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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 2. jūlijs

Iepazīsti Lielās ielas un
Čakstes bulvāra vēsturi tornī!

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
Pasākumi pilsētā

4. JŪLIJĀ
Īsi

 Pulksten 14 – ebreju tautas genocīda upuru piemiņas pasākums. Bezmaksas
autobuss dalībniekiem – 4. jūlijā pulksten 13.30 no Pasta ielas 32 (piemiņas
vietā Zālītes ielā).
 Pulksten 11 – G.Tranas pirmā ekskursija «No senā Tirgus laukuma līdz vecpilsētas
kvartālam». Pieteikties pa tālruni 63005445 vai 63005447. Dalība – bez maksas (sākums
pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

11. JŪLIJĀ

 Pulksten 11 – G.Tranas otrā ekskursija «Bīronu laiki Jelgavā». Pieteikties pa tālruni
63005445 vai 63005447. Dalība – bez maksas. Ieejas maksa pilī – 2 € pieaugušajiem, 1 €
bērniem (sākums pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

18. JŪLIJĀ

 Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas SvētāsTrīsvienības baznīcas tornī gida pavadībā. Jāiegādājas ieejas biļete tornī. Biļetes cena – pieaugušajiem 2,50 €, skolēniem, studentiem, pensionāriem 1 €. Gids – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 No pulksten 10 līdz 16 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Miezītes
bibliotēkā).

23. JŪLIJĀ

 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pilsētas bibliotēkā).

25. JŪLIJĀ

 Pulksten 11 – G.Tranas trešā ekskursija «Akadēmijas iela–Zemgales prospekts». Dalība – bez maksas. Pieteikties pa tālruni 63005445 vai 63005447.
(sākums pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

Izstādes
 Līdz 15. jūlijam – Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes izstāde «Pērļu
mirdzums gleznās» (ZRKAC).
 Līdz 28. augustam – Ineses Kalv gleznu izstāde «Mazliet vasaras». Ieeja – bez
maksas (Miezītes bibliotēkā).
 No 1. līdz 31. jūlijam – ceļojošā izstāde «100 grāmatas bērniem». Ieeja – bez
maksas (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis» Zemgales prospektā 7).
 Līdz 31. jūlijam – Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde «Ieskaties Jelgavā».
Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 Jūlijā – JRTC veidota izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā».
Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).

18. JŪNIJA KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES
Horizontāli
Vertikāli
1. Bumbiere.
2. Brigadere.
3. Ulmanis.
4. Čakste.
5. Valdekas.
6. Kartupeļi.
7. Aa.
8. Bura.
11. Rastrelli.
9. Luterāņu.
12. Eliass.
10. Barons.
15. Observatorija. 13. Skūpsts
17. Austrumi.
14. Prāta vētra.
19. Katafalks.
16. Mitau.
21. Alunāns.
18. Avdejevs.
22. Lielā.
20. Aspazija.
23. Jēkabs.
24. Mīlestības.
25. Mēs esam Jelgava.
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Jelgavas reģionālā Tūrisma centra radītās izstādes ļauj labāk iepazīt Jelgavas vietas, kādas tās bija pirms
Otrā pasaules kara radītajiem postījumiem. Izstāde veltīta Lielās ielas (attēlā), Čakstes bulvāra un Jelgavas
centra vēsturei, apskatot arī pagātnē palikušos pilsētas namus, ielas un pulcēšanās vietas. Kolāža: JRTC
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā
skatāma fotogrāﬁju izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris
laika ritējumā». Tajā apkopotas fotogrāﬁjas no 20. gadsimta
30. gadiem līdz mūsdienām, parādot Lielās ielas un Jāņa
Čakstes bulvāra pārmaiņas gadu gaitā. Savukārt par šo un
citu Jelgavas vietu vēsturi vēsta virtuālā izstāde mājaslapā
visit.jelgava.lv.
Fotoizstādē var uzzināt, piemēram,
kāda Lielā iela izskatījās 1930. gadā,
kur atradās Veismaņa nams un kurš
nams uz Jelgavas galvenās ielas savulaik uzskatīts par visskaistāko. Tāpat
eksponētas Čakstes bulvāra fotogrāfijas
no 20. gadsimta sākuma līdz mūs-

dienām, attēlojot tā pārmaiņas gadu
gaitā. Ekspozīciju papildina ielu karte
no 20. gadsimta 30. gadiem, kas spilgti
attēlo, cik ievērojamas pārmaiņas ēku
izkārtojumā piedzīvojis Jelgavas centrs.
Ieskatu vēsturē sniedz arī virtuālā
izstāde «Jelgava toreiz un tagad»,

