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Likvidēs krauķu ligzdas
Foto: Ivars Veiliņš

Nobalso par Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku
novada statusa saglabāšanu!
 Kristīne Langenfelde

Sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv
uzsākto iniciatīvu, kurā iedzīvotāji aicināti balsot
pret pašreizējo Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) likumprojektu, kas
paredz apvienot Jelgavas pilsētu ar Jelgavas novadu
un Ozolnieku novadu, atbalsta arī Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociācija. «Arī pilsētas uzņēmēji aicina
iedzīvotājus balsot pret nevienlīdzīgu un nepamatotu pašvaldību apvienošanas modeli, kura rezultātā
Jelgava zaudēs republikas nozīmes pilsētas statusu,
konkurētspēju un tiešās ES investīcijas pilsētvides
attīstībai,» uzsver asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška. 27. februārī uzsākto iniciatīvu ar
savu parakstu līdz trešdienas rītam jau atbalstījuši
vairāk nekā 3000 iedzīvotāji.

Jelgavas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» vērsusies Dabas aizsardzības pārvaldē ar lūgumu atļaut likvidēt krauķu
ligzdas pilsētas centrā. Otrdien Jelgavā ieradās pārvaldes vecākā valsts vides inspektore Ilze Baugere, kuras uzdevums
bija apsekot pilsētas centra kokos uzvītās ligzdas, kas jau ilgstoši rada neērtības pilsētniekiem. «Krauķi šeit tiešām ir
savairojušies, un rīcība ir nepieciešama,» atzīst I.Baugere. Paredzams, ka pārvalde atļauju likvidēt konkrētas krauķu
ligzdas varētu izsniegt tuvāko divu nedēļu laikā. Plašāk par to, kā cīnīties ar krauķu populāciju pilsētā, lasiet 2. lpp.

Mainīsies maksa par peldbaseina apmeklējumu
«Rotaļā», «Kāpēcīšos» un 6. vidusskolā
 Ritma Gaidamoviča

Februāra domes sēdē deputāti apstiprināja Jelgavas
Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu maksas pakalpojumu jauno cenrādi, kas stāsies spēkā 1. aprīlī.
Izmaiņas skar maksu par peldbaseina apmeklējumu
pirmsskolas izglītības iestādēs «Kāpēcīši», «Rotaļa» un
Jelgavas 6. vidusskolā, tāpat noteikti Jelgavas Valsts
ģimnāzijas maksas pakalpojumi, mainīsies maksa par
dienas nometni bērnu un jauniešu centrā «Junda»,
kā arī par Jelgavas Amatu vidusskolas sniegtajiem
pakalpojumiem.
Jelgavas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis tiek
pārskatīts katru gadu, izvērtējot
katra pakalpojuma faktiskās
izmaksas, ieguldījumus infrastruktūras uzlabošanā iepriekšējā
gadā, darbaspēka atalgojumu,
komunālo pakalpojumu izmaksas
un citus nosacījumus.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro, ka no
aprīļa mainīsies maksa par peldbaseina apmeklējumu «Rotaļā»,
«Kāpēcīšos» un Jelgavas 6. vidusskolā. Peldbaseina apmeklējums
bērnudārzā «Rotaļa» bērnam
vecumā līdz trim gadiem kopā ar
vienu pieaugušo peldēšanas speciālista vadībā no aprīļa maksās
7,50 eiro par stundas nodarbību
līdzšinējo 8,10 eiro vietā, bet

peldbaseina apmeklējums bērnam
no trim līdz septiņiem gadiem
tikai trenera vadībā – 3,75 eiro
līdzšinējo 4,05 eiro vietā. Savukārt
«Kāpēcīšos» no aprīļa peldēšana
bērnam līdz 12 gadu vecumam
peldēšanas speciālista vadībā
maksās 3,44 eiro stundā (šobrīd
– 3,51 eiro), bet bērnam līdz 12
gadu vecumam kopā ar vienu
pieaugušo peldēšanas speciālista
vadībā – 6,86 eiro (šobrīd – 7,02
eiro). Cenas norādītas ar PVN.
«Būtiski uzsvērt, ka Jelgavā
deklarētie bērni saņem 50 procentu atlaidi peldbaseina apmeklējumam. Tātad jelgavniekiem šis
pakalpojums maksā tikai pusi no
minētās cenas,» akcentē G.Auza,
papildinot, ka abos bērnudārzos
ir samazinājušās iestādes uzturē-

šanas izmaksas, tāpēc arī maksa
par peldbaseina apmeklējumu
tur samazinās, taču 6. vidusskolā
tā nedaudz pieaugs. To ietekmē
ieguldījumi peldbaseina infrastruktūras uzlabošanā, darbinieku atalgojuma palielināšana un
ieguldījumi inventāra iegādē.
Proti, no 1. aprīļa stundu ilgs
peldbaseina apmeklējums personai 6. vidusskolā izmaksās 4,13
eiro (šobrīd – 3,85 eiro). Tāpat kā
līdz šim peldbaseinu bez maksas
reizi nedēļā var apmeklēt Jelgavas
Pašvaldības policijas darbinieki, kuri nodrošina sabiedrisko
kārtību un drošību pilsētā, un
Jelgavas pilsētas pedagogi. Bet 50
procentu atlaide tiek piemērota
Jelgavā deklarētajiem bērniem,
pensionāriem un personām ar 1.
un 2. grupas invaliditāti. Abonements personai (10 reizes) turpmāk maksās 34,38 eiro (šobrīd
tā cena ir 32,05 eiro), bērniem,
pensionāriem un personām ar 1.
un 2. grupas invaliditāti – 17,19
eiro (šobrīd – 16,03 eiro). Cenas
norādītas ar PVN.
Izglītības pārvaldes vadītāja
skaidro, ka jaunajā cenrādī atsevišķi no citām skolām izdalīta
Jelgavas Valsts ģimnāzija, par
kuras aktu zāles, tās apskaņoša-

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

nas tehnikas īri, kā arī ģimnāzijas
datorklases nomu maksa noteikta
pēc skolas rekonstrukcijas. «Jelgavas Valsts ģimnāzija ir piedzīvojusi
vērienīgas pārmaiņas – veikts
būtisks ieguldījums tās infrastruktūrā, materiālās bāzes izveidē,
tāpēc arī īres maksa fiziskām un
juridiskām personām ir lielāka
nekā citās pašvaldības skolās,» tā
G.Auza. Jelgavas Valsts ģimnāzijas aktu zāles noma no aprīļa būs
39,41 eiro stundā ar PVN.
Tāpat no aprīļa mainīsies mēneša maksa par nodarbībām
Jelgavas Mākslas skolā un bērnu
un jauniešu centrā «Junda» bērniem, kuri deklarēti citās pašvaldībās, – šobrīd maksa ir 7,11 eiro
mēnesī, bet no aprīļa tie būs 10
eiro. No aprīļa par eiro mainīsies
arī «Jundas» nometnes maksa
– turpmāk tā būs 17 eiro dienā,
un sadārdzinājums saistīts ar
ēdināšanas pakalpojuma izmaksu
pieaugumu.
Jaunajā cenrādī noteikts, ka no
aprīļa tiks paaugstināta maksa arī
Amatu vidusskolas mācību frizētavā un skolas sniegto ēdināšanas
pakalpojumu maksa, – pieaugums
skaidrojams ar darbam nepieciešamo izejmateriālu un pārtikas
produktu cenu kāpumu.
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Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija
jau nobalsojusi par VARAM
piedāvājumu apvienot Jelgavas
pilsētu ar Jelgavas novadu un
Ozolnieku novadu, bet šodien,
5. martā, likumprojektu «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums» 2. lasījumā sāks
skatīt Saeima.
«Likumprojekts paredz, ka
Jelgavas pilsētai ne tikai netiek saglabātas tiesības būt
par patstāvīgu administratīvu
teritoriju, bet arī tiek atņemts
republikas nozīmes pilsētas
statuss. Šāds likumprojekta
formulējums, pēc uzņēmēju
domām, ir nepamatots un nepārdomāts, it sevišķi situācijā,
kad republikas nozīmes pilsētas
statuss tiek saglabāts Liepājai,
Daugavpilij un pat Rēzeknei, kas
pēc sociālajiem un ekonomiskajiem indeksiem ir mazāka pilsēta
gan teritorijas, gan iedzīvotāju
skaita ziņā un arī ekonomiski
krietni mazāk attīstīta. Pēc
piesaistītajām ārvalstu tiešajām
investīcijām, kas ir objektīvs
rādītājs uzņēmējdarbības un

ekonomikas attīstībai konkrētajā vietā, Jelgava 2019. gadā starp
Latvijas pilsētām un novadiem
ierindojusies 7. vietā ar vairāk
nekā 79 miljoniem eiro, savukārt
Rēzekne atrodas tikai 30. vietā
ar desmit reizes mazāku piesaistīto tiešo investīciju apjomu,»
skaidro I.Kanaška, akcentējot,
ka, īstenojot reformu, būtiski
samazināsies jelgavnieku dzīves
kvalitāte, pilsēta zaudēs gadu
desmitiem mērķtiecīgi veidotās
un attīstītās pozīcijas ne tikai
kā valsts nozīmes ražošanas
un biznesa, bet arī zinātnes un
kultūras centrs.
Nobalsot par Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada iespēju pēc administratīvi teritoriālās reformas
saglabāt savas tiesības pastāvēt
atsevišķi var platformā ManaBalss.lv.
Lai iniciatīva nonāktu Saeimā, tā jāparaksta vismaz 10
000 Latvijas pilsoņu. Platformā
ManaBalss.lv ikviena balsotāja
identitāti apstiprina Latvijas
Republikā reģistrēta internetbanka.

Jelgavas 755. gadadienā
aicina pieteikt kandidātus
augstākajiem apbalvojumiem
 Karīna Lukaševiča

Šis gads ir īpašs – Jelgava svin 755. gadadienu. Pilsēta
var lepoties ar izciliem uzņēmējiem, veselības aprūpes
darbiniekiem, pedagogiem, sportistiem, mūziķiem
un sabiedriskā darba veicējiem. Lai apzinātu cilvēkus,
kuri ar savām idejām un darbu ir īpaši iesaistījušies
pilsētas izaugsmē un atpazīstamības veicināšanā, līdz
1. aprīlim jelgavnieki aicināti pieteikt kandidātus apbalvošanai ar Jelgavas augstākajiem apbalvojumiem
«Goda zīme» un «Goda raksts».
Apbalvojumu «Goda zīme» piešķir fiziskām personām par īpašiem
nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai citā darbībā Jelgavas pilsētas labā. Savukārt
Goda rakstu piešķir fiziskai, juridiskai personai vai kolektīvam par
nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā,
kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā
un sabiedriskajā darbībā. Turpinājums 3.lpp.
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Cīņai ar krauķiem – slēgta tipa atkritumu
konteineru laukumi un zaru izzāģēšana
 Kristīne Langenfelde

Tik neciešams troksnis, ka
nav iespējams atvērt logu,
antisanitāri apstākļi, visur
putnu mēsli, atkritumu konteineru saturs iznēsāts pa
visu apkārtni – ar šādām
sūdzībām pēdējos gados
pašvaldībā un pie sava nama
apsaimniekotāja vēršas Jelgavas iedzīvotāji, lūdzot likvidēt krauķu kolonijas, kas
savairojušās pilsētā. Šajā nedēļā pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» kārtējo reizi
uzsākusi cīņu ar krauķiem
Hercoga Jēkaba laukumā,
tam tuvējo māju pagalmos,
kā arī skvērā aiz kultūras
nama. Taču, kā atzīst speciālisti, arī pasaules praksē nav
vienas efektīvas metodes,
kas ļautu ātri atbrīvoties no
nevēlamajiem kaimiņiem.
«Redzot to, ka gadu no gada vienas
un tās pašas pašvaldības vēršas pie
mums pēc atļaujas likvidēt savā teritorijā krauķu ligzdas, droši var apgalvot,
ka pilnībā panākt to, ka putni pamet
konkrēto pilsētu vai ciemu, līdz šim
Latvijā nav izdevies nevienai pašvaldībai, un dažas šo cīņu turpina jau vairāk
nekā desmit gadu. Vienīgais veids,
kas simtprocentīgi var garantēt to,
ka krauķu kolonija pametīs apdzīvoto
vietu, ir koku nozāģēšana, taču tas
nav samērojams ar labas pilsētvides
veidošanas principiem. Tieši tāpēc
cīņai ar krauķiem pilsētā nav viena
risinājuma – var tikai sistemātiski,
apvienojot vairākus ierobežojošus pasākumus, panākt, ka kolonijas apmērs
ar laiku samazinās, bet garantēt, ka tā
izzudīs pavisam, nav iespējams,» uzsver
Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas
aizsardzības departamenta Savvaļas
sugu aizsardzības nodaļas vadītājs
Jēkabs Dzenis.

Ligzdu likvidēšana – neefektīva

Visbiežāk iedzīvotāji pašvaldībai lūdz
nojaukt krauķu ligzdas, kas tuvējos
kokos vairojas ļoti strauji. Taču, kā saka
speciālisti, tikai ligzdu likvidēšana nav
efektīva. «Krauķis jaunu ligzdu spēj uzvīt
trīs dienās, tātad, likvidējot ligzdas, tiek
panākts ļoti īslaicīgs efekts, taču darbu
izmaksas ir lielas,» skaidro «Pilsētsaimniecības» mežzinis Mārtiņš Krūmiņš.
To apstiprina jau līdz šim veiktie
darbi. Piemēram, pagalmā, ko ieskauj
daudzdzīvokļu nams Krišjāņa Barona
ielā 5, Lielajā ielā 8 un 10 un Pasta ielā
35, tieši pirms gada apsaimniekotājs
organizēja krauķu ligzdu noņemšanu,
taču pagāja vien trīs nedēļas, līdz putni
pagalmā atkal bija savijuši jaunas, un
situācija praktiski nebija mainījusies. Tagad iedzīvotāji atkal lūdz ligzdas nojaukt.
Arī pagalmā starp Raiņa ielu 9, Katoļu
ielu 15 un 17 pārvaldnieks organizējis 11
ligzdu noņemšanu, taču putni pēc laika
atkal atgriežas. Bet šis darbs dzīvokļu
īpašniekiem izmaksāja vairāk nekā
700 eiro.
Pilsētā ir vēl vairākas vietas, kur krauķi pamatīgi apgrūtinājuši iedzīvotāju
dzīvi, – Pasta un Svētes ielas krustojumā,
kur pirms gadiem pat apzāģēti koki,
lai krauķi tajos nevarētu uzvīt ligzdas;
Svētes ielā pie Dzimtsarakstu nodaļas;
pie pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» un citviet.
Būtiski uzsvērt, ka ligzdu noņemšanu
ne fiziskas, ne juridiskas personas nedrīkst veikt bez saskaņošanas ar Dabas
aizsardzības pārvaldi. Lai arī krauķi nav
aizsargājami putni, tie ir nemedījami
putni, kas nozīmē, ka «šīs putnu sugas
indivīdus atļauts traucēt izņēmuma
gadījumā, ja nav pieņemamas alternatīvas un tas nekaitē attiecīgo populāciju
labvēlīgai aizsardzībai, lai nodrošinātu

sabiedrības veselības aizsardzības un
drošības intereses».
Tātad pirms katras ligzdu noņemšanas ar iesniegumu ir jāvēršas Dabas
aizsardzības pārvaldē, kas mēneša laikā
izskata iesniegumu un klātienē izvērtē
situāciju, lai pārliecinātos, vai ligzdu
noņemšana neietekmēs sugas populāciju
un to tiešām nepieciešams veikt sabiedrības interesēs. Pēc tam tiek izsniegta
atļauja konkrētu ligzdu noņemšanai no
konkrētiem kokiem, bet, kad darbs paveikts, pārvalde vēlreiz apseko teritoriju,
lai pārliecinātos par darbu kvalitāti. Šāda
atļauja netiek izsniegta putnu ligzdošanas laikā, kas sākas 1. aprīlī.

