalifikācija Junioru
Eiropas kausa finālam, kas pēc nozīmes
pielīdzināms Eiropas čempionātam.

Jelgavā spēlēs jauniešu
hokeja izlase

Šonedēļ Latvijas U-16 hokeja
izlase Jelgavas
Virslīgas komandas trenera Igora
Ļebedeva vadībā
Jelgavas ledus
hallē aizvadīs trīs pārbaudes spēles pret
Norvēģijas izlasi: 7. un 8. novembrī spēle
sāksies pulksten 19, savukārt 9. novembrī –
pulksten 17.30. Kā informē Latvijas Hokeja
federācijā, izlasē iekļauti septiņi Jelgavas Ledus sporta skolas hokejisti: Lukas Bukatovs,
Mārtiņš Krišs Krūklītis, Edgars Markovs,
Kevins Strādnieks, Rūdolfs Muraško, Roberts Vītols un Reinards Dāvis Pētersons.
Skatītājiem ieeja uz spēlēm Jelgavas ledus
hallē būs bez maksas.
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Startē 6. sezona

1. novembrī ar vērienīgu pasākumu
arēnā «Rīga», svinīgu zvēresta došanu un piederības zīmes – karoga
– pasniegšanu jaunpienācējiem atklāta Latvijas Olimpiskās komitejas
īstenotā projekta «Sporto visa klase»
sestā sezona. Šajā mācību gadā
projektā iesaistījušās jau desmit
Jelgavas klases: Jelgavas 6. vidusskolas 3.b un 6.b klase, Jelgavas 4.
vidusskolas 3.c, 4.c, 5.c un 6.c klase,
Jelgavas 4. sākumskolas 5.a klase, kā
arī šā gada jaunpienācēji 4. vidusskolas 2.c klase, Centra pamatskolas
2.c klase un Tehnoloģiju vidusskolas
2.m1 klase. Projektā iesaistītajām
klasēm nedēļā ir trīs fakultatīvas
sporta nodarbības, nodrošinot fiziskas aktivitātes katru dienu.

Izcīnīto medaļu skaits – ceturtajā desmitā
 Ilze Knusle

Jelgavā aizvadītas ziemas peldēšanas sacensības, kas vienlaikus bija Pasaules kausa un
Latvijas čempionāta pirmais
posms. Mūsu pilsētas roņi
starptautiskajā un nacionālajā
ieskaitē izcīnīja attiecīgi 32 un
34 medaļas.
Pasaules kausa posma vērtējumā un
Latvijas čempionāta posma vērtējumā
tika ieskaitītas astoņas individuālās
distances. Galvenā atšķirība – ārvalstu
ziemas peldētāju rezultāti Latvijas čempionātā netika ņemti vērā. «Jelgavas
roņu» peldētāji Pasaules kausā izcīnīja
32 medaļas (astoņas zelta, 15 sudraba
un deviņas bronzas), savukārt Latvijas
čempionātā – 34 medaļas (10 zelta, 14
sudraba un 10 bronzas). Zelta medaļnieki
abās kategorijās no mūsu kluba ir vieni
un tie paši, vienīgi diviem dalībniekiem
atšķiras izcīnīto medaļu skaits. Zelts –
Aleksandram Jakovļevam (junioram),
Ingai Gedrovičai, Viktorijai Gedrovičai,
Andrejam Iļjukam, Ivanam Bergmanim,
Viktoram Valainim un Aleksandram
Mihaiļenko.
«Šī man bija pirmā reize, kad šosezon
peldēju ārā. Man ļoti patika, un ar saviem
rezultātiem esmu apmierināts,» vērtē 16
gadu vecais A.Jakovļevs, kurš izcīnīja zeltu gan Pasaules kausā, gan Latvijas čempionātā un uzvarēja arī stafetē, kas bija
viena no «Jelgavas roņu» kausa disciplīnām. Viņš šosezon plāno piedalīties arī
pasaules čempionātā ziemas peldēšanā,

kas februārī notiks Slovēnijā. «Diemžēl
vairāk sacensībās piedalīties nevarēšu,
jo mācos 9. klasē un šis ir eksāmenu
gads,» norāda jaunietis, turpinot: «Man
tikai gribējās, lai ir aukstāks ūdens – lai
ir lielāks kontrasts starp ūdens un gaisa
temperatūru un ekstrēmākas izjūtas.»
Uz to, ka ūdens bijis par siltu, norādīja
arī citi roņi, un sacensību organizators
kluba «Jelgavas roņi» vadītājs Aleksandrs
Jakovļevs (seniors) skaidro: «Ideāli laik
apstākļi ir tad, ja starpība starp ūdens
un gaisa temperatūru ir desmit grādu.
Jelgavā šoreiz tā nebija: abas dienas
ūdens temperatūra bija ap plus 8–9 grādi,
bet gaisa temperatūra – ap 4–5 grādi.»
Startēt pasaules čempionātā cer arī
jelgavniece I.Gedroviča, kurai Pasaules
kausā viena, bet Latvijas čempionātā
divas zelta medaļas. «Mans mērķis ir
vēlreiz piedalīties pasaules čempionātā
un savā vecuma grupā 50 metros brīvajā
stilā uzrādīt labu rezultātu. Kad 2017.
gadā startēju pasaules čempionātā,
manā grupā bija ap 60 dalībnieču – ļoti
liela konkurence!» saka I.Gedroviča, kura
toreiz izcīnīja 11. vietu. Viņa uzskata,
ka ziemas peldēšanas sacensības ir labs
veids, kā popularizēt mūsu pilsētu, jo
informācija par pasākumu un bildes no
tā apceļo visu pasauli un Jelgavā ierodas
roņi no daudzām valstīm.
Pēc organizatoru datiem, sacensībās
Jelgavā piedalījās 290 dalībnieki no 21
valsts: Igaunijas, Krievijas, ASV, Lielbritānijas, Somijas, Polijas, Baltkrievijas,
Slovākijas, Slovēnijas, Īrijas, Dānijas,
Vācijas, Čehijas, Zviedrijas, Austrālijas,
Spānijas, Čīles, Argentīnas, Brazīlijas,

Foto: Ivars Veiliņš

Ķīnas un, protams, Latvijas. «Šogad
rekordliels dalībnieku skaits – 58 – bija
tautas klasē, kurā peldējumi notiek bez
laika kontroles,» stāsta A.Jakovļevs
(seniors). Šogad arī daudz pilsētnieku,
kuri sākotnēji bija ieradušies kā skatītāji,
vēlējās izmēģināt ziemas peldēšanu, un
organizatori viņiem piedāvāja ārpus
sacensībām iegremdēties ūdenī un pēc