ļaujot novērtēt izmaiņas pilsētas ainavā, vizuāli saplūstot fotogrāfijām no
šodienas un pagātnes. Attēli izvietoti
interaktīvā kartē, parādot agrākās
ielas, ēkas un laukumus šodienas
Jelgavā. Mūsdienu un vēstures salīdzinājumu atspoguļo arī Hercoga Jēkaba
kanāla ceļš – interaktīvs video ar karti,
parādot trīs kilometrus garā kanāla
no Svētes līdz Driksai izvietojumu
pilsētā. Kanāls savulaik apgādājis
Kurzemes un Zemgales hercogistes
galvaspilsētu un tās nocietinājumu
grāvjus ar ūdeni un kalpojis kā ūdensceļš preču pārvadāšanai. Virtuālās
izstādes skatāmas mājaslapā visit.
jelgava.lv, sadaļā «Aktuāli».

«Zinītī» skatāma ceļojošā izstāde «100 bērnu grāmatas»
 Emīls Rotgalvis

Visu jūliju bērnu un jauniešu
bibliotēkā «Zinītis» Zemgales
prospektā 7 skatāma Rīgas
Centrālās bibliotēkas izstāde
«100 bērnu grāmatas», kas
veidota kā veltījums Latvijas
simtgadei. Izstāde iepazīsti
na ar bērnu grāmatām, kas
izdotas no 1918. līdz 2018.
gadam, vēstot par darbiem,
kas tapuši dažādos laika pe
riodos un ar kuriem izaugu
šas vairākas paaudzes.
«Savas bērnības grāmatas izstādē var
sastapt vairāku paaudžu cilvēki. Tā ir
tikšanās, kas raisa atmiņas un emocijas,
jo ikviens šeit var atcerēties sevi pašu
tālajā vai ne tik tālajā laikā, kad tika
lasītas izstādes grāmatas un aplūkotas
to izteiksmīgās ilustrācijas. Te atrodami
gan latviešu literatūras klasiķu Raiņa,
Aspazijas, Annas Brigaderes, gan padomju laika rakstnieku Annas Sakses, Zentas
Ērgles, Žaņa Grīvas, gan arī mūsdienu

autoru darbi,» stāsta izstādes projekta
autore Dzidra Šmita.
Izstāde atklāj arī dažādu laikposmu
grāmatu izdošanas īpatnības. Tajā novērtējams, piemēram, pagājušā gadsimta
20. un 30. gadu grāmatniecības uzplaukums, darbojoties tādiem apgādiem kā
«Valters un Rapa», «Grāmatu draugs»,
«Jāņa Rozes apgāds» un citām mazākām
izdevniecībām. Šajā laikā izdotas gan
krāšņi ilustrētas grāmatas uz laba papīra,
gan vienkāršāki izdevumi mācībām. Arī
Otrā pasaules kara gados izdotas bērnu
grāmatas, tostarp latviešu literatūras
klasika, ko ilustrējuši izcilākie latviešu
mākslinieki Niklāvs Strunke, Kārlis
Sūniņš, Pēteris Upītis un citi. Kaut arī
1945. gadā, mainoties divām varām,
Latvijā nav izdota neviena latviešu
autora grāmata bērniem, izstādē no šā
laika iekļauta skolu jaunatnei domātā
Aspazijas luga «Zaudētās tiesības». Savukārt 60. gadu vidū sāka darboties izdevniecība «Liesma», kurā izdotas tādas
bērnu grāmatas kā Annas Sakses «Trīs
šķūnīši», Margaritas Stārastes «Zīļuks»
un Kārļa Skalbes «Kaķīša dzirnavas»