Foto: Ivars Veiliņš

Krauķi no putnus atbaidošajām
lentēm sāk vīt ligzdas

Arī Jelgavas pašvaldība ir izmēģinājusi
alternatīvas metodes cīņai ar krauķiem.
Pagājušajā gadā Hercoga Jēkaba laukumā kokos, kur putni savijuši visvairāk
ligzdu, tika iekārtas speciālas atstarojošas lentes, kas paredzētas putnu aizbaidīšanai. «Varbūt dienas trīs krauķi bija
apjukuši, bet pēc tam viņi pie šīm lentēm
pierada un pat sāka tās izmantot ligzdu
vīšanai,» stāsta M.Krūmiņš.
Vēl pašvaldība ir apsvērusi iespēju
izmantot biedējošus gaisa pūķus, kas arī
tiek rekomendēti šādos gadījumos, taču
M.Krūmiņš atzīst, ka secinājumi bijuši
neviennozīmīgi. «Šādi gaisa pūķi nav
lēti, un, konsultējoties ar speciālistiem,
secinājām, ka tie nav īsti piemēroti mūsu
laikapstākļiem. Piemēram, šogad februāris bija izteikti vējains, un tādā laikā pūķi
no kokiem vienkārši būtu norauti. Līdz
ar to arī šādi rezultātu mēs nesasniegtu.»
Citas pašvaldības Latvijā ir izmēģinājušas arī skaņu lielgabalus un centušās
putnus aizbaidīt ar ūdens metējiem,
bet arī tas nav sniedzis rezultātu. «Cik
zinu, Latvijā vēl neviens nav izmantojis
metodi, ko pielietojot citās valstīs, – koku
pārklāt ar sietu, līdzīgi kā mazdārziņos
cilvēki savus ķiršus cenšas nosargāt no
strazdiem. Bet par šīs metodes efektivitāti spriest ir grūti,» saka J.Dzenis.

Tikai komplekss risinājums –
izzāģēt zarus, likvidēt ligzdas un
slēgt atkritumu konteinerus

Krauķu kolonijas apmetas uz dzīvi
tur, kur putniem ir ko ēst un kur ir koki
ligzdu vīšanai, tāpēc speciālisti saka:
likvidējiet iespēju krauķim uzvīt ligzdu
un atņemiet viņam ēdamo, tad arī putni
pārcelsies uz dzīvi citviet. «Skan vienkārši, bet ne tik vienkārši to ir realizēt. Lai
likvidētu iespēju putnam uzvīt ligzdu,
koka vainags ir pamatīgi jāizzāģē, un ne
visur to ir iespējams veikt. Prakse liecina,
ka krauķiem vislabāk patīk bērzi, jo to
zari ir ļoti pateicīgi ligzdu vīšanai, taču,
ja apkārtnē būs daudz un viegli pieejama
barība, putni pamanīsies ligzdu uzvīt arī
tādos kokos, kur parasti to nedarītu,»
skaidro M.Krūmiņš. J.Dzenis apstiprina,
ka Vidzemes pusē krauķu populācija
neraksturīgi sev iemājojusi priedēs, vēlreiz apliecinot, ka svarīgāka ir cīņa par
barības pieejamību.
«Ja mēs skatāmies uz pilsētas teritoriju, tad šobrīd krauķi visvairāk apdzīvo
Jelgavas centrālo daļu, turpretim privātmāju rajonos šos putnus praktiski
neatrast. Kāpēc? Tam ir vienkāršs izskaidrojums: apsekojot Hercoga Jēkaba
laukuma apkārtnes pagalmus, četros no
pieciem atkritumu konteineri stāvēja
atvērti, un tā ir ideāla vieta, kur putniem
baroties. Savukārt privātmāju rajonos
iedzīvotāji nemēdz atkritumu konteinerus atstāt atvērtus, tādējādi pilnībā
izslēdzot iespēju tiem piekļūt putniem,»
stāsta M.Krūmiņš.
Pašvaldība kopā ar jomas speciālistiem
ir secinājusi, ka visefektīvākais veids cīņā
ar krauķiem ir trīs kompleksi pasākumi:
izzāģēt kokiem žuburus, likvidēt ligzdas
un slēgt atkritumu konteinerus.
Šonedēļ pašvaldība sākusi koku zaru
izzāģēšanu Hercoga Jēkaba laukumā,

Krauķi Latvijā

Jau pagājušajā nedēļā pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» organizēja zaru
žuburu izzāģēšanu kokos pilsētas centrā, kur iemājojuši krauķi. Tas ir viens
no veidiem, kā pēc ligzdu noņemšanas panākt, lai krauķi strauji neizveido
jaunas ligzdas. Šonedēļ zaru izzāģēšana turpinās Hercoga Jēkaba laukumā.
un koku vainagā tiks izzāģēti žuburi, kas
ir vispateicīgākie putnu ligzdu vīšanai.
Savukārt pēc tam, kad būs saņemta
Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja,
tiks likvidētas krauķu ligzdas. Taču galvenais uzdevums – liegt putniem iespēju
baroties – jau ir pašu iedzīvotāju ziņā.

Slēgta tipa atkritumu konteineri –
iespēja liegt putniem baroties

«Par nepieciešamību sakārtot savas
mājas atkritumu konteineru laukumus runājam jau ilgstoši, taču diemžēl
dzīvokļu īpašnieki šī jautājuma risināšanai pievēršas ļoti kūtri,» atzīst
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) tehniskais direktors
Oļegs Kukuts, norādot uz paradoksu:
iedzīvotāji ir gatavi maksāt par putnu

Krauķu kolonijas pilsētā ne
vien rada traucējošu troksni,
bet arī antisanitārus apstākļus.

ligzdu noņemšanu, zinot, ka ilglaicīgu
rezultātu tas nesniegs, taču nav gatavi
ieguldīt līdzekļus, lai cīnītos ar cēloni.
«Sakārtojot atkritumu konteineru
laukumus, ieguvums būtu ne tikai
tas, ka tiem nevarētu piekļūt putni
un dzīvnieki, – arī estētiski slēgts laukums radītu daudz pievilcīgāku vidi
pagalmā. Tāpat tas izslēgtu iespēju, ka
konteineros savus atkritumus izmet
citu māju iedzīvotāji.»
JNĪP šogad paredz izstrādāt vienota
tipa projektu slēgta atkritumu konteineru laukuma izveidei mūsu pilsētā.
«Redzot, cik iedzīvotāji ir neaktīvi, esam
gatavi radīt prototipu šādam atkritumu
konteineru laukumam, ko jau nākamgad
varētu uzstādīt kādā no pagalmiem.
Iespējams, šāds reāls piemērs cilvēkiem

Latvijā 19. gadsimta
beigās krauķi bija reti
sastopami. Tuvākās lielās
kolonijas bija Igaunijā pie
Peipusa ezera un Krievijā pie Pleskavas.
Tikai 1908. gadā tika konstatēta pirmā
ligzdošanas vieta Latvijā, un tā tika novērota
Rīgā, vēlākos gados ligzdojoši krauķi tika
novēroti arī Zemgalē un Latgalē. 1970.
gados Latvijā ligzdoja 16 000 pāru 115
kolonijās, lielākā daļa dzīvoja Zemgalē un
Latgalē. To skaits 1980. gados samazinājās
līdz 7000–9000 pāru. Krauķu skaits turpina
samazināties arī mūsdienās. 2000. gados
Latvijā konstatēja vairs tikai 50 kolonijas un
ligzdojošo pāru skaits nepārsniedza 2000.
Neliels skaits Latvijas krauķu pāru regulāri
ziemo ligzdošanas vietā.

ļautu izvērtēt slēgta laukuma izveidošanu pie savas mājas. Arī ekonomiski tas
būtu izdevīgāk, jo katrai mājai nebūtu
jāizstrādā savs projekts,» skaidro JNĪP
valdes loceklis Juris Vidžis.
Šādi slēgta tipa atkritumu konteineru
laukumi jau ir ierīkoti citās pašvaldībās,
un šobrīd JNĪP izvērtē vispiemērotāko
variantu mūsu pilsētai. Galvenais nosacījums – konteineriem jāatrodas pilnīgi
slēgtā telpā, kur svešām personām pieeja
ir liegta.
Jāatgādina, ka ik gadu pašvaldība
izsludina pagalmu labiekārtošanas
programmu, kurā daudzdzīvokļu mājām
ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu pagalmu labiekārtošanai,
tostarp atkritumu konteineru laukuma
izbūvei.

Galvenais iemesls, kāpēc krauķi apmetas pilsētā, – viegla
iespēja tikt pie barības. Liegt krauķiem baroties var paši
iedzīvotāji, beidzot sakārtojot savus atkritumu konteineru
laukumus un nepiebarojot putnus.

Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde šogad paredz izstrādāt tipveida projektu slēgta atkritumu konteineru laukuma izveidei, lai jau nākamgad piedāvātu daudzdzīvokļu namu īpašniekiem šādu laukumu izbūvēt
savā pagalmā. Citviet Latvijā jau ir pieredze slēgta tipa laukumu izbūvē – tādi izveidoti atsevišķās vietās
Jaunolaines novadā, Rēzeknē, Siguldā un citviet.

Ceturtdiena, 2020. gada 5. marts

Jelgavas 755. gadadienā
aicina pieteikt kandidātus
augstākajiem apbalvojumiem
No 1.lpp.

Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt
domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas,
juridiskās personas, valsts un
pašvaldību iestādes, kā arī iedzīvotāji (ne mazāk kā piecas
pilngadīgas personas).
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu jāiesniedz
līdz 1. aprīlim Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11 vai pa Jelgavas pilsētas
pašvaldības oficiālo e-pastu
dome@dome.jelgava.lv. Pieteikums jāiesniedz, norādot
kandidāta vārdu, uzvārdu,
darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, nozari,
kādā apbalvojums piešķirams,
īsu dzīves, darba un sabiedriskās darbības aprakstu, pamatojuma vēstuli, par kādiem
nopelniem persona vai kolektīvs ieteikts apbalvojumam,
kā arī pievienojot iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

 Emīls Rotgalvis

27. februārī Zemgales reģionā ceļu
policija pastiprināti kontrolēja transportlīdzekļu vadītājus, kuri, braucot
pie stūres, izmanto
tālruni vai viedierīci.
Pirmais pārkāpējs
Jelgavā tika pieķerts
jau pusstundas laikā, bet visas dienas
garumā reidā pilsētā
sastādīti 13 protokoli.
Ceļu policijas darbinieki
skaidro, ka ierasti biežāk
identificēti un līdz ar to arī
sodīti viedierīču lietotāji pie
stūres tiek, policijas ekipāžai
esot kustībā, jo policijas auto
kameras un paši policisti šādā
veidā vieglāk fiksē pārkāpuma brīdi. Šāda pieeja izrādījās
veiksmīga, arī uzsākot reidu,
– jau pēc pusstundas apstādināts pirmais autovadītājs, kas
brauca, runājot pa tālruni.
Šoferis savu vainu nenoliedza, sakot, ka mājās aizmirsis austiņas, līdz ar to
nav varējis citādākā veidā
atbildēt uz telefona zvanu.
Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 149.4 panta desmitā
daļa nosaka, ka par tālruņa,
piezīmjdatora, planšetdatora
vai viedierīces lietošanu, ja

Foto: Ivars Veiliņš

Slidotava sezonu
noslēgs 8. martā

Iesniegtos ierosinājumus
apkopo un izvērtē ar domes
lēmumu izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas komisija,
bet gala lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu pieņem
domes sēdē. Papildu informāciju var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē, tālrunis
63005507.
Jelgavas pilsētas augstākie
apbalvojumi tiek piešķirti
kopš 1998. gada. Līdz šim jau
pasniegtas 123 Goda zīmes un
207 Goda raksti. Augstāko
apbalvojumu pasniegšana
Jelgavā notiek divreiz gadā –
Pilsētas svētkos un Latvijas
Republikas proklamēšanas
gadadienas priekšvakarā.
 Ritma Gaidamoviča
Apbalvojumi tiks pasniegti
28. maijā – Jelgavas domes
Ņemot vērā laikapspriekšsēdētāja Andra Rāviņa
tākļu prognozes,
svinīgajā pieņemšanā pilsētas
publiskā slidotava
755. jubilejas laikā, kurā aiPasta salā būs atvērcināti piedalīties arī Jelgavas
ta līdz svētdienai,
augstākā apbalvojuma «Goda
8. martam, informē
zīme» saņēmēji.
Zemgales Olimpis-

Policijas reidā pieķerti 13
šoferi ar telefonu pie stūres
transportlīdzeklis atrodas
kustībā, izņemot gadījumus,
kad izmanto brīvroku režīmu,
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 25 līdz
100 eiro. Tāpat kopš oktobra
spēkā stājušās izmaiņas normatīvajos aktos, kas nosaka,
ka par mobilā telefona un citu
viedierīču lietošanu pie auto
stūres var reģistrēt vienu pārkāpumu uzskaites punktu.
Fiksētā pārkāpēja gadījumā
tika piemērots minimālais
sods.
Kopumā reida laikā Jelgavā
sastādīti 13 administratīvā
pārkāpuma protokoli, informē Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes vecākā
speciāliste Dace Kalniņa. Savukārt, kopā skaitot Zemgales
reģiona policijas iecirkņu
veiktā reida rezultātus, šajā
dienā reģionā sastādīti 32
protokoli šoferiem, kas pie
stūres lietojuši telefonu vai
citas viedierīces.
Aizvadītajā gadā par šiem
pārkāpumiem Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Jelgavas iecirknī sastādīts
291 administratīvā pārkāpuma protokols, bet visā Zemgales reģionā – 633. Savukārt
2020. gadā Jelgavas iecirkņa
darbinieki sastādījuši jau 45
protokolus par telefona vai
viedierīces lietošanu braucot,
bet Zemgales reģionā kopumā
sastādīti 80 protokoli.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas svētku logo»
rezultāti
Paldies 182 aktīvajiem jelgavniekiem,
kas piedalījās laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod
un jāsaskaita, cik pilsētas svētku logo
publicēti 27. februāra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 6 pilsētas
svētku logo. Pareizi atbildēja 161 dalībnieks.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Jānis Liepiņš, Laura Hippe, Uldis Markus, Ilga Visocka,
Ināra Zīle, Skaidrīte Priedniece, Madara Vītola, Emīls Jansons,
Daina Rajecka, Inta Lasmane, Irēna Rituma, Evija Žuža,
Evija Pudāne, Jānis Vītols, Viktorija Šlanka, Agrita Ostrovska.
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpēto balvu var saņemt
mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005567 vai 63005574.
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kajā centrā (ZOC).
Savukārt darbu vasaras režīmā, uzņemot skrituļotājus, tā
atsāks maijā.