Sezonu noslēdz kā vicelīderi
 Ilze Knusle

Latvijas vadošā 3x3 basketbola komanda ar jelgavnieku
Edgaru Krūmiņu sastāvā aizvadījusi šīs sezonas pēdējās
sacensības – pasaules tūres
superfinālu, kas 2. un 3. novembrī norisinājās Japānas
pilsētā Ucunomijā. Mūsu komanda superfinālā izcīnīja 3.
vietu, kas pasaules tūres kopvērtējumā, summējot rezultātus visos posmos, mūsējos
ierindo 2. vietā. Otrie latvieši ir
arī pasaules reitingā. «Lai gan
esam aizvadījuši ļoti labu sezonu, izšķirošie notikumi būs
pavasarī, kad noskaidrosies,
vai Latvija piedalīsies Tokijas
olimpiskajās spēlēs,» norāda
E.Krūmiņš.
Pasaules tūres superfināls bija sezonas
pēdējās sacensības, un tajā startēja 12
komandas, kuras 11 pasaules tūres posmos bija sakrājušas visvairāk punktu.
E.Krūmiņa pārstāvētā komanda «Riga
Ghetto» šosezon piedalījās septiņos turnīros, kopvērtējumā ieņemot 2. vietu ar
565 punktiem.
Superfinālā A apakšgrupā latvieši ar
21:8 sagrāva Kanādas «Edmonton», ar
21:13 – Nīderlandes «Amsterdam», no-

drošinot sev pirmo vietu grupā un
iekļūstot ceturtdaļfinālā. Tur ar
19:14 pārspēti tūres kopvērtējuma uzvarētāji Serbijas
komanda «Liman», bet
pusfinālā ar 18:21 piedzīvots zaudējums principiālajiem sāncenšiem serbu
komandai «Novi Sad», kas
finālspēlē ar 21:17 pārspēja
ASV komandu «Princetone».
«Ņemot vērā, ka spēlējām bez
komandas līdera Kārļa Lasmaņa, kurš ir
guvis traumu, rezultāts ir ļoti labs,» vērtē
E.Krūmiņš. Komandā līdztekus Edgaram
spēlēja Nauris Miezis, Agnis Čavars un
Artūrs Strēlnieks.
E.Krūmiņš superfinālā piedalījās arī
tālmetienu konkursā, kurā uzvarēja,
atkārtojot pasaules rekordu. Konkursā
startēja 17 dalībnieki, un Edgars bija
viens no četriem, kas iekļuva finālā. Viņš
tam kvalificējās kā pēdējais ar iemestiem
sešiem metieniem no 10. Finālā Edgars
startēja pirmais un sakrāja 17 punktus
no 21 iespējamā. «Jau ar pirmo bumbu
sajutu metienu, un tālāk viss aizgāja ļoti
veiksmīgi,» norāda sportists, papildinot:
pēdējais metiens katrā no pozīcijām bija
divu punktu vērtībā, bet tas bija jāizpilda
nevis no trīspunktu līnijas, bet vēl apmēram metru no tās. Par uzvaru tālmetienu
konkursā Edgars tika pie sudraba svilpes
un 500 dolāru naudas balvas.

Šī sezona Latvijas komandai
bijusi ļoti veiksmīga: pasaules
tūres superfinālā izcīnīta 3.
vieta, pasaules tūres kopvērtējumā iegūta 2. vieta,
pasaules čempionātā –
arī 2. vieta, un pasaules
komandu reitingā latvieši
ierindojas uzreiz aiz līderiem – otrajā pozīcijā.
Nākamgad Tokijas olimpiskajās spēlēs pirmo reizi programmā iekļauts 3x3 basketbols, un pavasarī
izšķirsies, vai Latvija būs pārstāvēta
Tokijā. Kā informē Latvijas Basketbola
savienībā, mūsu vīriešu izlasei būs divas
iespējas izcīnīt ceļazīmi uz Tokiju. Pirmā
iespēja – kvalifikācijas turnīrs martā Indijā, kur jāizcīna vieta trijniekā. Tajā startēs
20 komandu. Mūsu izlase turnīru sāks
D grupā kopā ar Nīderlandes, Kanādas,
Horvātijas un Indijas komandām. Otra
iespēja – kvalifikācijas turnīrs aprīlī Ungārijā, kurā jāizcīna uzvara sešu komandu
konkurencē. Turnīrā Ungārijā varēs
piedalīties Ungārija, Mongolija, Slovēnija,
Nīderlande, Latvija un Polija. Ja kāda no
šīm komandām būs izcīnījusi ceļazīmi jau
olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā Indijā,
vietā stāsies kāda no rezervistēm – Beļģija,
Ukraina vai Rumānija.
«Ceram, ka pavasarī ierindā būs atgriezies Kārlis, un darīsim visu, lai tiktu uz
olimpiskajām spēlēm,» uzsver E.Krūmiņš.

tam izmantot baļļu vai pirti, lai sasildītos.
Vēl piecās disciplīnās tika pasniegts kluba «Jelgavas roņi» kauss. Stafetes komandas četru cilvēku sastāvā sacentās divās
grupās – ar dalībnieku kopējo vecumu līdz
150 gadiem un virs 151 gada. Jaunākajā
grupā uzvarēja «Jelgavas roņu» komanda – A.Jakovļevs (juniors), V.Gedroviča,
Mihails Petrašins un Dmitrijs Žigunovs.

Speciālais kauss tika pasniegts arī labākajiem peldētājiem – vienam vīrietim un
vienai sievietei – absolūtajā vērtējumā. To
ieguva Maks Lars no Vācijas un Džeida
Perija no Lielbritānijas. «Šādu kausu
pasniedzām pirmo reizi, un dalībnieki
to vērtēja atzinīgi. Tas viņus mudina
piedalīties pēc iespējas vairāk distancēs,»
norāda «Jelgavas roņu» vadītājs.