ar Džemmas Skulmes un Ojāra Ābola
ilustrācijām. Jauns bērnu literatūras
uzplaukums piedzīvots aizvadītā gadsimta 70. un 80. gados, kad izdotas vizuāli
krāšņas grāmatas ar Ilonas Ceipes, Pāvila
Šenhofa un daudzu citu mākslinieku
ilustrācijām. Arī 90. gados, kad valstī bija
sarežģīta ekonomiskā situācija un zema
iedzīvotāju pirktspēja, bērnu grāmatas
turpināja iznākt, nepārraujot gadu desmitiem iedibināto tradīciju, taču tās bija
mākslinieciski piezemētākas. Savukārt
jaunajā gadu tūkstotī izdotās grāmatas
atkal ir krāšņas un oriģinālas ne vien
ilustrāciju, bet arī satura ziņā, bērniem
uzaugot ar daiļdarbiem no tādiem autoriem kā Viks, Inese Zandere, Kārlis
Vērdiņš un Dzintars Tilaks.
Grāmatu kolekcijā «100 grāmatas
bērniem» iekļauti dāvinājumi, antikvariātos un no privātpersonām iegādātas
grāmatas un izdevumi no bibliotēkām.
Izstāde «Zinītī» skatāma līdz 31. jūlijam, sniedzot iespēju iepazīt arī jaunās
bibliotēkas telpas Zemgales prospektā 7,
kur no 15. jūnija tiek gaidīti kā esošie, tā
jauni lasītāji.

Jaunieši aicināti piedalīties bezmaksas futbola un ﬂorbola turnīrā
 Ritma Gaidamoviča

Arī šovasar bērni un jaunieši
vecumā no septiņiem līdz 25
gadiem aicināti piedalīties
bezmaksas futbola turnīrā
«Basta football» un ﬂorbola
turnīrā «Basta floorball».
Futbola turnīrs notiks Jelga
vas 6. vidusskolas stadionā,
un pirmais posms tiks aiz
vadīts jau šodien, 2. jūlijā.
Savukārt ﬂorbola sacensības
notiks stadionā pie Jelgavas
4. sākumskolas; pirmais ﬂor
bola posms plānots 9. jūlijā.
Sacensībām iepriekš nav
jāpiesakās.

«Basta football» spēles Jelgavas 6.
vidusskolas sporta laukumā notiks 2., 16.
un 30. jūlijā un 13. augustā, bet ﬂorbola
turnīra posmi stadionā pie Jelgavas 4.
sākumskolas – 9. un 23. jūlijā, 6. un 20.
augustā. Spēles abos turnīros katrā posmā sāksies pulksten 16, bet reģistrācija
– pulksten 15.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
jaunatnes lietu speciālists Oskars Šulcs
informē, ka turnīros piedalīties aicināti
bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 25
gadiem neatkarīgi no priekšzināšanām
futbolā vai ﬂorbolā. Lai piedalītos futbola
turnīrā, jāizveido komanda ar četriem
laukuma spēlētājiem (sarakstā var būt
pieci), bet ﬂorbola čempionātā uz laukuma drīkst atrasties trīs spēlētāji (sarakstā

var būt četri). Dalībnieki pēc vecuma tiks
sadalīti trīs vecuma grupās.
Futbolā vienas spēles ilgums būs piecas
minūtes, un tā tiks aizvadīta bez vārtsarga un bez tiesneša. Arī ﬂorbolā spēles
noritēs bez tiesnešiem un vārtsargiem
un spēles ilgums un izspēles kārtība būs
atkarīga no komandu skaita. Spēlēšanai
nepieciešamais inventārs gan futbolā,
gan ﬂorbolā tiks nodrošināts, kā arī spēlētājiem būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi.
Sacensības organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar Latvijas
Futbola federācijas Zemgales futbola
centru un biedrību «FK JeNo».
Dalībnieki un skatītāji, apmeklējot
turnīru, aicināti ievērot vispārējos pulFoto: Nora Austriņa
cēšanās ierobežojumus.