«Gaisa temperatūra ne tikai
dienā, bet arī nakts stundās
šobrīd ir par augstu, tāpēc ir
grūti nodrošināt kvalitatīvu
ledu. Izpētot turpmāko nedēļu
laika prognozi, nolēmām, ka šī
slidotavai būs pēdējā darba nedēļa šajā ziemas sezonā. Taču
varam būt gandarīti, ka pat
tik siltā ziemā jelgavniekiem
nodrošinājām iespēju baudīt
ziemas priekus slidojot, un cilvēki to arī labprāt izmantoja.
Visaktīvāk slidotava tika izmantota skolēnu ziemas brīvlaikā un brīvdienās. Slidot nāk
visa ģimene – bērni, jaunieši,

vecāki un arī vecvecāki,» atzīst
ZOC valdes loceklis Armands
Ozollapa, norādot, ka slidotavas uzturēšanas izmaksas
šosezon gan ir daudzkārt lielākas nekā iepriekš. «Parasti
ziemā jau pie mīnus diviem
trim grādiem ledus saldēšanas ģeneratori automātiski
izslēdzās, līdz ar to elektrība
netika tērēta, taču šajā ziemā
tie strādāja praktiski nepārtraukti. Tas, protams, ietekmēja elektroenerģijas patēriņu
un attiecīgi arī izmaksas. Bet
februārī vienu dienu, kad
laukā bija plus 12 grādi, bijām
spiesti visus slidojumus atcelt,
jo saldēšanas iekārtas vairs
nespēja sasaldēt ledu,» stāsta
A.Ozollapa. Vērtējot sezonu
kopumā, viņš atzīst, ka tā ir
izdevusies, ko apliecina arī
apmeklējumu skaits – no 16.
novembra līdz 1. martam slidotava apmeklēta 5900 reizes.
Pasta salas slidotavā 5. martā publiskā slidošana notiek
pulksten 15.30, 17 un 18.30,
bet pulksten 20 – slidošana ar
hokeja nūjām, 6. martā publiskā slidošana notiek pulksten

18.30, savukārt slidošana ar
hokeja nūjām – pulksten 20.
Bet brīvdienās – 7. un 8. martā – publiskā slidošana notiek
pulksten 12.30, 14, 15.30, 17 un
18.30, bet ar nūjām – pulksten
20. Slidojuma ilgums – viena
stunda, un maksa par slidojuma seansu ir 2,50 eiro, ar
hokeja nūjām – 3 eiro. Apmeklētāji var ierasties gan ar savām
slidām, gan arī tās iznomāt.
Slidu nomas maksa – 2 eiro.
Slidotavā var norēķināties
tikai skaidrā naudā. Sīkāku
informāciju par slidotavas darba laiku un noslodzi var iegūt
ZOC mājaslapas www.zoc.lv
sadaļā «Slidotava». Papildu
informāciju par slidojumiem
iespējams uzzināt arī pa tālruni 20367677.
A.Ozollapa norāda, ka pēc
ziemas sezonas beigām slidotavā tiks veikti tehniskie
darbi, tostarp dabīgā veidā
izkausēts ledus, un tas varētu
aizņemt vismaz trīs nedēļas,
lai slidotavu varētu sagatavot
vasaras periodam. Plānots, ka
skrituļotājus tā šogad varētu
uzņemt maijā.

Apspriež ieceri paplašināt
tirdzniecības centru «Pilsētas pasāža»
 Kristīne Langenfelde

Pirmdien notika publiskās apspriešanas
sanāksme lokālplānojuma redakcijai
kvartālam starp Lielo, Pasta, Driksas
un Katoļu ielu, kur
tirdzniecības centra
«Pilsētas pasāža»
īpašnieks uzņēmums
«Marno J» vēlas veikt
visa centra rekonstrukciju un ēkai celt
piebūvi. Piebūves
galvenais mērķis ir
atvērt Jelgavā kino ar
vairākām kinozālēm.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka būtiskākās izmaiņas, kas paredzētas lokālplānojumā, – līdz ar jaunās
piebūves celtniecību jāmaina
satiksmes organizācija ēkas
pagalma pusē, kā arī paredzēts
mainīt publiskās apbūves
maksimāli pieļaujamo augstumu plānotajai «Pilsētas
pasāžas» piebūvei Katoļu ielas
pusē no šobrīd paredzētajiem
20 metriem līdz 24 metriem.
Sabiedriskās apspriešanas
sanāksmē jelgavnieki, galvenokārt Lielās ielas 9 iedzīvotāji, norādīja uz to, ka pēc
ieceres īstenošanas saruks
zaļā zona un trūks autostāv-

vietu. Prezentējot izstrādāto
lokālplānojuma redakciju, arhitekte Iveta Lāčauniece gan
norādīja, ka šajā kvartālā jau
vēsturiski ir veidojusies ļoti
blīva apbūve, kurā arī šobrīd
nav iespējams nodrošināt atbilstošu zaļo zonu. «Īstenojot
ieceri, tirdzniecības centra
piebūve tiktu celta vietā, kur
šobrīd atrodas brauktuve,
savukārt jaunā brauktuves
daļa izvietosies starp piebūvi
un ēku Katoļu ielā 2b, kur arī
šobrīd nav zaļās zonas,» skaidro I.Lāčauniece, uzsverot,
ka lokālplānojuma redakcija
paredz attīstītājam papildināt
apstādījumus Katoļu ielas
pusē un, kur vien tas iespējams, teritorijā izvietot apstādījumu konteinerus.
Savukārt uz iedzīvotāju iebildumiem par to, ka trūks autostāvvietu, un ierosinājumu
šajā vietā būvēt daudzstāvu
autostāvvietu SIA «Marno J»
attīstības projektu vadītājs
Uldis Āns skaidroja, ka šajā ierobežotajā vietā praktiski nav
iespējams izbūvēt daudzstāvu
autostāvvietu, kam nepieciešams nodrošināt vairākas
iebraukšanas/izbraukšanas
rampas. «Šobrīd ēkā ir 172
pazemes autostāvvietas, kas
savulaik paredzētas četru
stāvu tirdzniecības centra
vajadzībām, taču, ceļot pie-

būvi, arī zem tās būs papildu
autostāvvietas. Tāpat paredzam ierīkot daudz plašāku
velonovietni pie centra, jo ap
80 procentiem apmeklētāju
uz centru dodas bez auto,»
uzsvēra U.Āns.
Rekonstruējot «Pilsētas
pasāžu», attīstītājs jelgavniekiem vēlas radīt alternatīvu
Rīgas iepirkšanās centriem.
«Mēs to redzam kā vietu, kur
pilsētniekiem ne tikai iepirkties, bet arī atpūsties un labi
pavadīt laiku. Pēc rekonstrukcijas ēkas 4. stāvā paredzēts
ierīkot aktīvās atpūtas parku,
savukārt kinoteātrī ir plānotas
trīs zāles ar kopumā 400 vietām,» tā U.Āns.
Publiskā apspriešana šai iecerei turpinās līdz 8. martam.
Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv,
valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.
geolatvija.lv, kā arī Jelgavas
pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11. Rakstiskus
priekšlikumus līdz 8. martam
(pasta zīmogs) var nosūtīt pa
pastu, iesniegt Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, nosūtīt pa e-pastu dome@
dome.jelgava.lv vai portālā
www.geolatvija.lv.

Īsi
 Z e m g a l e s r e ģ i o n a Ko m petenču attīstības centrā 10.
martā no pulksten 13 līdz 15
norisināsies seminārs par aktualitātēm darba tiesībās un
darba aizsardzībā. Seminārā
piedalīsies Latvijas Darba devēju konfederācijas jurists darba
tiesību eksperts Jānis Pumpiņš
un darba aizsardzības eksperte
Laima Beroza. Seminārā tiks apspriesti tādi temati kā grozījumi
Darba likumā un aktualitātes
darba tiesībās, kā arī grozījumi
Darba aizsardzības likumā. Dalība seminārā – bez maksas. Pieteikties tam un saņemt papildu
informāciju var pa e-pastu liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv vai
tālruni 63012155, 63012169.
 Jelgavas Latviešu biedrības
(JLB) biedru sapulce notiks
22. martā pulksten 13 Jelgavas
pilsētas bibliotēkas K.Barona
zālē Akadēmijas ielā 26. Darba
kārtība: JLB gada pārskata par
2019. gadu un JLB budžeta 2020.
gadam apstiprināšana; pasākumi
un aktivitātes 2020. gadā; JLB
interešu kopu informācija.
 «Jelgavas lauktehnikas»
veterānu apvienība aicina bijušos darbabiedrus uz ikgadējo
saietu kultūras namā «Rota»
14. martā pulksten 16, informē
SIA «Agro-Vita» direktors Jāzeps
Kivlenieks.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
Kultūras padome
uzsāk kultūras pasākumu
projektu pieņemšanu
2020. gadam.
Iesniegšana –
no 2. līdz 19. martam.

Projektu realizēšana –
no 1. aprīļa līdz 30. septembrim.
Sīkāka informācija – mājaslapā
www.kultura.jelgava.lv, sadaļā «Nolikumi»,
vai pa tālruni 63023461, 25900004.

Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284) aicina darbā

ERGOTERAPEITU(-I)
uz noteiktu laiku.

Prasības:
• augstākā izglītība specialitātē, vēlams
sertifikāts (tiesīgs(-a) praktizēt ergoterapeita profesijā);
• labas komunikācijas prasmes, sadarbības
un argumentācijas spējas;
• augsta atbildības izjūta;
• spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
• vēlama darba pieredze specialitātē pēdējo
3 gadu laikā;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR
likumdošanai;
• krievu valodas zināšanas sarunvalodas
līmenī.
Galvenie pienākumi:
• veikt klientu funkcionēšanas spēju
novērtēšanu;
• konsultēt klientus par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību vai atbilstību;
• veikt vides pieejamības atbilstības izvērtēšanu un sagatavot atzinumus;
• dokumentēt savas darbības.
Mēnešalga – 872 EUR (pārbaudes laikā –
80% no mēnešalgas).
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa
e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kas tiks aicināti uz pārrunām.
Tālrunis informācijai – 63007523.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Aktīva viedierīču lietošana pirms miega bērna
atmiņas spējas samazina par 20 procentiem
 Emīls Rotgalvis

Janvārī Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā vecāki un bērni no 15
ģimenēm tikās seminārā «Ar
viedierīcēm pie galda», kurā
psihologu Daces un Edgara
Caicu vadībā tika apzinātas
nozīmīgākās viedierīču lietošanas problēmas ģimenēs,
kā arī meklēti to risinājumi.
Nodarbība atklāja ģimeņu
individuālos stāstus un kopīgo – neviens gadījums nav
viennozīmīgi vērtējams, jo
situācijas mainās pat vienas
dienas gaitā, tomēr pavadītais laiks pie ekrānierīcēm atbalsojas attiecībās un bērnu
uzmanībā, kas savukārt raisa
bažas vecākos.
«Tiecoties pēc risinājuma, nevaram
runāt tikai ar vecākiem vai tikai ar
bērniem, jo svarīgi situāciju skatīt kopsakarā. Jāsaprot, ka ar šīm problēmām
saskaras visi, jo tā ir šodienas realitāte –
ikviens pavada laiku pie viedierīcēm. Arī
ģimene, kurā ikdienā viss ir labi, pieredz
konfliktus, bet ģimene, kurā problēmas
ir biežākas, sakāpinātā situācijā tomēr
neatrodas visu laiku. Bieži risinājums
ir rodams sarunās,» stāsta E.Caics,
uzsverot, ka šāds nodarbību formāts,
par atkarībām runājot vienlaicīgi ar
vecākiem un bērniem, ir jauna pieeja,
kas sāk pierādīt savu efektivitāti kā
veiksmīgs pamatproblēmu risinājums.

Situācijas ģimenēs atšķiras

bijis neapmierināts par šādu risinājumu, ar laiku viņš pieradis un tas ļāvis
sākt plānot savu laiku. «Darba dienās
pie telefona ir atļauta stunda, bet brīvdienās – trīs stundas. Iepriekš viņam
bija lielāka brīvība, bet tad Kristapam
bija vecāks telefons, kurā nebija tik
daudz iespēju. Kad parādījās jaunais
un aizraušanās kļuva lielāka, izlēmām
par labu šādam solim. Es domāju, ka
situāciju kopumā tas ietekmējis pozitīvi – viņš vairāk pievēršas mācībām
un ir sācis plānot savu laiku,» skaidro
Mārīte. Pats Kristaps arī ir apzinājies
laika vērtību, plānojot, kas un cik daudz
viedierīcē ir jāpaveic: «Pārsvarā es
telefonu izmantoju, lai čatotu ar draugiem. Man tā ir stunda dienā. Pēc tam
telefons aizslēdzas, un es varu piezvanīt
tikai mammai. Kad man to aplikāciju
uzinstalēja, es biju ļoti dusmīgs, bet tas
pārgāja.» Skolā pieredze esot atšķirīga –
daudzu bērnu vecāki neierobežo laiku,
ko viņu atvases pavada pie viedierīcēm,
citi bērni, kuru laiks ir ierobežots, to
iztērē pie pirmās izdevības. «Skolā citi
bērni telefonu lieto tiešām par daudz.
Citreiz ir tā, ka viņi sēž, skatās uz leju
telefonā un ir tik ļoti tajā iekšā, ka
nedzird, kas notiek apkārt. Bet mūsu
klasē ir noteikums, ka telefonu drīkst
izmantot tikai no rīta pirms pirmās
stundas,» piebilst Kristaps.
Ar bērnu viedierīču lietojumu sāk
iepazīties pirmklasnieces Amandas
mamma Diāna, kura stāsta, ka tiek
piedzīvots «pirmās klases efekts», kad
rodas nepieciešamība pēc telefona kā
ierīces saziņai, taču lielākoties tas tiek
izmantots spēlēm. «Meitai telefons ir
tikai pusgadu, jo, sākot skolas gaitas,
rodas nepieciešamība pēc tā. Šobrīd
dienā viņa pavada stundu vai divas,
spēlējot spēles, un jau var just, kādu
iespaidu tas uz viņu atstāj. Tās vairāk
ir rakstura izmaiņas – kad zaudē, viņa
dusmojas, tāpat nereti ir grūti pierunāt
pārstāt spēlēt. Ceru, ka izdosies apgūt
veidus, kā to kontrolēt, jo ir mazliet
bail, ka tas nepāraug atkarībā,» stāsta
pirmklasnieces mamma.