Jevgeņijam Boicovam – uzvara
«Rīgas sprintā» 50 metros brasā
 Ilze Knusle

1. un 2. novembrī Daugavas
sporta nama 25 metru baseinā norisinājās starptautiskas
peldēšanas sacensības «Rīgas
sprints», kurās startēja vairāk
nekā 500 dalībnieku. No Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas (JSPS) vislabāko sniegumu nodemonstrēja Jevgeņijs Boicovs – viņam septiņas
medaļas.
Sacensībās startēja vairāk nekā 500
peldētāju no sešām valstīm – Latvijas,
Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas. JSPS pārstāvēja 63 peldētāji, izcīnot vienu zelta, vienu sudraba
un divas bronzas medaļas individuālajos
peldējumos un divas sudraba un četras
bronzas medaļas stafetēs.
Vislabākos rezultātus uzrādīja J.Boi
covs, kuram zelts 50 metros brasā 62
dalībnieku konkurencē (rezultāts – 27,90
sekundes), sudrabs 100 metros brasā
49 dalībnieku konkurencē (rezultāts –
1:01,38 minūtes) un bronza 100 metros
kompleksajā peldējumā 78 dalībnieku
konkurencē (rezultāts – 56,78 sekundes).
«Ar saviem rezultātiem esmu apmierināts. 50 metros brasā priekšpeldējumā
tikai par sekundes simtdaļu atpaliku no

sava personīgā rekorda. Diemžēl finālā
nopeldēju vēl par sekundes simtdaļu
sliktāk, tomēr izcīnīju 1. vietu. 100 metros
brasā «Rīgas sprintā» peldēju pirmoreiz,
uzrādīju pēdējo divu sezonu labāko laiku
šajā distancē un biju otrais. 100 metros
kompleksajā peldējumā gan būtu gribējis
labāku rezultātu, bet jutos ļoti piekusis –
gan biju peldējis pirms tam, gan priekšā
vēl bija svarīgi stafešu peldējumi –, tomēr no Latvijas peldētājiem šo distanci
nopeldēju visātrāk,» norāda Jevgeņijs.
Jāpiebilst, ka viņam ir arī četras medaļas
stafetes peldējumos.
Vēl medaļu individuālajos peldējumos
izcīnīja JSPS peldētāja Jana Dobrjanska
– viņai bronza 200 metros brasā 17 dalībnieču konkurencē ar rezultātu 2:38,28
minūtes.
Stafetēs sudrabs jelgavniekiem 4x50
metros brīvajā stilā vīriešiem un 4x50
metros kombinētajā stilā vīriešiem, bet
bronza izcīnīta 4x50 metru brīvā stila
meiteņu stafetē, 4x50 metru kombinētajā
meiteņu stafetē, 4x50 metru brīvā stila
jauktajā stafetē un 4x50 metru kombinētajā jauktajā stafetē.
Jāpiebilst, ka JSPS peldētājs Andris
Skuja izpildīja sporta meistara normatīvu
100 metros kompleksajā peldējumā, savukārt Matīss Kaktiņš laboja Jelgavas rekordu 200 metros brasā 13–14 gadu veco zēnu
grupā, un tas ir 2:23,55 minūtes.
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Forumā pārrunās
jauniešu un pašvaldības
sadarbības modeļus
 Emīls Rotgalvis

Lai uzzinātu Jelgavas
jauniešu vēlmes un
viedokli par atbalstu viņu līdzdalības
veicināšanai jauniešu
politikas veidošanā
un izstrādātu jauniešu
līdzdalības modeļus,
Jelgavas pašvaldība
jau divpadsmito reizi
rīko forumu «Esam
kopā!». Šogad tas
norisināsies Jelgavas
Valsts ģimnāzijā 28.
novembrī no pulksten 15 līdz 18, un
šobrīd tam var pie
teikties.
Kā skaidro Sabiedrības
integrācijas pārvaldes (SIP)
jaunatnes lietu speciāliste
Jeļena Grīsle, ar līdzdalību
saprotama jauniešu sadarbība
ar pašvaldību un iesaistīšanās
jaunatnes politikas veidošanā.
Šā gada forums galvenokārt
fokusēsies tieši uz jauniešu viedokli, vajadzībām un vēlmēm
par to, kas būtu nepieciešams,
lai veicinātu viņu līdzdalību
dažādu procesu norisē Jelgavā. «Jauniešu politika ir
starpnozaru politika, un tā
skar ļoti daudzas jomas. Katru
gadu forumu iesākam, parādot
jau paveikto jauniešu dzīves
uzlabošanā pilsētā, piemēram,
ka tiek sakārtoti mikrorajoni,
veicināta interešu izglītība,
jaunrades attīstība,» stāsta
J.Grīsle.

Foruma pirmajā daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar
atskatu par 2018. gada jauniešu foruma ideju realizāciju,
pievēršot uzmanību konkrētām izmaiņām, kas veiktas
kopš tikšanās pērn. Savukārt
praktiskajā daļā jaunieši
dalīsies personīgajā pieredzē
un viedoklī par jaunatnes
lietām Jelgavā, strādās grupās
un piedalīsies atklātā sarunā
ar amatpersonām, uzdodot
svarīgākos un aktuālākos
jautājumus, kā arī sniegs dažādas idejas par jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanu Jelgavā
un Latvijā kopumā.
Forumā uz kopīgu sarunu un
ciešāku sadarbības veidošanu
aicināti jaunieši no Jelgavas
izglītības iestādēm un organizācijām, studenti no LLU un
Jelgavas pašvaldības pārstāvji. Īpaši gaidīti jelgavnieki
vecumā no 15 līdz 25 gadiem,
kuriem ir iespēja un vēlēšanās
paust savu viedokli, jo katra
jaunieša domas ir svarīgas
pilsētas attīstībai.
Foruma dalībnieki aicināti
iepriekš pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu SIP
sadaļā vietnē www.jelgava.
lv. Pieteikšanās ilgs līdz 25.
novembrim, un dalībnieku
skaits ir ierobežots.
Forumu organizē Jelgavas pašvaldība Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2019. gadam valsts budžeta
finansētā projekta «Jelgava
jauniešiem II» gaitā.

