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Priecīgas Lieldienas!
Cienījamie jelgavnieki!

Jelgavniekiem ir iespēja
pašizolācijai izmantot
viesnīcas «Zemgale» telpas
 Egita Veinberga

Ārkārtējās situācijas laikā jelgavnieki, kuriem
nepieciešama pašizolācija un savā dzīvesvietā
to nodrošināt nav iespējams, varēs izmantot sporta kompleksa
«Zemgale V» viesnīcas
«Zemgale» numuriņus
Skautu ielā 2.

Šogad Lieldienu gaidīšanas laiks ikvienu no mums skāris daudz personiskāk.
Pasaule pēkšņi samazinājusi straujo ikdienas
ritmu, ļaujot gūt līdz šim neiepazītu dzīves
pieredzi. Cilvēkiem jāveic izmaiņas ierastajā
dienaskārtībā, plānos, atvēlot laiku sev un
pašiem tuvākajiem. Laiku, kura allaž ir pietrūcis. Īpašā situācija liek mums pārkārtot
prioritātes citā secībā un uz agrāk šķietami
svarīgām lietām paskatīties attālināti, pievēršoties, iespējams, patiesi būtiskajam.

Reaģējot uz ārkārtējo situāciju,
Jelgavas pilsētas pašvaldība vienojusies ar viesnīcu «Zemgale»
par iespēju sniegt pašizolācijai
nepieciešamo pakalpojumu, piedāvājot viesnīcas telpas. Šāds
pakalpojums tiks nodrošināts
iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama pašizolācija, nav uzstādīta
Covid-19 diagnoze un nav iespēju
rast risinājumu par atsevišķu
dzīvesvietu.
Tiem, kuri izvēlēsies šādu
iespēju, par pakalpojumu būs

Lieldienām šogad ir īpaša nozīme, kad
mēs, attālināti no dievnamiem, Kristus atdzimšanas svētkus varam svinēt katrs savā –
iekšējā – baznīcā. Novēlu visiem tajā saklausīt
sirdsbalsi, saglabāt iekšējo līdzsvaru un gūt
garīgo stiprinājumu. Gara spēks un ticība palīdz pārvarēt pašus grūtākos pārbaudījumus.
Un noteikti visiem novēlu labu veselību.

Būsim atbildīgi –
sargāsim sevi un līdzcilvēkus!
Priecīgas Lieldienas!

jāmaksā – ar viesnīcu panākta
vienošanās, ka maksa būs 20 eiro
diennaktī.
Savukārt trūcīgiem un maznodrošinātiem Jelgavā deklarētiem
iedzīvotājiem, kā arī personām,
kuras finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, nepieciešamības gadījumā šo pakalpojumu
apmaksās pašvaldība, bet ar noteikumu, ka personai nav uzstādīta Covid-19 diagnoze. Lai varētu
saņemt pašvaldības apmaksātu
izmitināšanas pakalpojumu, personai jābūt Sociālo lietu pārvaldes
izsniegtam nosūtījumam.
Iedzīvotāji, kam ir radusies
šāda nepieciešamība, aicināti
zvanīt Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa
tālruni 8787, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldei pa tālruni 63007491
vai rakstīt pa e-pastu janis.verzemnieks@soc.jelgava.lv.
Nepieciešamības gadījumā pašvaldība meklēs papildu telpas, lai
nodrošinātu iespēju pašizolēties.

Policija pilsētā pa skaļruņiem
uzrunā iedzīvotājus, aicinot
divu metru distanci
Pašvaldība nodrošina pārtikas pakas bērniem no krīzes skartām, ievērot
Kristīne Langenfelde
trūcīgām un maznodrošinātām, kā arī daudzbērnu ģimenēm Ministru kabineta rīkojums «Par ārkārtējās situācijas izJelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš

 Egita Veinberga

Kopš pagājušās nedēļas Jelgavā pašvaldība nodrošina
ēdināšanas atbalstu – pārtikas paku 12 eiro vērtībā reizi
nedēļā vienam izglītojamajam, kura ģimeni skārusi Covid-19 krīze, kā arī trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu
bērniem. Savukārt no šīs nedēļas, pamatojoties uz 3.
aprīļa Jelgavas domes ārkārtas sēdes lēmumu, atbalstu saņem arī izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm.
Būtiski uzsvērt, ka atbalsts tiek nodrošināts Jelgavā
deklarētiem bērniem, arī tiem, kuri izglītības iestādi
apmeklē citā pašvaldībā.
Jelgavas domes 3. aprīļa lēmums paredz, ka 1.–9. klašu
skolēniem, kuri ir no trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ēdināšanas pabalsts
tiks nodrošināts no pašvaldības
budžeta līdzekļiem un valsts
piešķirtajām dotācijām brīvpusdienām. Savukārt vidusskolēniem
un pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem no trūcīgām, maz-