Trešklasnieka Mika un 7. klases skolnieces Paulas mamma Laura atklāj, ka
viedierīču lietojums un ietekme abiem
bērniem atšķiras. «Viņi telefonā pavada
aptuveni vienādu laiku, bet ar Miku
mums iet krietni grūtāk, jo nesanāk
apvaldīt emocijas. Kad viņš spēlē spēles,
var just, kā kāpj spriedze, un kaut kādā
brīdī tā tiek laista laukā. Parasti spēle
vai video tiek apturēts pirms beigšanas,
un, ja apstājas brīdī, kad sajūtas ir sakāpinātas, tam var sekot izvirdums – dēls Vislabākā kontrole –
var nikni reaģēt un apsaukāties. Tā ir savstarpēja sapratne
Vecāku pieredze atklāj arī dažus no
emociju nekontrolējamība, un bērnā ir
jūtams satraukums,» stāsta mamma. terapeitu D.Caicas un E.Caica ieteikuDēla pavadītais laiks pie telefona dienā miem. Lai kontrolētu pie ekrāna pavanepārsniedz divas stundas, tomēr emo- dīto laiku, jāizstrādā skaidri noteikumi,
cionālās reakcijas cēlonis, kā uzskata kas pieņemti kopā ar bērniem. AtsevišMika mamma, ir pieradums jau no ķās situācijās ieteicams pilnīgs viedierīču
mazotnes. Puisis atzīst, ka var reaģēt ierobežojums, piemēram, pie pusdienu
asi: «Jā, es kļūstu dusmīgs, kad jābeidz galda vai pirms miega. Tāpat vismaz
spēlēt, jo negribas, bet beigās ar mammu līdz 5. klasei ekrānierīču lietojums būtu
kaut kā sarunājam. Nesēžu jau visu jāierobežo līdz divām stundām dienā.
Īpaši svarīgi, lai ģimenē laiks tiek
laiku telefonā – mājās kopā arī spēlējam
pavadīts kopā. Kā absolūto minimumu
citas spēles.»
Ģimenē laiks pie viedierīcēm tiek terapeiti iesaka bez ierīcēm ģimenei
kompensēts ar kopā pavadītiem brīžiem. kopā pavadīt vismaz pusstundu dienā,
Bērni ar vecākiem spēlē galda spēles, bet ilgāku laiku kopā nepieciešams
piemēram, kārtis, kas paņemtas līdzi pavadīt vismaz reizi divās nedēļās. Nearī uz nodarbību, kavējot laiku pirms tās atkarīgi no ģimenē lemtajiem noteikusākuma. Tāpat mājās nav televizora, ko miem un ierobežojumiem kā svarīgāko
bērnu mamma vērtē pozitīvi: «Kad ve- atziņu eksperti izvirza nepieciešamību
cāks atnāk mājās pēc darba dienas, neko uzturēt vecāku un bērnu savstarpējās
attiecības – sarudaudz negribas
nājoties, sniedzot
darīt – viņš iekrīt
«Pārsvarā es telefonu izmanpozitīvu vērtējumu
dīvānā un skatās
toju, lai čatotu ar draugiem.
par panākumiem
televīziju. Tā kā mēs
Man tā ir stunda dienā. Pēc
un ierosinot dažānepavadām visu vadas aktivitātes.
karu pie televizora,
tam telefons aizslēdzas,
Preventīvs, taču
bērniem nav tādas
un es varu piezvanīt tikai
neviennozīmīgi
vecāku dublēšanas.
vērtēts līdzeklis ir
Bijām domājuši arī
mammai. Kad man to aplilaiku ierobežojošās
par speciālām aplikāciju
uzinstalēja,
es
biju
ļoti
lietotnes. Tādu ir
kācijām, kas ierodusmīgs, bet tas pārgāja.»
daudz, piemēram,
bežo bērnu pavadīto
«Screen Time»,
laiku telefonā, tomēr tādas neinstalējām, jo, manuprāt, «Zift» un «Qustodio». Kaut arī to patas mazina vecāku uzmanību. Labāk pildfunkciju piedāvājums ir atšķirīgs,
jūtos, ja pati kontrolēju, cik daudz laika galvenais ieguvums vecākiem no šādām
bērns ekrānā pavada un ko viņš tur lietotnēm ir iespēja ik dienu ierobežot
dara,» stāsta Mika un Paulas mamma. laiku, cik ilgi bērniem brīvi pieejams
Par labu ierobežojošām lietotnēm telefons. Tāpat šādas lietotnes piedāvā
runā sākumskolas skolnieka Kristapa izveidot telefona lietošanas grafiku,
un viņa mazās māsas Madaras mamma ierobežot piekļuvi konkrētām progMārīte, sakot: kaut arī sākotnēji dēls rammām vai saturam, kā arī izmantot

Foto: Ivars Veiliņš

PIE VIEDIERĪCĒM PAVADĪTO LAIKU IKDIENĀ
PALĪDZ SABALANSĒT

VIEDIERĪČU
NEGATĪVĀ IETEKME
Bērnam pasliktinās spēja regulēt emocijas
Acu sausums, muguras sāpes, muskuļu
problēmas
Var būt grūtības iemigt pat divas stundas
Samazina koncentrēšanās spējas, īstermiņa atmiņu un negatīvi ietekmē valodas
attīstību
Viedierīču izraisīts nekvalitatīvs miegs
nākamajā dienā var samazināt atmiņas
darbību pat par 20 procentiem
Viedierīču un interneta atkarībai ir potenciāls pāraugt arī citās atkarībās
Neuzraudzīta bērna darbība internetā
var novest pie starpgadījumiem vai nepatīkamām situācijām, kā arī apdraudēt
bērna drošību

KUR MEKLĒT PALĪDZĪBU?
Pie skolas psihologa
Zvanīt pa uzticības tālruņiem: biedrības «Esi brīvs» bezmaksas uzticības
tālrunis – 29323202; Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas bezmaksas bērnu un pusaudžu uzticības
tālrunis – 116111.
Avots: biedrība «Esi brīvs», ««Samsung» skola nākotnei», «Tele2»

laiku pie telefona kā balvu, piemēram,
par padarītiem mājasdarbiem vai labu
uzvedību. Nodarbībā aptuveni trešā
daļa vecāku atzina, ka zina par šādām
lietotnēm vai tās izmanto. Kā pretarguments to izmantošanai izskanēja vēlme
audzināt bērnos patstāvību un atbildību,
kā arī nevēlēšanās pašiem zaudēt modrību, paļaujoties vien uz šādu kontroles
mehānismu.

Atkarībai ir vairāki simptomi

Terapeiti atzīst – nodarbībā vecāki
ar savu interesi parādīja, ka individuālās ģimeņu problēmas ir risināmas,
runājot un vienojoties par laiku pie
ekrāna, jo vecāku uzmanība ir viens
no būtiskākajiem faktoriem atkarības
novēršanā. Ja ierīce aizstāj vecāku veltīto uzmanību, aizraušanās var pāraugt
atkarībā. Jautājumu par atkarībām
uzdeva lielākā daļa vecāku, baidoties
par bērnu pārlieku intensīvo ierīču
lietojumu. Psihologi mierina, sakot, ka
atkarībai ir daudzas pazīmes, līdz ar to
pamatots uztraukums var valdīt, ja tiek
novērots to kopums.

Vismaz pusstunda kopīgu aktivitāšu ģimenē katru dienu
Vairāku stundu ilgas aktivitātes ģimenē vismaz reizi divās nedēļās
Pulciņi, sporta nodarbības ārpus skolas, fiziski intensīvas aktivitātes
Attiecība 80:20 (80 procentus laika veltīt jēgpilnām aktivitātēm, 20 procentus – izklaidei)
15 minūšu pauze pēc katrām 45 minūtēm pie ekrāna
Saraksts ar aktivitātēm, ko darīt, nelietojot ierīces

VIEDIERĪČU ATKARĪBAS PAZĪMES
Ierīce tiek izmantota, lai izjustu gandarījumu un atvieglojumu
Tiek ieguldīts arvien vairāk laika vai naudas ar ierīci saistītās aktivitātēs
Nemiers un aizkaitināmība, pārtraucot lietot ierīci
Uzmācīgas domas, kamēr netiek lietota ierīce
Nevērība pret pienākumiem
Neveiksmīgi mēģinājumi ierobežot lietojumu
Meli par to, cik daudz laika pavadīts pie ierīces
Muguras sāpes, acu sausums, miega pasliktināšanās
Norobežošanās no apkārtējiem
1

1

IETEIKUMI IEROBEŽOŠANAI
Bērniem līdz 2 gadu vecumam laiks pie ekrāna jāierobežo maksimāli
Bērniem līdz 5 gadu vecumam pie viedierīces nevajadzētu pavadīt ilgāk kā stundu dienā
Vecākiem samazināt pie telefona, datora vai televizora pavadīto laiku
Izslēgt ierīces, kas netiek lietotas
Vismaz stundu pirms gulētiešanas nelietot viedierīces
Kopīgi izveidot ierīču lietošanas noteikumus un ierobežojumus
Noteikt laikus, kad ierīces netiek lietotas (pie galda, pirms gulētiešanas)
Sastādīt ierīču lietošanas grafiku
Izmantot vecākiem paredzētas ierobežojošās lietotnes («Screen Time», «Zift», «Qustodio» u.c.)
Sarunāties ar bērniem par problēmām un izjūtām
Neslēpt viedierīces, jo tas tikai pastiprina vēlmi tās lietot
Ja tiek mainīti viedierīču lietošanas paradumi, pie tiem jāpieturas vismaz 3 nedēļas, lai tie nostiprinātos

Atkarības gadījumos ierīce tiek izmantota, lai izjustu gandarījumu, atvieglojumu, un tiek ieguldīts arvien vairāk laika
vai naudas ar to saistītās aktivitātēs.
Pārtraucot lietot ierīci, atkarības pazīmes ir nemiers, aizkaitināmība, miega
traucējumi, palielināta trauksmainība,
nomāktība vai dusmas, kā arī uzmācīgas
domas. Atkarība atsaucas arī uzmanībā
– parādās nevērība pret pienākumiem,
kas draud sabojāt svarīgas attiecības
vai sasniegumus. Par atkarību liecina
arī neveiksmīgi mēģinājumi kontrolēt
ar ierīci saistītās aktivitātes, kā arī meli
par to, cik daudz laika pie tās pavadīts.
Visbeidzot atkarība atstāj arī fiziskas
sekas – muguras sāpes, acu sausumu,
kā arī noved pie neregulāras ēšanas
un personīgās higiēnas neievērošanas.
E.Caics skaidro: lai viedierīču lietojums
radītu paliekošus psihoemocionālos
bojājumus, 12 mēnešus pie ekrāna būtu
jāpavada piecas stundas dienā.
Taču arī gadījumos, kas nav saistīti
ar atkarību, būtiska ir ierīču ietekme uz
miega kvalitāti – ne tikai bērniem, bet
arī pieaugušajiem. Piemēram, telefona

lietojums tieši pirms gulētiešanas var
aizkavēt aizmigšanu par 1–2 stundām.
Nekvalitatīvs miegs viedierīču izmantošanas dēļ pasliktina sniegumu darbā vai
skolā nākamajā dienā. «Ikdienā varam
pieņemt, ka mūsu atmiņa strādā aptuveni par 85 procentiem, bet viedierīču
izraisīta slikta miega rezultātā nākamajā dienā tā darbosies vien aptuveni
par 65 procentiem,» skaidro D.Caica.
Terapeite iesaka vismaz stundu pirms
gulētiešanas nelietot viedierīces, lai
nodrošinātu kvalitatīvu miegu, tā vietā
rodot iespēju ģimenē iedibināt jaunus
vakara rituālus. Tāpat telefonu naktī
ieteicams turēt ārpus guļamistabas vai
vismaz gultas.
Nodarbības gaitā gan vecāki, gan
bērni atsevišķi izvērtēja personīgās
situācijas par viedierīču lietojumu
viņu mājās. Vērtējums par vairākām
situācijām atšķīrās, atklājot dažādu
redzējumu par problēmām. Terapeiti
uzsver, ka šādos gadījumos īpaši svarīga
ir savstarpējā komunikācija, tiecoties
saprast, kāpēc vērtējums par vienu
situāciju ir atšķirīgs.
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Deviņi peldētāji iekļauti
Latvijas izlasē

62 Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas sportisti nedēļas nogalē Ķīpsalas 50 metru peldbaseinā piedalījās
Latvijas atklātajā čempionātā (LČ)
peldēšanā. Peldētāji izcīnīja 12 medaļas: 2. vieta Jevgeņijam Boicovam
50 m brasā, Elīzai Lagzdiņai 50, 100
un 200 m brasā, Donātam Dragasjunam 1500 m brīvajā stilā, 3. vieta
Laurai Šinkus 50 m uz muguras,
J.Boicovam 100 m brīvajā stilā un 100
m brasā, sieviešu, vīriešu un jauktajai
komandai 4x100 m stafetē un sieviešu
komandai 4x200 m stafetē. Deviņi
audzēkņi pēc LČ rezultāta ir iekļauti
Latvijas izlasē un 6.–7. martā piedalīsies Baltijas čempionātā, kas notiks
Rīgā, Ķīpsalas peldbaseinā.