ZIŅAS
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«Jelgavas augļi» vēlas
ieviest kvalitātes standartu
 Kristīne Langenfelde

«Ja uzņēmumam jau
tad būtu bijis kāds no
kvalitātes sertifikātiem,
ļoti iespējams, ka situācija, kāda bija septembrī, kad SIA «Jelgavas
augļi» turēja aizdomās
par to, ka uzņēmumā
apstrādātie dārzeņi
varēja izraisīt infekcijas
uzliesmojumu Siguldā,
nemaz nebūtu iespējama,» spriež kvalitātes standarta ieviešanas konsultante Edīte
Strazdiņa. Oktobrī viņa
pēc «Jelgavas augļu»
vadības iniciatīvas ieradās uzņēmumā, lai
uzsāktu sarunas par
kvalitātes standarta
ISO 22000 ieviešanu.
Līdz ar to SIA «Jelgavas
augļi» būs pirmā
vairumtirdzniecības
bāze mūsu pilsētā, kas
savam uzņēmumam
izvēlējusies iegūt kvalitātes standarta sertifikātu.
ISO 22000 ir pirmais starptautiskais standarts pārtikas drošības
vadības sistēmas ieviešanai – tas
ietver interaktīvo komunikāciju,
sistēmas pārvaldību un risku
kontroli.
Jāatgādina, ka septembrī, kad
Siguldā vairākās ēdināšanas vietās, kurām produkciju piegādā arī
«Jelgavas augļi», tika konstatēts
infekcijas uzliesmojums, Pārtikas
un veterinārais dienests (PVD)
pārbaudīja arī «Jelgavas augļu»
dārzeņu apstrādes cehu. Tajā tika
konstatēti pārkāpumi, un uz īsu
brīdi ceha darbība tika apturēta.
Taču, saņemot pēdējos analīžu
rezultātus, kas bija noņemti «Jelgavas augļu» dārzeņu apstrādes
cehā, tie visi bija negatīvi un neuzrādīja verotoksigēnās E.Coli baktērijas klātbūtni. Līdz ar to PVD
deva atļauju atjaunot uzņēmuma
dārzeņu apstrādes ceha darbu.
«Es lieliski saprotu ikvienu
mammu un tēti, kas tajā brīdī
satraucās, jo mēs savu produkciju
piegādājam arī Jelgavas izglītības
iestādēm. Arī es kā vecāks vēlētos,
lai viss tiek skrupulozi pārbaudīts
un varu būt drošs par savu bērnu.
Tieši tāpat es kā uzņēmējs esmu
par regulārām pārbaudēm un
kontroli, jo tas palīdz garantēt
drošību. Taču šajā situācijā masu
mediju skaļie virsraksti darīja
savu, un pēc tam, kad tika saņemti
negatīvi analīžu rezultāti un uzņē-

Foto: JV

Pēc infekcijas uzliesmojuma Siguldā uz brīdi tika slēgts uzņēmuma «Jelgavas augļi» dārzeņu apstrādes
cehs, no kura produkciju piegādā arī vairākām Jelgavas izglītības iestādēm. «Veiktās analīzes par infekcijas izcelsmi neapstiprinājās, tomēr izskanējusī informācija ietekmēja uzņēmuma reputāciju, tādēļ
turpmāk pievērsīsim vēl lielāku uzmanību produkcijas kvalitātes kontrolei, ieviešot starptautiski atzīto
kvalitātes vadības sistēmas standartu ISO 22000,» uzsver SIA «Jelgavas augļi» vadītājs Igors Sidorišins.
muma darbība pilnībā atjaunota, jau paziņojis, ka, sākot ar nākamo telpā. Protams, tas ir pārkāpums,
mēs tiem vairs nebijām interesanti gadu, produkciju iepirks tikai no jo PVD nav iespējams pārliecināun tikai retais izskaidroja, ka uzņēmumiem, kuros būs ieviests ties, cik ilgi dārzeņi tur atradumūsu uzņēmumam ar infekcijas kvalitātes standarts,» skaidro šies. Uzņēmums to arī nevarēja
pierādīt, jo trūka paškontroles
uzliesmojumu nav nekādas saistī- E.Strazdiņa.
bas. Rezultātā sadarbības partneri
Konsultante pēc pirmās tikša- sistēmas. Taču pietiktu ar precīuz mums sāka skatīties ar skepsi, nās «Jelgavas augļos» atzīst, ka zu marķējumu, lai pierādītu, ka
apgrozījums uz to brīdi nokritās uzņēmumam ir labas perspektī- dārzeņi apstrādāti ne agrāk kā
pat uz pusi,» atklāj uzņēmuma vas ieviest kvalitātes standartu. pirms divām stundām un atbilstoši
vadītājs Igors Sidorišins, uzsve- «Redzētais dod pamatu labas sa- noteikumiem paredzamajā laikā
rot: «Tas, ka šobrīd uzņēmums darbības sākumam – uzņēmuma tiktu nogādāti zemākā temperauzsācis ceļu, lai ieviestu kvalitātes noliktava ir atbilstoši aprīkota, tūrā. Ieviešot kvalitātes standartu,
sertifikātu, nav pēkšņs lēmums tāpat topošais pārstrādes cehs. šāda situācija nebūtu iespējama,
pēc notikušā. Mēs nepārtraukti «Jelgavas augļiem» jau ir sava sis- jo katrs risks tiek izvērtēts un
attīstāmies. Jau pirms vairākiem tēma, tā tikai jāuzlabo. Kvalitātes jebkura varbūtība izslēgta.
mēnešiem uzsākām jaunu cehu iz- standarts nozīmē, ka uzņēmums Nepaliek vietas interpretācijai,
būvi Rūpniecības ielā. Tur jaunās ir gatavs darīt vairāk, nekā to kura šajā gadījumā noveda pie
telpās jau šobrīd atrodas mūsu nosaka valsts normatīvi, un, ie- ceha darbības apturēšanas. Tāpat
produkcijas noliktava un tūlīt tiks viešot šādu standartu, tas iegūs ir ar higiēnas pārkāpumiem – nepabeigts arī dārzeņu apstrādes papildu kontroli pār savu darbu, tīri spaiņi vai bļodas cehā. Tādā
cehs. Tas atbildīs visaugstākajiem katra darbība uzņēmumā būs brīdī svarīgi ir spēt pierādīt, kāda
standartiem un vienlaikus būs strikti noteikta – produktu aprite, funkcija ir konkrētam spainim, ka
plašāks, ļaujot mums kāpināt marķēšana, higiēna un tā tālāk,» apstrādāti dārzeņi nenonāk saskarē ar šo spaini, kurā, piemēram,
ražošanas apjomus un palielināt stāsta E.Strazdiņa.
darba vietu skaitu. Līdz ar to dārViņa arī iepazinusies ar situā- nenotīrīti dārzeņi cehā ienesti,»
zeņu apstrādes cehs no līdzšinējās ciju septembrī, kad uzņēmumā skaidro E.Strazdiņa, piebilstot, ka
ēkas Dobeles šosejā pārcelsies uz pārbaudi veica PVD. «Pārkāpu- kvalitātes standarta ieviešana uzjaunām telpām Rūpniecības ielā.» mi, kādi tika konstatēti, nebūtu ņēmumā varētu notikt gada laikā.
SIA «Jelgavas augļi» dibināParalēli šim procesam uzņē- iespējami, ja uzņēmumam būtu
mums sācis apspriest kvalitātes ieviests kvalitātes standarts. ta 2015. gadā un patlaban ar
standarta ieviešanu. Pēc pirmās Kādus pārkāpumus PVD fiksēja? savu produkciju – dārzeņiem un
tikšanās ar kvalitātes standarta Neatbilstošu uzglabāšanas augļiem – apgādā lielāko daļu
ieviešanas konsultanti E.Straz- temperatūru fasētiem dārzeņiem: Kurzemes un Zemgales pubdiņu uzņēmuma vadība no trim nepieciešamo plus sešu grādu lisko ēdinātāju, veikalu tīklus
iespējamiem variantiem sliecas vietā tie tika uzglabāti 13 grādu «Top», «Elvi», «Aibe», «Lats» un
par labu ISO 22000 standarta ie- temperatūrā. Taču realitātē plus citus mazumtirgotājus, kā arī
viešanai. «Jāatzīst, ka šobrīd nevie- 13 grādu temperatūra bija dārze- sabiedriskos ēdinātājus Vidzemē
nai Jelgavas vairumtirdzniecības ņu apstrādes cehā, kur darbinieki un Rīgā, tostarp «Lido» ķēdes
bāzei šāda kvalitātes standarta dārzeņus mizoja un safasēja, taču, restorānus. Kā stāsta I.Sidorišins,
nav, taču, iespējams, nākotnē tiklīdz tie tiek safasēti, tos nogādā šobrīd uzņēmums nodarbina ap
situācija mainīsies, jo, piemēram, atsevišķā telpā, kur temperatūra 60 cilvēku, tā apgrozījums 2018.
veikalu tīkls «Lidl», kas tūlīt nepārsniedz plus sešus grādus. gadā sasniedza četrus miljonus
ienāks Latvijā, prasa, lai visiem Brīdī, kad ieradās PVD, daļa tik- eiro. «Šā gada prognoze ir apmēviņu piegādātājiem būtu noteikts ko apstrādāto dārzeņu vēl nebija ram seši miljoni eiro,» piebilst
kvalitātes sertifikāts, tāpat «Rimi» novietoti zemākas temperatūras I.Sidorišins.

Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojumā
satiksmi regulē luksofors
 Ilze Knusle

Jelgavā, V kārta» gaitā, saskaņojot darbus ar Jelgavas
Loka maģistrāles un
pašvaldības iestādi «PilsētKalnciema ceļa krussaimniecība», kas vada Loka
tojumā noslēgusies
maģistrāles rekonstrukcijas
inženiertīklu izbūve
procesu, informē SIA «Jelgavas
Loka maģistrāles reūdens» Projektu īstenošanas
konstrukcijas projektā
grupas vadītāja Ieva Strode.
un uzsākta kanalizāciPārējos kanalizācijas tīklu
jas tīklu izbūve. Būvposmus Kalnciema ceļā, ko
darbu laikā satiksmi
plānots izbūvēt ūdenssaimniekrustojumā regulēs
cības attīstības projekta gaitā,
luksofors, nodrošinot
ekspluatācijā paredzēts nodot
reverso kustību pa vie2020. gadā.
nu braukšanas joslu.
Projekts «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Kanalizācijas tīkli tiek izbū- Jelgavā, V kārta» tiek reavēti projekta «Ūdenssaimnie- lizēts 2014.–2020. gada ES
cības pakalpojumu attīstība struktūrfondu un Kohēzijas

Foto: Ivars Veiliņš
fonda plānošanas periodā. Projektā iecerēta ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija
61,2 kilometru kopgarumā,
kas tiek īstenota 33 posmos.
Realizējot projektu, kanalizā-

cijas pakalpojumu pieejamība
pilsētas iedzīvotājiem tiks nodrošināta līdz 99,9 procentiem
aglomerācijā, ūdensapgādes
pakalpojumu pieejamība – līdz
99,5 procentiem ūdensapgādes
pakalpojumu zonā.

PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris
Ozolnieku novada pašvaldības SAC «Zemgale» (reģ.Nr.90000046912) aicina darbā

APRŪPĒTĀJUS(-AS).

Galvenie darba pienākumi:
• veikt klientu aprūpi atbilstoši klientu aprūpes līmenim.
Alga – 500 EUR (pirms nodokļu nomaksas) (summētais darba laiks saskaņā ar darba grafiku).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
2019. gada 28. novembrī plkst.18
organizē

CV, norādot vakanci, iesniegt SAC «Zemgale» sekretārei
Skolas ielā 9, Ozolniekos, vai sūtīt pa e-pastu zemgale@
ozolnieki.lv. Uzziņas – pa tālruni 63050449.

2020./2021. m.g. 1. klašu skolēniem un vecākiem.

Darbavietas adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.

Sīkāka informācija – pa tālruni 63045548.

ATVĒRTO DURVJU DIENU

AS «Akvedukts» (reģ.Nr.40003236340) –
ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs – aicina pievienoties savai komandai
MAZUMTIRDZNIECĪBAS DARBINIEKU(-CI)
(PĀRDEVĒJU).
Darbavieta: Klientu apkalpošanas centrs Jelgavā,
Kronvalda ielā 3a.
Prasības:
• ar ūdensapgādes un/vai siltumapgādes nozari
saistītas zināšanas;
• teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• ļoti labas latviešu un vēlamas krievu valodas zināšanas;
• teicamas datorlietošanas prasmes;
• spēja sekmīgi apgūt un strādāt ar lielu informācijas apjomu.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un
draudzīgā kolektīvā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• iespēju izaugsmei un zināšanu papildināšanai;
• stabilu, kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu
atalgojumu – 750–850 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
– un sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 25. novembrim
pa e-pastu maiga@akvedukts.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Meklē darbu
Elektriķis. Izskatīšu visus darba piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis (60) meklē darbu būvniecībā, lauksaimniecībā. Ir autovadītāja
apliecība (B, C, E kategorija, 95. kods).
T.20525623.

Līdzjūtības
Es pametu rūpes,
Lai aizietu tālē,
Lai ziedētu puķēs
Un zaļotu zālē.
(V.Kokle-Līviņa)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam
kopā ar kolēģi Aleksandru Zeiļuku,
no meitas atvadoties.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs
Seko mums:

facebook.com

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Aleksandru Zeiļuku,
meitu mūžībā pavadot.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» kolektīvs

Make-up
svētkiem
20. novembrī pl. 1730

13. novembrī pl. 1800

7.novembrī pl. 1600

Meistarklase

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Skumju brīdī esam kopā ar Intu Ansonsku,
vīru mūžības ceļā pavadot.
PII «Pasaciņa» kolektīvs

“Radošuma
meistarklase”
jauniešiem

Publiskā runa
Šūšanas pamati I un uzstāšanās
30
21. novembrī pl. 17

3. decembrī pl. 1600

28.novembrī pl. 1715

AS!