Noslēdz dalību Baltijas līgā

Sieviešu volejbola klubs «Jelgava/LLU»
23. februārī aizvadīja izšķirošo Baltijas
Volejbola līgas ceturtdaļfināla spēli pret
Kauņas komandu, piedzīvojot zaudējumu, un no tālākas dalības līgā izstājās.
Pirmajā spēlē jelgavnieces zaudēja ar
rezultātu 0:3, bet otrajā uzvarēja ar 3:2,
panākot trešo spēli. Tomēr trešajā piecu
setu spēlē ar 3:2 uzvarēja lietuvietes.
«Līdz galam īsti nesaprotam, kas notika
un kāpēc zaudējām. Iespējams, pēc
uzvarētajiem pirmajiem diviem setiem
par ātru sākām priecāties, rezultātā bija
jāspēlē piektais sets, kas izrādījās izšķirošais,» vērtē mūsu kapteine Linda Liniņa.
Baltijas līga noslēgusies, taču priekšā vēl
Latvijas čempionāta pusfināls, un pirmā
spēle būs 28. martā pulksten 12 Jelgavas
sporta hallē.
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SPORTS

Ringā tiksies ap 80 bokseru Latvijas čempionātā – bronza Skrējējus pārbaudīs 21. martā
Nākamās nedēļas nogalē Jelgavas
sporta hallē notiks starptautisks
boksa turnīrs «Jelgava open», kurā
piedalīsies ap 80 bokseru no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas.
Viņi sacentīsies trīs vecuma grupās:
2006.–2007. g.dz.; 2004.–2005.
g.dz. un 2002.–2003. g.dz. Bokseri
tiks dalīti arī svara kategorijās. 13.
martā sacensības sāksies pulksten 17,
aizvadot priekšsacīkstes grupās, kurās
būs pieteikušies vairāk sportistu. 14.
martā pulksten 13 paredzēti pusfināli,
bet 15. martā no pulksten 11 – fināli.
Apbalvošana notiks pēc katras cīņas.
Skatītājiem ieeja uz sacensībām – bez
maksas. Jelgavu pārstāvēs 13 kluba
«Olimpiskais rings» bokseri un trīs
kluba «Jelgavas rings» bokseri.

29. februārī un 1. martā
Kuldīgas Vieglatlētikas
manēžā notika 50. Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās, kurā startēja
arī Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas
vieglatlēti. Māra Anna Zīverte čempionātā izcīnīja bronzas godalgu 400 metru
skrējienā 16 dalībnieču konkurencē.
Rezultāts – 57,44 sekundes. «Noslēdzot
ziemas sezonu, nolēmām startēt arī
Latvijas čempionātā pieaugušajiem telpās. Diemžēl Latvijas čempionātā Māra
Anna guva traumu, bet vienalga izcīnīja
medaļu,» stāsta trenere Laila Nagle. Viņa
norāda, ka tagad jāgatavojas vasaras
sezonai, kas sāksies maijā.
Foto: Guntis Bērziņš

Noslēgusies pieteikšanās dalībai Jelgavas skrējēju komandā skriešanas
seriālam «Skrien Latvija». Saņemti 15
pieteikumi. «Visi interesenti – gan tie,
kuri iesūtīja pieteikumu, gan tie, kuri
vēlas startēt pilsētas komandā, bet kādu
iemeslu dēļ pieteikumu neiesniedza –
tiek aicināti uz kopīgu treniņu, kurā tiks
veikts Kūpera tests – 12 minūšu skrējiens
uz laiku,» uzsver Sporta servisa centra
sporta pasākumu organizatore Aļona
Fomenko. Treniņš notiks 21. martā
pulksten 12 stadionā pie Jelgavas sporta
halles Mātera ielā 44a, un pēc tā plānots
nokomplektēt 10 skrējēju komandu.
Komandas dalībniekiem tiks nodrošināta dalība skriešanas seriāla «Skrien
Latvija» posmos, kā arī transports uz
un no posma.

Futbolisti jauno sezonu sāks 15. martā
 Ritma Gaidamoviča

FK «Jelgava» tuvāko mājas spēļu
grafiks (kluba bāzē Kārklu ielā 6)*

«Šosezon cerības liekam uz
veiksmīgu komandas spēli,
protams, cenšoties sasniegt
pēc iespējas augstāku rezultātu. Mērķis ir tikt četriniekā,
lai pacīnītos par ceļazīmi uz
Eirokausiem, taču vēl būtiskāk, lai mūsu komanda saglabātos kā platforma, kurā sevi
var apliecināt vietējie futbola
talanti, tostarp mūsu futbola akadēmijas audzēkņi,»
par jaunās futbola sezonas
mērķiem saka futbola kluba
«Jelgava» direktors Armands
Peilāns. Sezonu Jelgavas komanda sāks 15. martā ar spēli
izbraukumā pret «Optibet»
Virslīgas debitantu futbola
klubu «Tukums 2000».
Gatavoties sezonai Jelgavas futbolisti
sāka janvāra vidū, aizvadot 11 dienu
treniņnometni Čehijā un februārī –
piecas pārbaudes spēles pret Čehijas
un Lietuvas augstāko līgu komandām.
Vēl divas pārbaudes spēles plānotas
šajā nedēļas nogalē kluba bāzē Kārklu
ielā 6. Arī jaunajā sezonā FK «Jelgava»
galvenā trenera amatā turpinās strādāt
baltkrievu speciālists Oļegs Kubarevs ar
savu līdzšinējo komandu. A.Peilāns stāsta, ka par treneru korpusu šobrīd viss ir
skaidrs, taču komandas komplektēšana
joprojām turpinās.
Līdz 6. martam komandas var pieteikt
jaunus spēlētājus, tāpēc vēl nav pilnīgas
skaidrības, kuri no izraudzītajiem spēlētājiem paliks Jelgavas komandā. Starpsezonā komanda ir piedzīvojusi būtiskas
sastāva izmaiņas – no pagājušās sezonas
spēlētājiem palikuši vien trešdaļa. «Izmaiņas komandā ir ievērojamas, taču
sezonai esam gatavi. Kodols ir skaidrs,
bet vēl notiek spēlētāju rotācija. Tiesa,

• 21. martā pulksten 16 –
FK «Jelgava»–BFC «Daugavpils»
• 8. aprīlī pulksten 19 –
FK «Jelgava»–FC «Riga»
• 18. aprīlī pulksten 15 –
FK «Jelgava»–FK «Ventspils»
• 22. aprīlī pulksten 19 –
FK «Jelgava»–FC «Valmiera»
• 1. maijā pulksten 16 –
FK «Jelgava»–FK «Liepāja»
• 5. maijā pulksten 19 –
FK «Jelgava»–FK «Tukums 2000»
* spēļu kalendārā iespējamas izmaiņas

Gatavojoties futbola Virslīgas sezonai, futbola kluba «Jelgava» komanda februārī aizvadīja piecas pārbaudes spēles
pret Čehijas un Lietuvas komandām. Atpakaļceļā no treniņnometnes Čehijā mūsu futbolisti tikās spēlē ar spēcīgo
Viļņas «Žalgiris». Diemžēl jelgavnieki ar 0:1 piekāpās mājiniekiem, taču ir entuziasma pilni apliecināt sevi Latvijas
augstākajā futbola līgā. Divas pirmās spēles mūsējiem ir, kā paši saka, pret līdzvērtīgiem pretiniekiem, tāpēc viņi
cer, ka sezonas sākums izdosies labs, lai gūtu pārliecību visai futbola sezonai.
Foto: Viļņas FK «Žalgiris»
mūsu pamatprincips joprojām paliek
nemainīgs – galvenokārt piesaistām
latviešus, tostarp mūsu futbola skolas
audzēkņus, ļaujot viņiem gūt pieredzi, lai
tieši mūsu komanda būtu kā platforma
viņu attīstībai,» uzsver A.Peilāns, norādot, ka sastāvā būs arī leģionāri, kas ir
viens no trenera nosacījumiem.
Uz testēšanu Jelgavas komandā bija
ieradušies leģionāri no Ukrainas, Baltkrievijas un Japānas. Jelgavas komandai
pievienojies 30 gadus vecais aizsargs Ingus Šlampe, kurš iepriekš spēlēja Jūrma-

las «Spartakā» un pēc gadu ilgas traumas
ārstēšanas ir atgriezies laukumā, kā arī
«Spartaka» 22 gadus vecais uzbrūkošais
pussargs Ričards Korzāns. Tāpat līgums
noslēgts ar pieredzējušo 27 gadus veco
vārtsargu Dmitriju Grigorjevu, kurš
divas iepriekšējās sezonas pārstāvēja
«RFS». Galīgais komandas sastāvs un
arī kapteinis tiks nosaukts komandas
prezentācijā, kas notiks 12. martā pulksten 15 kluba birojā Rūpniecības ielā
77a, un uz to aicināti arī FK «Jelgava»
līdzjutēji un atbalstītāji. Tiek pieļauts,

ka komandas kapteinis varētu būt Igors
Kozlovs, kurš šobrīd ir komandas līderis,
un viņš kapteiņa pienākumus pildīja arī
pārbaudes spēlēs.
Pēc sešu gadu pārtraukuma Latvijas
augstākajā futbola līgā piedalīsies 10
komandas. Debiju Virslīgā piedzīvos
FK «Tukums 2000». Interesanti, ka
pirmo reizi vēsturē Virslīgā būs divas
komandas no Zemgales, turklāt pirmā
spēle Jelgavas komandai būs tieši pret
tukumniekiem. Tā notiks izbraukumā
15. martā pulksten 16 Tukuma pilsētas

Jelgavā sacentīsies vairāk nekā 300 mākslas vingrotājas
 Ritma Gaidamoviča

No 6. līdz 8. martam Zemgales Olimpiskajā centrā notiks
Jelgavas atklātais čempionāts
mākslas vingrošanā grupu
vingrojumos un starptautiskās mākslas vingrošanas
sacensības «Baltic Flower».
Jelgavā ieradīsies vairāk nekā
300 meitenes no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Somijas un Lielbritānijas. Piektdien notiks grupu
vingrojumu sacensības, bet
sestdien un svētdien – individuālās.
Starptautiskās mākslas vingrošanas
sacensības «Baltic Flower» mūsu pilsētā
notiks jau 11. reizi, bet Jelgavas atklātais
čempionāts grupu vingrojumos – otro
reizi. Jāpiebilst, ka šīs ir plašākās sacensības Latvijā tieši grupu vingrojumos,
tāpēc ar katru gadu dalībnieču skaits
aug. Grupu vingrojumu sacensībās,
kas piektdien sāksies pulksten 10, pie-

dalīsies 65 komandas, un tas ir līdz šim
lielākais vingrotāju skaits. Komandas
sacentīsies 17 vecuma un meistarības
kategorijās. «Arī grupu vingrojumu
sacensības šogad būs starptautiskas, jo
tajās līdztekus latviešu vingrotājām par
godalgām cīnīsies komandas no Somijas
un Lielbritānijas. Turklāt Lielbritānijas
mākslas vingrotājas Jelgavas sacensībās
startēs pirmo reizi. Priecē, ka šīs valstis
veidos konkurenci vecākajās grupās, kur
parasti komandu nav tik daudz, līdz ar
to pašmāju vingrotājām sacensības būs
interesantākas. Lielbritānijas komanda
startēs junioru grupā, kurā piedalās
meitenes vecumā no 13 līdz 15 gadiem,
bet Somijas komanda – vecākajā grupā,
kurā ir dalībnieces no 16 gadiem. Abu
valstu mākslas vingrotājas mūsu pilsētā
ieradīsies tikai uz grupu vingrojumu
sacensībām,» stāsta sacensību organizatore mākslas vingrošanas kluba «Baltic
Flower» vadītāja un Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (BJSS) trenere
Irina Smelova. Viņa norāda, ka par
medaļām pilsētas čempionātā grupu
vingrojumos sacentīsies arī septiņas

Jelgavas komandas – katrā apvienojušās 5–7 kluba «Baltic Flower» un BJSS
mākslas vingrotājas. Grupu vingrojumos,
kad priekšnesumā vienlaicīgi uzstājas
vairākas meitenes un daudzus elementus
izpilda sinhroni, komandas startēs ar
diviem numuriem.
Ņemot vērā, ka dalībnieču ir ļoti daudz,
jau piektdien pēc grupu vingrojumiem –
ap pulksten 17.30 – sāksies individuālās
sacensības juniorēm B grupā (13–15
gadi). Tās turpināsies sestdien no pulksten 10 un svētdien no pulksten 9.30 un
visas trīs dienas plānotas līdz pulksten
21. Mākslas vingrošanas sacensībās savu
meistarību apliecinās meitenes vecumā
no astoņiem līdz 18 gadiem. Jelgavu
individuālajās sacensībās pārstāvēs 25
mākslas vingrotājas, kuras startēs kādā
no 17 kategorijām. «Mūsu meitenes ir
cītīgi gatavojušās, teju katru nedēļas nogali piedalījušās dažādās sacensībās, kas
vainagojušās arī ar medaļām, tāpēc gribas
domāt, ka viņas mājas sacensībām ir gatavas,» vērtē I.Smelova, norādot gan, ka
dalībnieku ir daudz un konkurence liela.
Visas dalībnieces trīs dienu garumā

stadionā Pauzera pļavās. Pirmo mājas
spēli 2020. gada Virslīgas čempionātā
jelgavnieki aizvadīs 21. martā pulksten
16 pret BFC «Daugavpils». Ieeja uz mājas spēli – 2 eiro. Arī šogad FK «Jelgava»
uzticīgākajiem sezonas līdzjutējiem, kuri
būs apmeklējuši visvairāk spēļu, plānojis
sarūpēt balvas. Pirmās sešas mājas
spēles FK «Jelgava» jaunajā sezonā
aizvadīs savā treniņbāzē Kārklu ielā 6
uz mākslīgā seguma laukuma, bet no
maija vidus mājas spēles notiks Zemgales
Olimpiskajā centrā.
Jelgavas komandas izredzes A.Peilāns komentē izvairīgi, jo arī Virslīgu
skārušas izmaiņas. Proti, līdz 8+3 ir
palielināts leģionāru limits Virslīgas
komandā, kas nozīmē, ka komanda var
iztikt tikai ar trim latviešu spēlētājiem,
visi pārējie var būt ārzemnieki. «Tāpēc ir
grūti kaut ko vērtēt, jo pēc šāda modeļa
vēl nav spēlēts. Redzēsim, kā tas strādās,
– kādam lielāks leģionāru skaits varbūt
attaisnosies, kādam – ne. Mēs gan paliekam pie tā, ka iespēja ir jādod vietējiem
spēlētājiem,» tā A.Peilāns.
«Optibet» futbola Virslīgā tiks aizvadīti četri apļi, kuros katra komanda tiksies
ar katru, pavisam komandai aizvadot 36
spēles. Visām komandas aktualitātēm
var sekot līdzi FK «Jelgava» mājaslapā
www.fkjelgava.lv.
Foto: no JV arhīva

vērtēs 20 tiesneši ne tikai no Latvijas, bet
arī no pārējām sacensībās pārstāvētajām
valstīm. «Arī individuāli meitenes uzstāsies ar diviem priekšnesumiem, tajos izmantojot dažādus priekšmetus – vālītes,
lenti, riņķi, bumbu. Izvēle atkarīga no
katras meitenes meistarības,» piebilst
I.Smelova. Uzvarētāju apbalvošana notiks katru dienu vairākas reizes.
Skatītājiem ieeja mākslas vingrošanas
sacensībās visas trīs dienas ir bez maksas.