AKS

BEZM

Veselības studija ģimenes
labsajūtai

Gudro vecāku skola

“Uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes izpausmes”
4. decembrī plkst
plkst.. 1800

vecākiem kopā ar sākumskolas vecuma bērniem

“Ar viedierīcēm pie galda”
plkst.. 1730
5. decembrī plkst

Projekta „Kompleksu
m
veselības veicināšanas un slimību
m profilakses
fi
pasākumu
m īīstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr.
N 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

Žannas
Dubskas

autorseminārs

12. novembrī
plkst. 1730

meistarklase-treniņš
Kā izvēlēties apģērbu atbilstoši
ķermeņa proporcijām
12. novembrī plkst. 1330
Kā atrast savu individuālo
stilu un savu “odziņu” Kā izvairīties no
Kāds ir mūsdienīgas stila kļūdām
veiksminieces tēls

Be
zd

ak
sa
sm

alī

ba

9. Zemgales reģiona
amatnieku un mājražotāju
kontaktbirža

s

Kontaktbirža

12. decembrī pl. 1000

Pie mums viesos -

Roberto Meloni

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš 1000 - 1530

Klausies kā vēji ap mani žūžo
un kā visgudrais alnis manu šūpuli šūpo
nebaidies
es nebeidzos
es tikai uz dažiem brītiņiem
dziļumā iesniedzos.
(P.Brūveris)
Skumjās esam kopā ar Edgaru Ansonski,
brāli mūžībā pavadot.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
Kur vārdus var rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz,
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar ilggadējā
SIA «Jelgavas autobusu parks» darbinieka
Daiņa Ansonska ģimeni,
pavadot viņu pēdējā gaitā.
SIA «Jelgavas autobusu parks» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
TEKLA UZĀNE (1931. g.)
LEONĪDS GRAUDUMNIEKS (1954. g.)
ILONA ZEIĻUKA (1995. g.)
GAĻINA ZAHAROVA (1957. g.).
Izvadīšana 07.11. plkst.11 Meža kapsētā.
FRANCIS JANKOVIČS (1944. g.).
Izvadīšana 07.11. plkst.13.30 Meža kapsētā.
DAINIS ANSONSKIS (1960. g.).
Izvadīšana 08.11. plkst.12 no Zanderu
kapličas uz Norauku kapsētu.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
7. novembrī pulksten 14 un 17.30 – drāma «Oļegs»: stāsts par Oļegu, kas dodas
uz Beļģiju, lai meklētu labāku dzīvi, bet pēc sasaistīšanās ar poļu mafiju attopas dziļākajā savas dzīves bezdibenī. Režisors – J.Kursietis. Lomās: Valentin Novopolskij, Dawid
Ogrodnik, Anna Próchniak, Adam Szyszkowski, Guna Zariņa. Līdz 12 g.v. neiesaka.
Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
8. novembrī pulksten 19 – Latvijas pirmizrāde: mākslas filma «Dvēseļu putenis».
Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka A.Grīna romāna motīviem ved 100 gadu senā
pagātnē. Režisors – Dz.Dreibergs. Lomās: O.Brantevics, M.Vilsons, R.Kalniņa, R.Celms,
J.Reinis, R.Zeltiņš, V.Daudziņš, I.Florence, G.Gāga. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
8. novembrī no pulksten 11 līdz 15 – Patriotu diena: ģimeņu aktivitātes bibliotēkā. Radošās darbnīcas «Latvju zīmju veidošana», viktorīna par Latviju, sacensības
«Veiklākais vēsturnieks» (bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
9. novembrī no pulksten 11 līdz 15 – Patriotu diena: ģimeņu aktivitātes bibliotēkā. Radošās darbnīcas «Latvju zīmju veidošana», viktorīna par Latviju, sacensības
«Veiklākais vēsturnieks» (Miezītes bibliotēkā un Pārlielupes bibliotēkā).
9. novembrī pulksten 18 – svētku koncertuzvedums «Sirdspuksti». Solisti: M.Ruskis,
I.Kerēvica, A.Ieviņš un G.Krievkalna. Programmā – I.Kalniņa, J.Lūsēna, Z.Liepiņa, R.Paula,
J.Kulakova, V.Pūces, A.Grāvera, M.Freimaņa, J.Strazda un citu autoru melodijas. Biļešu
cena – 15–22 € (kultūras namā).
10. novembrī no pulksten 11 līdz 15 – Patriotu diena: ģimeņu aktivitātes bibliotēkā. Radošās darbnīcas «Latvju zīmju veidošana», viktorīna par Latviju, sacensības
«Veiklākais vēsturnieks», sadziedāšanās ar Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona
vokālo ansambli «Junda» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
10. novembrī pulksten 17 – «Astro’n’out» multitūre. Programmā – jaunā albuma «Multivitamīnu multipaka» singli un jau atpazīstamas dziesmas. Biļešu cena –
13–20 € (kultūras namā).
10. novembrī pulksten 13, 13. novembrī pulksten 17, 20. novembrī pulksten
17 – A.Saulīša skaņu filma «Bermontiāda». Ieeja – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa 7. stāva konferenču zālē).
11. novembrī pulksten 14 – piemiņas plāksnes «Par Latviju! Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri – Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi» atklāšana un grāmatas «Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri – Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi» atvēršana (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
11. novembrī pulksten 17 – lāpu gājiens. Stāšanās – Pulkveža O.Kalpaka un Svētes
ielā, gājiena noslēgums – pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem. Pulksten 17.45 –
piemiņas brīdis un koncerts. Piedalās koris «Balti» un solisti A.Vītoliņa un Ģ.Alsters
(pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem).
11. un 12. novembrī pulksten 15 un 19.30, 14. novembrī pulksten 17.30, 17.
novembrī pulksten 18 – dokumentālā filma «Spiegs, kurš mans tēvs». Personisks
stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē un atrasties Aukstā kara aizskatuvē.
Režisori – G.Grūbe, J.Kilmi. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
12. novembrī pulksten 17, 14. novembrī pulksten 17, 17. novembrī pulksten
12 – drāma «Nekas mūs neapturēs». Harizmātiskais mūzikas producents Ralfs (A.Keišs)
sava nepiekāpīgā rakstura dēļ pārliecina sievu un mīļāko sadzīvot vienā īpašumā, kur
mīt arī viņa divpadsmitgadīgā meita. Režisors – A.Gauja. Lomās: A.Keišs, K.Nevarauska, E.Gauja, D.Stepanova. Līdz 16 g.v. neiesaka. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
13. novembrī pulksten 14 – domnīca «Laikmets un varonība Latvijas tautas vēstures stāstā»: teatralizēta skolu jauniešu diskusija ar vēstures speciālistiem par Latvijas
vērtībām, valstiskumu u.c. (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
13. novembrī pulksten 14 un 17, 15. novembrī pulksten 16 un 19, 16. novembrī
pulksten 12 un 15, 17. novembrī pulksten 15 – mākslas filma «Dvēseļu putenis».
Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka A.Grīna romāna motīviem ved 100 gadus senā
pagātnē. Režisors – Dz.Dreibergs. Lomās: O.Brantevics, M.Vilsons, R.Kalniņa, R.Celms,
J.Reinis, R.Zeltiņš, V.Daudziņš, I.Florence, G.Gāga. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
13. novembrī pulksten 16 – palīgmateriālu latviešu valodas apguvei – grāmatu
«Pelnrušķīte» un «Gulivera ceļojumi» – prezentācija. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
13. novembrī pulksten 16.30 – Studentu svētku koncerts. Ieeja – bez maksas
(LLU aulā).

Izstādes
No 7. līdz 30. decembrim – Olgas Sudakovas darbu izstāde «Rozes un gliemežvāki»
(Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 12. novembrim – fonda «Nāc līdzās!» fotoizstāde «Es ieraudzīju...» (kultūras
nama 2. stāva foajē).
Līdz 29. novembrim – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde no cikla «Ziedi, daba,
simfonija» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

Izskanēs muzikālās poēmas
«Kā ābeļdārzs ir brīvība» pirmizrāde
Foto: no JV arhīva

Pirmoreiz bermontiādes simtgadei veltītā darba «Kā ābeļdārzs ir brīvība» fragmentus varēja novērtēt brīvdabas koncertzāles «Mītava» atklāšanā septembrī – meiteņu kora «Spīgo» un Jelgavas solistu izpildījumā izskanēja divi poēmas skaņdarbi.
 Emīls Rotgalvis

Noslēdzot Latvijas valsts
simtgades varonības un
valsts veidošanas gadu, 23.
novembrī Jelgavas kultūras
nama Lielajā zālē pasaules
pirmizrādi piedzīvos Māras
Zālītes un Jāņa Lūsēna muzikālā poēma «Kā ābeļdārzs ir
brīvība». Uzvedumā piedalīsies gan aktieri un dziedātāji,
gan Jelgavas kori.
Kā stāsta Jelgavas pašvaldības iestādes «Kultūra» Attīstības plānošanas un
projektu vadības sektora vadītājs Ivars
Pirvics, darbs pie koncertuzveduma rit
jau vairākus gadus. «Kā ābeļdārzs ir
brīvība» pieteikts un atbalstīts Kultūras
ministrijas un Latvijas simtgades biroja
projektu konkursā un iekļauts Latvijas
valsts simtgades svinību nacionālajā pasākumu plānā, līdz ar to tas uzskatāms
arī par aizejošā valsts simtgades svētku
gada noslēgumu.
«Projektam piesaistījām Māru Zālīti,
īpaši ņemot vērā viņas iepriekšējos
darbus par brīvības tēmu, kā arī Jāni
Lūsēnu kā mūzikas autoru. Sākotnēji
darbs tika veidots kā oratorija, bet

vairāk nekā divu gadu laikā tas ir attīstījies un kļuvis par poēmu,» skaidro
I.Pirvics, turpinot: «Tajā caur Jelgavas
vēsturiskajiem notikumiem tiks atklāts
Latvijas vēstures stāsts. Izskanēs gan
karavīru dziedājumi Ādolfa Alunāna kupleju stilā, gan tiks apdziedāta Lielupe
un Jelgava. Māra Zālīte bermontiādes
tematu attēlojusi plašāk, aplūkojot
brīvības tēmu un tās nozīmi.» Jelgavas
loma priekšnesumā izcelta arī ar koru
«Spīgo» un «Balti» piedalīšanos, bet,
lai izdziedātu karavīru un cīņu tēmas,
piesaistīts vīru koris «Frachori» no Rīgas, kura vadītājs ir jelgavnieks Ingus
Leilands.
Šobrīd notiek aktīva gatavošanās
pirmizrādei, mēģinājumus aizvadot
arī koriem. Kā atklāj meiteņu kora
«Spīgo» mākslinieciskā vadītāja Līga
Celma-Kursiete, iepazīstoties ar poēmas
materiālu, visvairāk uzrunājis tieši tās
teksts. «Māras Zālītes rakstītais teksts
ir ļoti spēcīgs. Ar bermontiādes notikumiem tiek stāstīts gan par patriotismu,
gan mīlestību,» norāda L.Celma-Kursiete, uzsverot spilgtos poēmas stāstus,
piemēram, par mīlestību, kuras ceļā
stājas karš.
Darbs veltīts latviešu tautas brīvības
sapņiem un cīņai par Latvijas valsti,

īpaši notikumiem ap Jelgavu. Uzvara
pār Bermontu Jelgavā un tās apkārtnē
1919. gada 21. novembrī bija faktisks
Brīvības cīņu noslēgums. Neatkarības
karš prasīja daudz upuru, tomēr vainagojās ar uzvaru, un jaunā Latvijas valsts
bija izcīnīta, aizstāvēta un noturēta.
Koncertuzvedumā piedalās aktieri
Artūrs Skrastiņš un Ilze Ķuzule-Skrastiņa, operdziedātāja Kristīne Zadovska,
kā arī solisti Zigfrīds Muktupāvels,
Daumants Kalniņš un Andris Ērglis.
Pie klavierēm – oratorijas autors komponists J.Lūsēns. Uzvedumu papildinās
arī meiteņu koris «Spīgo» (vadītāja
L.Celma-Kursiete) un jauktais koris
«Balti» (vadītāja Maija Branka). Tāpat
koncertā dziedās vīru koris «Frachori»
(vadītājs I.Leilands). Uzveduma režisors
un scenogrāfs – «Spēlmaņu nakts» balvas laureāts Reinis Suhanovs, diriģents
– Valdis Butāns.
Poēmas pirmatskaņojumi Jelgavā
notiks 23. novembrī pulksten 12 un
16. Biļešu cena – 5–10 eiro. Drīzumā
pārdošanā nonāks arī biļetes uz poēmas ģenerālmēģinājumu, kas būs 22.
novembrī pulksten 19. Biļešu cena uz ģenerālmēģinājumu – 3–5 eiro. Biļetes var
iegādāties visās «Biļešu paradīzes» kasēs,
kā arī internetā www.bilesuparadize.lv.