Aktuālo sporta
pasākumu plānu
pilsētā skaties

6

ZIŅAS
Jelgavas pilsētas dome informē

Jelgavas pilsētas domes Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdzfinansējuma piešķiršanas komisijā pieņemts
lēmums piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Māras ielā 5.
2020. gada 20. februārī pieņemts lēmums piešķirt līdzfinansējumu 2553,10 eiro
apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Māras ielā 5.
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».

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Pilssalas ielā 5, Jelgavā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota
koku ciršana Pilssalas ielā 5, Jelgavā, kas paredzēta objekta «Jelgavas ūdenstūrisma
un sporta bāzes jaunbūve» realizācijas gaitā.
Publiskā apspriešana notiek no 05.03.2020. līdz 19.03.2020. (ieskaitot).
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) un Būvvaldē (tālrunis 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30), kā
arī pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība»,
«Publiskā apspriešana koku ciršanai».
Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var
iesniegt pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas
pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.

Valsts vides dienesta
Zemgales reģionālā Vides pārvalde
(reģ.Nr.90000017078) piedāvā darbu

Zemgales reģionālās Vides pārvaldes
Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora

INSPEKTORAM(-EI)

uz nenoteiktu laiku (darba vieta – Jelgava)
Galvenie pienākumi:
• kontrolēt vides aizsardzības normatīvo aktu
ievērošanu un izskatīt sūdzības;
• veikt pārbaudes;
• sagatavot dokumentus vides aizsardzības
jomā.
Prasības:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.
panta prasībām;
• augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība, vēlams vides
zinātnē vai inženierzinātnēs;
• zināšanas par administratīvo un administratīvo pārkāpumu procesu, valsts pārvaldes
iekārtu, vides aizsardzības normatīvajiem
aktiem;
• labas datora lietošanas prasmes;
• B kategorijas vadīšanas apliecība.
Piedāvātais atalgojums – no 800 līdz 1000
EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt Valsts vides
dienestam līdz 2020. gada 8. martam pa
e-pastu CV@vvd.gov.lv ar norādi «Konkursam_Zemgales_RVP_inspektors». Tālrunis
63023228.
Zemgales reģionālās Vides pārvaldes
Kontroles daļas Resursu kontroles sektora

VECĀKAJAM(-AI)
INSPEKTORAM(-EI)

uz noteiktu laiku
(iespējams pagarināt uz nenoteiktu laiku)
Galvenie pienākumi:
• kontrolēt vides aizsardzības normatīvo aktu
ievērošanu;
• kontrolēt rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas noteikumu un zivju resursu ieguves
limitu ievērošanu;
• sagatavot dokumentus.
Prasības:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.
panta prasībām;

• otrā līmeņa augstākā izglītība, vēlams vides
vai dabas zinātnē vai tiesību zinātnē;
• pieredze valsts pārvaldes iestādē vai vides
aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• prasme strādāt ar liela apjoma informāciju;
• labas datora lietošanas prasmes;
• B kategorijas auto un motorlaivas vadīšanas apliecība.
Piedāvātais atalgojums – no 835 līdz 1100
EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt Valsts vides
dienestam līdz 2020. gada 9. martam pa
e-pastu CV@vvd.gov.lv ar norādi «Konkursam_Zemgales_RVP_vecākais inspektors».
Tālrunis 63023228.
Zemgales reģionālās Vides pārvaldes Kontroles
daļas Piesārņojuma kontroles sektora

VECĀKAJAM(-AI)
INSPEKTORAM(-EI)

(2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)
Galvenie pienākumi:
• kontrolēt vides aizsardzības normatīvo
aktu ievērošanu un izskatīt sūdzības par
piesārņojumu;
• veikt pārbaudes par labāko tehnisko
paņēmienu piemērošanu;
• sagatavot dokumentus par vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu.
Prasības:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.
panta prasībām;
• augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē
vai bioloģijas vai ķīmijas jomā;
• profesionālā darba pieredze vides aizsardzības nozarē pēdējo piecu gadu laikā tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• labas datora lietošanas prasmes;
• B kategorijas vadīšanas apliecība.
Piedāvātais atalgojums – no 835 līdz 1100
EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt Valsts vides dienestam līdz 2020. gada 9. martam pa e-pastu CV@
vvd.gov.lv (ar norādi «Konkursam_Zemgales_
RVP_vecākais inspektors»). Tālrunis 63023228.

Ceturtdiena, 2020. gada 5. marts

38 skolēnu pētnieciskie darbi
izvirzīti valsts konferencei

 Emīls Rotgalvis

Foto: Ivars Veiliņš

28. februārī Jelgavas
pilī norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu
zinātniskās pētniecības
konference, kurā noskaidroti labākie darbi
reģionā, kas izvirzīti
Latvijas skolēnu 44.
zinātniskās pētniecības
darbu konferencei. Reģiona konferencē ap
200 skolēnu aizstāvēja
185 darbus, bet valsts
konferencē aprīlī Zemgales skolēni prezentēs
92 pētījumus, tostarp
38, ko izstrādājuši jelgavnieki.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieki Deniss Galanders
Darbi tika aizstāvēti sešās un Artis Fiļs prezentēja savu pētījumu, kurā piedāvāti iespēgalvenajās nozarēs – dabaszināt- jamie risinājumi Jelgavas luksoforu sistēmas optimizācijai.
nēs, humanitārajās un mākslas medicīnas un veselības zinātņu ģimnāzijas. Tāpat jelgavnieku
zinātnēs, inženierzinātnēs, lauk- nozares laureātus, saņēma tiesī- darbi tiks aizstāvēti medicīnas
saimniecības, meža un veterināro bas iegūt valsts finansētu studiju un veselības zinātņu nozarē,
zinātņu nozarē, medicīnas un vietu LLU studiju programmās kur augstu vērtējumu saņēmuši
veselības zinātņu nozarē un ārpus konkursa. 1. pakāpes lau- Valsts ģimnāzijas, 4. vidusskolas
sociālajās zinātnēs –, aizvadot pre- reātiem pasniegtas arī balvas no un Spīdolas Valsts ģimnāzijas audzēkņu darbi, bet sociālo zinātņu
zentācijas kopumā 14 šīm noza- Zemgales Plānošanas reģiona.
Valsts konference norisināsies nozarē valsts konferencei izvirrēm pakārtotās sekcijās. Jelgavas
skolas reģionā bija pārstāvētas 69 3. un 4. aprīlī, un pirmo reizi tā zīti Valsts ģimnāzijas, Spīdolas
Valsts ģimnāzijas un Jelgavas 6.
skolēnu darbos, kas tapuši Jel- notiks Jelgavā.
Valsts līmenī tiks aizstāvēti vidusskolas audzēkņu izstrādātie
gavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Jelga- 38 Jelgavas skolēnu izstrādāti pētījumi.
Starp visaugstāk novērtētajiem
vas Tehnoloģiju vidusskolā, kā arī darbi. Dabaszinātņu nozarē uz
Jelgavas 4. un 6. vidusskolā. Teju valsts konferenci virzīti pētījumi darbiem valsts konferencei izvirtrešā daļa – 20 jelgavnieku darbi no Valsts ģimnāzijas un Jelgavas zīts Jelgavas Valsts ģimnāzijas
– izstrādāti dabaszinātņu nozaru Spīdolas Valsts ģimnāzijas, huma- skolnieces Loretas Abakokas pēgrupā, bet visvairāk – 29 – veidoti nitāro un mākslas zinātņu nozarē tījums «Salīdzinājumu tulkojuma
valsts līmenī savu darbu aizstāvēs kvalitāte Noras Ikstenas «Soviet
par sociālo zinātņu tēmām.
Laureāti, kuri reģionālajā kon- Valsts ģimnāzijas, Tehnoloģiju milk» un «Moloko materi»», kas
ferencē ieguva vismaz 80 punktus vidusskolas, Spīdolas Valsts ģim- tika aizstāvēts latviešu valodnieun 1. vai 2. pakāpes diplomu, tika nāzijas un 4. vidusskolas skolēni, cības sekcijā un ieguva 1. pakāpi.
izvirzīti savu darbu aizstāvēt bet inženierzinātņu novirzienā Autore stāsta, ka pētījuma izstrāvalsts mērogā. Tāpat abu aug- tālāk tikuši pētījumi no Tehnolo- dē atklājusi, cik sarežģīta ir viena
stāko pakāpju ieguvēji, izņemot ģiju vidusskolas un Spīdolas Valsts darba tulkojuma salīdzināšana:

Brīvlaikā aktivitātes piedāvās «Junda»,
bibliotēka un Jauniešu centrs
 Emīls Rotgalvis

Nedēļa no 16. līdz 22.
martam ir skolēnu
pavasara brīvlaiks,
kad 1.–11. klases
skolēni var izbaudīt
atpūtu no mācībām
un nodoties laika pavadīšanai pēc savām
iecerēm. Tiem, kuri
vēl domā, kā aizpildīt
brīvo laiku, Jelgavas
pilsētā tiek piedāvātas dažādas aktivitātes, kurās aicināti
piedalīties gan sākumskolas bērni, gan
vecāki skolēni.
Arī brīvlaikā būs atvērts Jelgavas Jauniešu centrs. Sabiedrības integrācijas pārvaldes
jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle informē, ka Jauniešu
centrā aktivitātes norisināsies
katru nedēļas darbdienu no
pulksten 16. Pirmdien gaidāma brīvprātīgo tikšanās, pārrunājot aktualitātes pilsētas
brīvprātīgo jauniešu darbā.
Otrdien un ceturtdien ikviens
jaunietis aicināts pievienoties
radošām nodarbēm kopā ar
Kseniju Tvarcu no Vācijas.
«Ksenija pie mums ir katru
otrdienu un ceturtdienu, piedāvājot rokdarbu vai improvizācijas teātra nodarbības.
Kaut kas sagatavots ir vienmēr,
tomēr jaunieši, kā ierasts, var
nākt arī ar savām idejām un
kopīgi izdomāt, ko vēlētos

darīt,» skaidro J.Grīsle. Trešdien jauniešu centrā notiks
projektu konsultācija «Jaunieši
var», bet piektdien no pulksten
16 gaidāmas āra aktivitātes
«Papildinām D vitamīnu».
Centrs darbojas katru dienu,
pirmdienās un piektdienās
jauniešus gaidot līdz pulksten
19, bet otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās – līdz pulksten 20.
Jelgavas pilsētas bibliotēka
ielūdz uz tradicionālajām brīvlaika aktivitātēm «Pavasara
raibumiņi», kas norisināsies
18. martā no pulksten 12 līdz
14, 8–12 gadus veciem bērniem
piedāvājot iesaistīties radošās
darbnīcās un spēlēt spēles,
kas veltītas pavasara vēstnešu
– putnu – tēmai. Bērni varēs
pagatavot dekorus no papīra,
spēlēt spēles, kā arī pārbaudīt
savas zināšanas, atpazīstot
putnu balsis. «Pavasara raibumiņu» piedāvājums ir bez
maksas, un iepriekš pieteikties
nodarbībām nav nepieciešams,
informē bibliotēkā.
Aktivitātes bērniem brīvlaikā piedāvās arī bērnu un
jauniešu centrs «Junda», rīkojot trīs dienu akciju «Noķer
savu emociju» 1.–5. klases
skolēniem. Centra direktores
vietnieks izglītības jomā Māris
Kalniņš skaidro, ka pasākumi
«Jundā» ieplānoti no pirmdienas līdz trešdienai laikā no
pulksten 12 līdz 16. Pirmdiena
būs Interesanto uzdevumu
diena, pulksten 12 pulcējoties
centrā Skolas ielā 2, lai dotos

uz Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāziju Sarmas ielā 2, kur
skolas sporta zālē būs sarūpēti
dažādi interesanti, neikdienišķi uzdevumi. Līdzi obligāti
jāņem maiņas apavi. Otrdien,
17. martā, būs pasākums «Izmēģini pulciņu», ikvienam
Skolas ielā 2 sniedzot iespēju
ielūkoties «Jundas» pulciņu
ikdienā. «Brīvlaika otrdienā
ļausim ieskatīties, kas notiek
mūsu pulciņos, un izmēģināt
dažādas aktivitātes radošajās
darbnīcās. Būs pieejami tādi
pulciņi kā ««Lego» laiks», ādas
apstrāde, keramika, tehniskā
modelēšana, floristika, trases automodelisms un papīra
māksla. Dienas laikā katrs
dalībnieks varēs apmeklēt
divas darbnīcas, un tās būs
jānorāda piesakoties,» skaidro
M.Kalniņš. Savukārt trešdien,
18. martā, būs Dabas diena
nometnē «Lediņi», kuras laikā
bērni piedalīsies dažādu uzdevumu risināšanā gan telpās,
gan ārā, atšifrējot kādu slepenu
vēsti. Uz nometnes vietu vedīs
autobuss, kas bērnus sagaidīs
pie «Jundas» Pasta ielā 32,
un pēcpusdienā tur nogādās
atpakaļ.
M.Kalniņš piebilst, ka visu trīs
dienu pasākumi «Jundā» ir bez
maksas, tomēr tiem nepieciešams pieteikties, jo vietu skaits ir
ierobežots. Uz «Lediņu» nometni
tiks pieņemti 50 bērnu pieteikumi, bet abās pārējās dienās tiks
uzņemti 60 dalībnieki. Pieteikties var pa tālruni 63022298.