Pilsētas bibliotēkas ģimenes Godinās Jelgavas ģimnāzijas audzēkņus –
aicina uz Patriotu dienu
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus

 Emīls Rotgalvis

Atzīmējot valsts svētkus,
Jelgavas bibliotēkas piedāvā ģimenēm veltītus
pasākumus – Patriotu dienu. Visās četrās pilsētas
bibliotēkās apmeklētāji tiks
aicināti iesaistīties dažādās
valsts svētku tematikai veltītās aktivitātēs.
Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska,
Patriotu diena visās pilsētas bibliotēkās tiek rīkota, atzīmējot novembra
valsts svētkus – piedāvājot aktivitātes,
kas veltītas tieši ģimenēm. Katrā
bibliotēkā tiks aizvadīta viena Patriotu diena – no pulksten 11 līdz 15
tiks piedāvāta īpaša programma ar
radošajām darbnīcām, viktorīnu par
Latviju, kā arī sacensībām «Veiklākais vēsturnieks». Jelgavas pilsētas
bibliotēkā Patriotu dienas programmu
papildinās muzikālā daļa, kurā uzstāsies Zemessardzes 52. kaujas atbalsta
bataljona vokālais ansamblis «Junda».

«Viktorīnā «100 ievērojamākās
Latvijas personības» piedāvāsim
pārbaudīt savas zināšanas par slavenākajiem latviešu māksliniekiem,
mūziķiem, valsts darbiniekiem un
citām personībām. Erudīciju varēs
parādīt arī sacensībā «Veiklākais vēsturnieks», kurā būs iespējams spēlēt
īpaši sagatavotas galda spēles,» stāsta
M.Rubauska. Jāpiebilst, ka spēli par
Jelgavu veidojuši paši bibliotēkas
darbinieki.
Tāpat notiks radošās darbnīcas
ģimenēm. «Veidosim latvju zīmes un
mandalas dažādās neierastās tehnikās – gan no dabas materiāliem, gan
krāsojot. Kopā taps arī patriotiskas
piespraudes no lentītēm,» informē
bibliotēkas pārstāve.
Patriotu diena 8. novembrī notiks
bērnu bibliotēkā «Zinītis», 9. novembrī – Pārlielupes bibliotēkā un
Miezītes bibliotēkā, bet 10. novembrī
apmeklētāji gaidīti uz pasākumiem
Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Aktivitātes norisināsies no pulksten 11
līdz 15, un iepriekš pieteikties nav
nepieciešams.

 Emīls Rotgalvis

Lāčplēša dienā, 11. novembrī,
pulksten 14 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā tiks atklāta vēstures
doktora muzeja direktores
vietnieka zinātniskajā darbā
Ginta Putiķa grāmata «Lāč
plēša Kara ordeņa kavalieri
– Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi», kas veltīta 16 Lāčplēša
Kara ordeņa saņēmēju dzīvesstāstam. Pasākumā tiks
atklāta arī atjaunotā piemiņas
plāksne pie muzeja centrālās
ieejas, kas turpmāk uzturēs
dzīvu vēsturisko piemiņu par
Jelgavas ģimnāzijas audzēkņiem – Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieriem.
«Visus grāmatā minētos Lāčplēša Kara
ordeņa kavalierus vieno divi galvenie
atslēgvārdi – Jelgavas pilsēta un Jelgavas Vīriešu ģimnāzija, zināma arī kā
«Academia Petrina». Ģimnāzistu dzīves

mērķis bija izglītība un darbs sabiedrības
un tautas labā, bet jaunības cēlos nodomus izjauca karš. Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri bija un ir Brīvības cīņu simbols
un mūsu tautas sirdsapziņa,» stāsta
grāmatas autors G.Putiķis.
Grāmata vēsta par 16 Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieriem, kuri reiz mācījās vai
absolvēja Jelgavas ģimnāziju, – Pauli Šturmu, Aleksandru Grundmani, Aleksandru
Jodikaiti, Jāni Oļģertu Kalniņu, Ludvigu
Bolšteinu, Paulu Jēgeru, Alfrēdu Grandmani, Artūru Kēleru, Jāni Berri, Verneru
Tepferu, Pēteri Stērsti, Jūliju Jaunsniķeri,
Nikolaju Gudži, Teodoru Zeifersu, Arnoldu Valdovski un Jāni Rapu. Grāmatā
līdztekus jelgavnieku dzīvesstāstam un
laikmeta raksturojumam iekļautas nodaļas par Pirmā pasaules kara cēloņiem, tā
galvenajiem lūzuma punktiem un Latvijas
Neatkarības kara militāri politiskajiem
aspektiem, kā arī Lāčplēša Kara ordeņa
vēsturi un Latvijas valsts apbalvojumu
sistēmu līdz 1940. gadam.
Aplūkojot Jelgavas Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieru dzīves gājumu un īpašā
apbalvojuma nozīmi, G.Putiķis aicina

aizdomāties par katru cilvēku, kas savulaik cīnījies, lai šobrīd mēs varētu dzīvot
neatkarīgā Latvijā. «Pirmie Lāčplēši
krita jau Pirmā pasaules kara laikā, bet
pēdējais, Arvīds Arveds Lauris, mūžībā
devās 2003. gadā ASV. Vēstures loks ir
noslēdzies, paliek tikai atmiņas, gods
un cieņa par paveikto Latvijas labā,» tā
grāmatas autors.
Grāmata tapusi, izmantojot ļoti daudzus vēstures avotus, tomēr īpaši uzsverami divi – Latvijas Valsts vēstures arhīva
(LVVA) 1304. fonds, kurā apkopotas visu
ar Lāčplēša Kara ordeni apbalvoto personu anketas, un LVVA izdotā biogrāfiskā
vārdnīca, kurā aplūkota ordeņa kavalieru
biogrāfija. Vārdnīca pieejama arī elektroniski vietnē www.lkok.com.
Grāmatas un piemiņas plāksnes
atklāšanas pasākums ir publisks, un
11. novembrī pulksten 14 tajā aicināts
piedalīties ikviens interesents. G.Putiķa
grāmatu «Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri
– Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi» varēs
iegādāties muzejā. Atklāšanas dienā
grāmata maksās 4 eiro, bet vēlāk cena
būs 5 eiro.