«Mans ieguldījums ir jaunas punktu sistēmas izveide, lai noteiktu,
kāda ir tulkojumu kvalitāte.
Darbu veidojot, arī sazinājos ar
tulkojumu autoriem, uzzināju,
cik liela nozīme tulkošanas procesā ir redaktoram, kā arī daudz
sanāca iedziļināties valodu kultūrā, salīdzinot kultūrvēsturiskos
terminus un to, kā tie pielāgoti
atšķirīgām valodām.»
Tāpat valsts konferencei izvirzīts Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas skolnieku Denisa
Galandera un Arta Fiļa pētījums
datorzinātņu un informātikas
sekcijā «Jelgavas luksoforu trūkumi ikdienā un to iespējamie
risinājumi». Tajā jaunieši kopīgi
izstrādājuši uz sensoriem balstītu
luksoforu sistēmu, kas potenciāli
varētu atvieglot satiksmes regulējumu ielās, kurās ir mazāka
satiksmes intensitāte, tādējādi
nodrošinot ērtāku ielas šķērsošanu gājējiem. Izstrādājot darbu,
skolēni padziļināti pētījuši Jelgavas luksoforu darbības sistēmu,
salīdzinot to ar izmantotām sistēmām arī pilsētās ar krietni lielāku
satiksmes intensitāti, piemēram,
Čikāgā, kā arī darba rezultātā
tapis praktiski apskatāms gaismu
pārslēga modelis.
Valsts konferencei no Jelgavas
izvirzīti arī tādi darbi kā «Izglītojamo tiesību un pienākumu
izpratne Jelgavas 6. vidusskolas
skolēnu vidū», «Staphylococcus
aureus sastopamība skolēnu
vidū vecuma grupā no 13 līdz 18
gadiem», «Jelgavas 4. vidusskolas
skolēnu ģimeņu ēšanas paradumu novērtējums» un citi. Valstī
aizstāvētie darbi pretendēs uz
iespēju tikt izvirzītiem starptautiskiem konkursiem.

Salidojums
4. vidusskolā
 Emīls Rotgalvis

14. martā Jelgavas 4.
vidusskola atzīmēs 75
gadus kopš iestādes
dibināšanas, kad tā bija
pazīstama kā Jelgavas
2. septiņgadīgā skola.
Jubileja tiks svinēta ar
salidojumu, uz kuru
lūgti skolas absolventi.
Salidojuma oficiālā daļa sāksies pulksten 15 ar dalībnieku
reģistrāciju, bet pulksten 16 būs
svinīgais pasākums skolas koncertzālē. Pulksten 18 lūgtie viesi
dosies uz svinīgo pieņemšanu pie
skolas direktora Agra Celma, bet
absolventi, skolotāji un darbinieki
tiksies klasēs, informē skolas
direktora vietniece Sanita Baltiņa
Vakara gaitā uzstāsies pūtēju
orķestris «Rota» un būs skatāma
izstāde «Iekāp 45. gadā», ikviens
varēs nofilmēt videosveicienu un
atstāt ierakstu skolas atmiņu grāmatā, kā arī darbosies fotostūrītis.
Tāpat būs salidojuma balle divās
zālēs ar grupu «Mākoņstūmēji»
un absolventu grupām.
Uz salidojumu un skolas svinībām gaidīti gan 4. vidusskolas,
gan 2. septiņgadīgās/astoņgadīgās
skolas absolventi. Dalība iepriekš
jāpiesaka pa tālruni 63029555 vai
e-pastu 4vsk@izglitiba.jelgava.lv.
Salidojuma dalībnieki tiek aicināti
ņemt līdzi atmiņas par skolas gadiem, kā arī nelielu groziņu. Vairāk informācijas par salidojuma
norisi var iegūt vietnē www.4vsk.
jelgava.lv vai pa e-pastu sanita.
baltina@izglitiba.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas

Pasākumi pilsētā

Bāriņtiesas locekļa amata vietu

5. MARTĀ

(1 vakance uz 5 gadiem).

 Pulksten 19 – Vidusjūras ģitārmūzikas un tango projekts «Musique de la
Riviera». Tā kodolu veido grupas «Los Polidos» mūziķi. Projekta vokālists un
īpašās zemi brutālās balss īpašnieks – mūziķis vairāku starptautisku godalgu
laureāts Francijas Komponistu savienības biedrs Marchello Repchs. Biļešu cena
– 10–18 € (kultūras namā).

Galvenie pienākumi noteikti Bāriņtiesu likuma 17. pantā.
Prasības:
• atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. panta otrajā daļā
noteiktajām prasībām un ir:
1. bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze;
2. darba pieredze dokumentu (lēmumu, prasības
pieteikumu tiesai u.c. dokumentu) izstrādē;
3. labas krievu un angļu valodas zināšanas;
4. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
5. pamatiemaņas darbā ar datortehniku («Word»,
«Excel», internets).

6. MARTĀ

 Pulksten 12, 15 un 18 – kino: «Klases salidojums 2» (Latvija, 2020). Trīs draugiem ir jāpaspēj doties uz bērēm, sarīkot Tomam vecpuišu balli un paspēt uz
Toma kāzām. Režisors – A.Ēķis. Lomās: A.Ančevskis, I.Strads, J.Kaukulis, E.Gauja,
G.Grāvelis, D.Gaismiņa, I.Burkovska. Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu
un angļu valodā (16+). Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
 Pulksten 18 – koncerts, veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai, «Mīlestības
spārnos». Uzstājas Maksims Beitāns (čells) un Endijs Rožkalns (ģitāra). Ieeja – bez
maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē).

Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās
prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

7. MARTĀ

Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas
Bāriņtiesā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 118.
kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas
pilsētas Bāriņtiesas locekļa amata konkursam», vai
pa e-pastu marite.matuzele@barintiesa.jelgava.
lv līdz 2020. gada 25. martam (ieskaitot). Tālrunis
uzziņām – 63084415.
Amats klasificēts 45. amata saimes II līmenī (9.
mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1184 euro.
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts
piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa
mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas
datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība.
Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa
rezultātu paziņošanas brīža.

SIA «Spectre Latvia» (reģ.Nr.40003527355)
aicina darbā ŠUVĒJU Kalnciemā.
Uzņēmums piedāvā:
• stabilu darbu starptautiskā tekstilapstrādes
uzņēmumā Latvijā;
• atalgojumu 430–850 EUR/mēn. (pirms nodokļu
nomaksas);
• darba vietu Kalnciemā ar nodrošinātu darbinieku
transportu maršrutā Jelgava–Kalnciems–Jelgava;
• godprātīgu nodokļu nomaksu un sociālās garantijas;
• darba veikšanai nepieciešamo profesionālo
apmācību;
• draudzīgu, mūsdienīgu un sakoptu darba vidi;
• profesionālus kolēģus, kuri atbalstīs un iedrošinās;
• kolektīva atpūtas pasākumus.
Pieteikties vakancei, CV sūtot pa e-pastu
darbs@spectre.lv vai zvanot pa tālruni 28626844.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas pašvaldība līdz
2020. gada 30. martam lūdz
atsaukties garāžu, kuras ir sliktā tehniskā
stāvoklī un atrodas uz Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Prohorova ielā 5,
Jelgavā (kadastra apzīmējums 09000150154),
īpašniekus, nekustamā īpašuma lietotājus
un bijušā garāžu celtniecības kooperatīva
«Mežmaļi» pārstāvjus. Informācija sniedzama
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
329. kabinetā, vai pa e-pastu natalija.lubina@
dome.jelgava.lv.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas pašvaldība līdz
2020. gada 30. martam lūdz atsaukties palīgēku, kuras ir sliktā tehniskā
stāvoklī un atrodas uz Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Filozofu ielā 6A,
Jelgavā (kadastra apzīmējums 09000020849),
īpašniekus vai nekustamā īpašuma lietotājus.
Informācija sniedzama Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 329. kabinetā, vai pa
e-pastu natalija.lubina@dome.jelgava.lv.

Meklē darbu
Vīrietis (60) steidzami meklē šofera darbu. Ir B, C, E kategorija, 95. kods, savs
auto. Var piedāvāt apsarga darbu, sertifikāta nav. Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.20525623.
Podnieks meklē darbu. T.27114795.
Vīrietis (33) steidzami meklē darbu.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.22159957.

Aizsaulē aizgājuši
ALFRĒDS HOLSTS (1938. g.)
BENITA LEITE (1949. g.).
Izvadīšana 07.03. plkst.13 no Baložu
kapsētas Sēru nama.
TAMĀRA LADUSANE (1962. g.).
Izvadīšana 07.03. plkst.14.30 Meža
kapsētā.
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Ceturtdiena, 2020. gada 5. marts

Seko mums:

pārvaldības pamati

Vienkāršā ieraksta
grāmatvedības
kārtošana
lauksaimniekiem

10. martā pl. 1715

18. martā pl. 1000

Dokumentu

Nesteidzīgās dzīves skola
Valodu studija

Angļu valoda
20.03. - 05.06.
Piektdienās
10.00 - 11.30

Vācu valoda
19.03. - 21.05.
Ceturtdienās
10.00 - 11.30

Dzīvesprieka studija
Dzīvesprieka dažādās “sejas”
01.04.-29.04., trešdienās, 10.00 -11.30
Meklējam krāsas parastā ikdienā
26.03., 23.04., 28.05. trešdienās, 10.00 -11.30
Mūzikas terapija
27.03., 17.04., 22.05. piektdienās, 16.00 -17.30

facebook.com

 Pulksten 12, 15 un 18 – kino: «Klases salidojums 2» (Latvija, 2020). Trīs draugiem ir jāpaspēj doties uz bērēm, sarīkot Tomam vecpuišu balli un paspēt uz
Toma kāzām. Režisors – A.Ēķis. Lomās: A.Ančevskis, I.Strads, J.Kaukulis, E.Gauja,
G.Grāvelis, D.Gaismiņa, I.Burkovska. Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu
un angļu valodā (16+). Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
 Pulksten 15 – koncerts, veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai, «Viss sievietēm!». Īpašie viesi – nopelniem bagātais tautas deju ansamblis «Na rostanjah»
(«На ростанях»), mākslinieciskais vadītājs – Sergejs Rakovskis (Baltkrievija).
Ieeja – bez maksas (Jelgavas novada domes zālē).

8. MARTĀ

 Pulksten 13 – koncerts – saulains sveiciens «Rotiņas» dziesmā. Mākslinieciskā
vadītāja – A.Pizika. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).

10. MARTĀ

Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija

23. martā pl. 1715

Foto studija
25.03., 08.04., 22.04., 13.05.,
27.05.
Trešdienās
17.00 - 19.15

 Pulksten 13 – seminārs «Aktualitātes darba tiesībās un darba aizsardzībā».
Pieteikties pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv vai tālruni 63012155,
63012169. Dalība – bez maksas (ZRKAC).

11. MARTĀ

 Pulksten 18 – nodarbību cikla «Gudro vecāku skola» seminārs tiešraide «Kā
attīstīt bērnā emocionālo inteliģenci?». Lektore – A.Poiša. Pieteikties pa e-pastu
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv vai tālruni 63082101, 29222737. Dalība – bez
maksas (ZRKAC).

12. MARTĀ

 Pulksten 14 – Latvijas Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Jelgavas
reģiona fināls. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē).
 Pulksten 14 – XXIV integratīvās mākslas festivāla «Nāc līdzās» reģionālais
koncerts «Nāc līdzās Zemgalē!». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

13. MARTĀ

Erudītu studija
30.03., 27.04., 25.05.
Pirmdienās
10.00 - 11.30

 Pulksten 18 – cirka izrāde «Ar transformeru». Biļešu cena – 8–10 €; bērniem līdz
3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, – bez maksas (kultūras namā).

14. MARTĀ

 «Grāmatu starts» trīsgadniekiem: nodarbību cikla «Mazo pūcēnu skoliņa»
1. nodarbība. Iepriekš jāpiesakās. Dalība – bez maksas (Miezītes bibliotēkā,
Pārlielupes bibliotēkā un bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
 Pulksten 14 un 18 – koncertuzvedums «Kaupēn, mans mīļais». Rokopera
«Kaupēn, mans mīļais» atdzimst koncertversijā, lai vēlreiz rosinātu saklausīt
Māras Zālītes dzejā un Jāņa Lūsēna mūzikā iekodētos vēstījumus, palūkoties
uz tiem šodienas acīm. Uzvedumā piedalās Z.Muktupāvels, R.Celms, M.Gaile,
Anmary, aktieri J.Bartkevičs, A.Līvmane, K.Pasternaka, Z.Neimanis, instrumentālā grupa Jāņa Lūsēna vadībā, NMV Rīgas Doma kora skolas Mūziklu un džeza
nodaļas audzēkņi u.c. Biļešu cena – 18–28 € (kultūras namā).

15. MARTĀ

 «Grāmatu starts» trīsgadniekiem: nodarbību cikla «Mazo pūcēnu skoliņa» 1.
nodarbība. Iepriekš jāpiesakās. Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 Pulksten 13 – Jelgavas pilsētas koru skate. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
Valsts ģimnāzijā).
 Pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Mazajā zālē).

16. MARTĀ

 Pulksten 17.30 – izrāde bērniem «Māja zem varavīksnes». Kam mājās ir
Sunītis un Kaķīte, zina, cik daudz mīlestības un prieka tie sniedz mājiniekiem,
bet ko viņi dara, kad neviena nav mājās? Autors un režisors – A.Ekštets. Biļešu
cena – 3–4 € (kultūras namā).

17. MARTĀ

 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Miezītes
bibliotēkā).
 Pulksten 18 – neona šovs «Atpakaļ nākotnē». Laika mašīna pārcels atpakaļ
pagātnē un nogādās nākotnē. Senā Ēģipte, pirāti, citplanētieši, lāzercilvēki un
citi stāsti gaida jūs. Pašas modernākās gaismu datortehnoloģijas, neona maģijas
priekšnesumi pārsteigs gan mazos, gan lielos skatītājus. Biļešu cena – 8–12 €;
bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, – bez maksas
(kultūras namā).

18. MARTĀ

 Pulksten 12 – skolēnu brīvlaika aktivitātes «Pavasara raibumiņi». Dalība – bez
maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 Pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Ž.Anuijs «Ielūgums pilī». Režisore – D.Vilne, scenogrāfs – I.Pirvics, kostīmu māksliniece – I.Vilne, I.Ose. Dvīņu
brāļu Orāsa un Frederika lomā – R.Mediss. Lomās: S.Bērziņa, I.Beķere, L.Kalniņa,
A.Rokjāne, I.Soika-Dreimane, Z.Zariņa, R.Balševics, L.Cimermanis vai I.Dūrītis, U.Glāzītis un M.Vilnis. Piedalās instrumentālā grupa. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).

19. MARTĀ

 No pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pilsētas bibliotēkas lasītavā).
 Pulksten 17 – saruna ar Annu Žīguri par viņas jauno grāmatu «Mūsu tautas
gaita». Dzejnieces Elzas Stērstes 135. jubilejas atcere. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē).

21. MARTĀ

 «Grāmatu starts» trīsgadniekiem: nodarbību cikla «Mazo pūcēnu skoliņa»
2. nodarbība. Iepriekš jāpiesakās. Dalība – bez maksas (Miezītes bibliotēkā,
Pārlielupes bibliotēkā un bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
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21. MARTĀ

 Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida
pavadībā. Ieejas maksa – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 12 – nodarbību cikla «Domā un dari zaļi» gaitā nodarbība «Ļaut
plastmasai uzziedēt jeb rotas no PET pudelēm». Nodarbību vada meistare
Madara Jurgelāne. Pieteikties pa tālruni 63005445, 63005447. Dalības maksa –
22 € (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 17 – TDA «Ritums» 40 gadu jubilejas koncerts «Riti, riti «Ritumā»».
Koncerta mākslinieciskā vadītāja – I.Karele, režisore – L.Muižniece. Biļešu cena
– 3–4 € (kultūras namā).

Ceturtdiena, 2020. gada 5. marts

«Kalve» ielūdz uz
koncertu «Polka pilī»

22. MARTĀ

 «Grāmatu starts» trīsgadniekiem: nodarbību cikla «Mazo pūcēnu skoliņa» 2.
nodarbība. Iepriekš jāpiesakās. Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 Pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Sniega karaliene»
pēc H.K.Andersena pasakas motīviem. Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena –
3 € (kultūras namā).

NO 23. LĪDZ 27. MARTAM

 Digitālā nedēļa: dažādas aktivitātes Jelgavas pilsētas bibliotēkās. Dalība –
bez maksas.

23. MARTĀ

 Pulksten 18 – muzikāli literārs pasākums «Kad dvēsele un daba zied»: Irēnas Ščeglovas-Stīgas dzeja un Solvitas Grasmanes mūzika. Ieeja – bez maksas
(Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē).

24. MARTĀ

 Pulksten 14 – interaktīva pasaka bērniem «Princis un Briesmone»: Jaunā
Minskas Drāmas teātra viesizrāde krievu valodā (jaunākā un vidējā vecuma
skolēniem (5–11 g.)). Režisors iestudētājs – M.Lašickis. Biļešu cena – 7–11,50 €
(kultūras namā).
 Pulksten 19 – «Žanna»: Jaunā Minskas Drāmas teātra viesizrāde krievu
valodā (18+). Režisors iestudētājs – C.Kulikovskis. Biļešu cena – 12–22 € (kultūras namā).

25. MARTĀ

 No pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Pārliel
upes bibliotēkā).
 Pulksten 11 – komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).

26. MARTĀ

 Aizmāršīgo lasītāju diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Pārlielupes bibliotēkā,
Miezītes bibliotēkā un bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
 Pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Dienvidkoreja – ceļojums nākotnē». Vakara viesis – Alīna Linka-Andrušiete. Dalības maksa – 2 € (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 19 – humora teātra «Greizais spogulis» programma «50 smieklīgā nokrāsas» (krievu valodā) (6+). Piedalās: A.Morozovs, M.Belovs, Bandurins, O.Nevežina.
Biļešu cena – 12–25 €, bezmaksas ieeja bērniem nav paredzēta (kultūras namā).

27. MARTĀ

 Pulksten 18 – Teātra diena. Pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
pirmizrāde «Kazanovas mētelis». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena – 3–5 €
(kultūras namā).

28. MARTĀ

 Jauniešu amatierteātru festivāls «Mirklis 2020». Informācija: https://jaunaisteatris.wixsite.com/jaunaisteatris (k/n «Rota»).

29. MARTĀ

 «Grāmatu starts» trīsgadniekiem: nodarbību cikla «Mazo pūcēnu skoliņa»
3. nodarbība (noslēdzošā). Iepriekš jāpiesakās. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē).
 Pulksten 17 – koncerts, veltījums Norai Bumbierei, «Zvaigznes kvēl». Piedalās:
grupa «Inversija» (1985. gada sastāvs R.Macata vadībā), solisti I.Krauja, U.Roze, V.Lapčenoks. Īpašie viesi – R.Dūduma-Ķirse un Ž.Siksna. Biļešu cena – 10–15 € (kultūras namā).

31. MARTĀ

 Pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).
 Pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde: Ivans Viripajevs «Nepanesami ilgi
apskāvieni». Lomās: A.Skrastiņš, I.Segliņa, I.Sondore, K.Dumburs. Režisors –
R.Atkočūns. Kas cilvēkam ir jādara, lai sajustu, ka viņš ir dzīvs? Katram nākas
izdzīvot savu elli. Taču, ja ellē var ieiet, tad no tās noteikti var arī iziet (16+).
Izrādē smēķē. Biļešu cena – 13–20 € (kultūras namā).

Izstādes
 11. martā pulksten 17 – izstādes «Saulius Kruopis – 60: Baltijas grāmatu
rakstu» oficiālā atklāšana ar paša mākslinieka un Lietuvas Republikas vēstniecības
pārstāvja piedalīšanos un Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumu. Izstāde apskatāma līdz 1. aprīlim (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 No 12. marta līdz 30. maijam – lietuviešu fotomākslinieces Astridas Čivilienes darbu izstāde «Liesmu dzīve». Fotogrāfiju sērija atklāj noslēpumaino
keramikas tapšanas procesu, kad liesmu kvēle mijas ar lirisko ogļu izplēnēšanu
tumsā (Jelgavas tehnikumā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
 Līdz 12. martam – XXIV integratīvās mākslas festivāla «Nāc līdzās» dalībnieku
leļļu izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
 Līdz 30. martam – JPPI «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas dalībnieku
izstāde «Pieradināšana...». Studijas vadītāji – A.Buškevica un I.Klaperis (kultūras
nama 1. stāva galerijā un foajē).
 Līdz 31. martam – iespiedizdevumu izstāde «Jelgavas izdevēji» sadarbībā
ar kolekcionāru Jāni Vilku (Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā).
 Līdz 31. martam – Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde «Daigas
Segliņas oriģinālzīmējumi» (Pārlielupes bibliotēkā).
 Līdz 31. martam – Aļonas Prokofjevas personālizstāde «Mirdzums». Izstādē skatāmi lielformāta darbi, makro dārgakmeņi palielinātā variantā, klusās
dabas u.c. Darbi gleznoti eļļas tehnikā reālistiskā manierē (kultūras nama 2.
stāva galerijā).
 Līdz 31. martam – Ineses Mīlbergas zīmējumu un akvareļu izstāde «Kas
dzīvo tumšajā skapī... un citi stāsti» (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa
Izstāžu zālē).
 Martā – JRTC veidota izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā»
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).

«Polka pilī» ir Latvijas studentu un vidējās paaudzes kolektīvu satikšanās Jelgavā, kas aizsākusies
pirms vairāk nekā 10 gadiem, dejotājiem rīkojot sporta spēles. Sacensību gars gadu gaitā nav
mazinājies, tomēr krāšņākā tikšanās daļa ir tradicionālais deju koncerts.
Foto: no JV arhīva
 Emīls Rotgalvis

Sestdien, 7. martā, pulksten
17 Jelgavas pils aulā sadancosies astoņi deju kolektīvi,
uzstājoties tautas deju ansambļa (TDA) «Kalve» tradicionālajā koncertā «Polka
pilī». Tāpat dejotāji sacentīsies ikgadējās spēlēs, cīnoties
par ceļojošo kausu.
TDA «Kalve» mākslinieciskā vadītāja
Gunta Skuja stāsta, ka deju kolektīvu
tikšanās tradīcija ir jau vairāk nekā 10
gadus sena un tās aizsākumi meklējami
Slampē, kad tika rīkotas dejotāju ziemas
spēles. Laika gaitā pasākums pārcēlies
uz Jelgavas pili, kur ieguvis nosaukumu
«Polka pilī», tomēr sacensības gars ir

saglabāts, pasākumu rīkojot divās daļās,
no kurām pirmā ir kolektīvu sacensība,
bet otrā – kopīgs koncerts.
Šogad Jelgavā satiksies astoņi tautas
deju kolektīvi – «Banga» no Liepājas
Universitātes, Mārupes vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) «Mārupieši», rīdzinieki jauniešu deju kolektīvs
«Austris», Rīgas Stradiņa universitātes
TDA «Ačkups» un Rīgas Tehniskās
universitātes TDA «Vektors», kā arī
jelgavnieki TDA un VPDK «Kalve» un
TDA «Diždancis». G.Skuja skaidro, ka
katru gadu viesu sastāvs ir nedaudz
citādāks, jo sadraudzības kolektīvu ir
daudz, taču visi pasākuma dalībnieki ir
pazīstami ar tradīcijām un pilī ar dejām
viesojušies vairākkārt.
Runājot par koncerta programmu,
TDA «Kalve» mākslinieciskā vadītāja

stāsta, ka tā būs krāšņa un dažāda, jo
katrs kolektīvs būs sagatavojis ko savu:
«Zemgalieši uzstāsies, izpildot daļu no
repertuāra, kas tiek gatavots jūnijā
gaidāmajiem Zemgales kultūrvēsturiskā
novada deju svētkiem, taču pārējie kolektīvi nāks ar kaut ko savu un oriģinālu,
līdz ar to vērot koncertu noteikti būs ļoti
interesanti.»
Koncerts sāksies pulksten 17, savukārt dienas gaitā kolektīvi piedalīsies
sacensībās, kuru tematika katru gadu
ir cita. Šogad dejotāji centīsies pierādīt,
kura kolektīva pārstāvji veiksmīgāk spēj
nodot savas zināšanas, apmācot studentus dejotprasmē. Veiksmīgākie saņems
balvu «Ceļojošā tējkanna».
7. marta koncertu Jelgavas pilī pulksten 17 vērot ielūgts ikviens interesents.
Ieejas maksa – 2 eiro.

No baroka līdz mūsdienām čella un ģitāras skaņās
 Emīls Rotgalvis

6. martā pulksten 18, Sieviešu dienu gaidot, Sabiedrības
integrācijas pārvaldes zālē
Skolotāju ielā 8 izskanēs
čellista Maksima Beitāna un
ģitārista Endija Rožkalna koncerts «Mīlestības spārnos».
Uz to bez maksas aicināts
ikviens.
«Mūziķi kā duets Sabiedrības integrācijas pārvaldē viesosies pirmoreiz, tomēr
kopīga čella un ģitāras programma
jau izskanēja pagājušajā gadā Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā. Būs gan kopīgi skaņdarbi, gan

solo – atsevišķi muzicējot vai nu čellam,
vai ģitārai,» informē pārvaldes vadītājas
vietniece kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde. Šī būs M.Beitāna atgriešanās ar koncertu Sabiedrības integrācijas
pārvaldē, iepriekšējo uzstāšanos aizvadot
12. decembrī. Pasaulē atzītais čellists
daudz koncertē ārpus Latvijas, tomēr neaizmirst dzimto pilsētu, regulāri sniedzot
koncertus tieši jelgavniekiem.
Programmas līdzautors čella un
ģitāras dueta dalībnieks E.Rožkalns
stāsta, ka programmā izskanēs gan
skaņdarbi no aizvadītā gada koncerta
muzejā, gan vairāki pirmatskaņojumi:
«Programma ir veltīta Sieviešu dienai,
tāpēc savās noskaņās tā būs romantiska, bet tajā pašā laikā daudzveidīga,

iekļaujot kompozīcijas, sākot no baroka
laika līdz mūsdienām. Ģitāra un čells
ir ļoti radniecīgi instrumenti ne tikai
tāpēc, ka abiem ir stīgas, bet līdzīgi ir arī
reģistri un tembrālie diapazoni, tādējādi
atrodami pietiekami daudz skaņdarbu,
kas rakstīti abiem instrumentiem.»
E.Rožkalna un M.Beitāna sadarbība
veidojusies jau Mūzikas skolas laikos,
tomēr pirmā kopīgā uzstāšanās bija
2019. gada koncerts muzejā. «Sapratām,
ka ir vērts šādu projektu īstenot, mums
ir izdevies saspēlēties, un nu aizvadīti
jau vairāki kopīgi koncerti. Protams,
svarīgi ir atrast laiku mēģinājumiem,
tāpēc visu plānojam ļoti punktuāli un
precīzi, un redzam šai kopdarbībai arī
turpinājumu,» teic ģitārists E.Rožkalns.

Ar dziesmām un dejām aicinās nākt līdzās
 Emīls Rotgalvis

12. martā pulksten 14 Jelgavas kultūras namā norisināsies pirmais
šā gada reģionālais integratīvās mākslas festivāla «Nāc līdzās!»
atlases koncerts, kurā bērni, jaunieši un pieaugušie ar īpašām
vajadzībām no Zemgales un Kurzemes reģiona ar dziesmām,
dejām, dzejas lasījumiem un citiem priekšnesumiem pierādīs savu
radošumu un varēšanu, pretendējot uz iespēju piedalīties festivāla
lielkoncertā 15. aprīlī Rīgā. Nedēļas garumā kultūras namā skatāma
arī festivāla dalībnieku gatavoto leļļu izstāde, un gan koncerts, gan
izstāde ir bez maksas.
Fonda «Nāc līdzās!» vadītāja Sarma
Freiberga stāsta, ka šis festivālam būs
jau 24. gads, savukārt atlases koncerts
Zemgalē tiek rīkots vairāk nekā 10 gadus. «Līdz ar mazāku dalībnieku skaitu
Kurzemē Jelgavā sagaidīsim talantus arī
no šī novada. Dalībnieki ir dažāda vecuma – sākot no pirmsskolas bērniem un

beidzot ar pieaugušajiem –, un arī talantu
priekšnesumi būs daudzveidīgi. Dzirdēsim ģitārspēles izpildījumu, būs repa
priekšnesums, protams, arī dziedājumi
un citi priekšnesumi gan individuālā,
gan grupu izpildījumā. Šogad festivālam
nav konkrēta tematiska moto, līdz ar
to dalībniekiem paveras lielāka brīvība

radošām izpausmēm,» skaidro S.Freiberga. Organizatori vērot festivāla atlases
koncertu īpaši ielūdz invalīdu biedrību
pārstāvjus un skolēnus.
Dalībnieku priekšnesumus vērtēs režisors Valdis Pavlovskis, Jelgavas novada
pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja
Anita Liekna, kā arī S.Freiberga, izraugoties labākos, kuri 15. aprīlī piedalīsies
festivāla noslēguma lielkoncertā Rīgā,
VEF kultūras pilī. Tāpat Zemgales reģiona dalībniekus atlases koncertā sveiks
popgrupa «Smaids» un šova «X faktors»
duets Signe un Jānis Aizupieši.
Jāpiebilst, ka kultūras nama 2. stāva
galerijā bez maksas aplūkojama festivāla
dalībnieku pašdarināto leļļu, kuras veidojuši dalībnieki no dažādām Latvijas
vietām, izstāde. Tā skatāma līdz 12.
martam.