nodrošinātām vai daudzbērnu
ģimenēm šo atbalstu nodrošinās
Jelgavas pašvaldība.
Lai atbalstu saņemtu bērni,
kuru ģimeni skārusi Covid-19
izraisītā krīze un kuri mācās pilsētas izglītības iestādēs, vecākiem
ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa,
kas pieejama mājaslapā www.
jelgava.lv un izglītības iestāžu
mājaslapās. Iesniegums par at-
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balsta nepieciešamību jāraksta
arī daudzbērnu ģimenēm, kuru
bērni mācās pilsētas izglītības
iestādē. Tas jāadresē izglītības
iestādes vadītājam, norādot bērna
deklarētās dzīvesvietas adresi un
klasi/grupu.
Savukārt izglītojamie no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes
statuss, pārtikas pakas saņem bez
iesnieguma aizpildīšanas.
Pašvaldības sniegtais atbalsts
attiecas arī uz minēto grupu skolēniem, kuri ir Jelgavā deklarēti,
bet mācās citas pašvaldības izglītības iestādē. Šādā gadījumā, lai
pieteiktos pārtikas paku saņemšanai, vecākiem jāvēršas Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē, sazinoties
pa tālruni 63029841 vai e-pastu
evita.muzikante@soc.jelgava.lv.
Šīs ģimenes paku varēs saņemt
trešdienās no pulksten 13 līdz 15

bērnu un jauniešu centrā «Junda»
Pasta ielā 32. Lai saņemtu paku
nākamajā nedēļā, Sociālo lietu
pārvaldē jāvēršas iepriekšējā nedēļā līdz ceturtdienas pulksten 12.
Pārtikas pakas 12 eiro vērtībā
katram skolēnam komplektē vairumtirdzniecības bāze «Jelgavas
augļi», paredzot, ka ik nedēļu to
saturs mainīsies, pilnveidojot arī
produktu klāstu, iepakojumu un
piegādes procesu.
Pārtikas pakas tiek piegādātas
izglītības iestādēs, kas organizē to
izsniegšanu saviem audzēkņiem
vienu reizi nedēļā. Skolās tas
notiek otrdienās, bet pirmsskolas
izglītības iestādēs – trešdienās, ievērojot visus drošības pasākumus.
Pēc iespējas pārtikas pakas tiek
dalītas pie iestādes ieejas, katrai
klašu grupai nosakot konkrētu
laiku, lai izslēgtu cilvēku drūzmēšanos.

Mikroautobusus aizstāj ar autobusiem
 Ritma Gaidamoviča

Ievērojot Satiksmes ministrijas noteiktos piesardzības pasākumus sabiedriskajā transportā, SIA
«Jelgavas autobusu parks» (JAP) maršrutā Jelgava–
Rīga–Jelgava 18 reisos mikroautobusu ir aizstājusi
ar lielas ietilpības autobusu.
Taču pasažieriem jāņem vērā,
ka uz pusi samazināts sabiedriskajā transportā uzņemamo
pasažieru skaits: mikroautobusā

tiek uzņemti tikai astoņi pasažieri,
bet lielas ietilpības autobusā – 20,
turklāt autobusā pasažieri var
ieņemt tikai katru otro sēdvietu.

Tās izkārtotas pamīšus, lai veidotos lielāka distance, un vietās,
kur nedrīkst sēdēt, ir izvietots
informatīvs paziņojums. Jaunā
sēdēšanas kārtība attiecas arī uz
Jelgavas pilsētas autobusiem.
«Pamatojoties uz satiksmes
ministra rīkojumu Covid-19 izplatīšanās riska mazināšanai,
uz ārkārtējās situācijas laiku
ierobežots pasažieru skaits vienā
autobusā, lai nodrošinātu lielāku

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

distanci starp pasažieriem. Autobusā katrā otrajā sēdvietā – kur
nedrīkst sēdēt – ir izvietots paziņojums, un aicinām pasažierus
būt atbildīgiem un ņemt to vērā,
jo preventīvie pasākumi ieviesti
mūsu visu drošībai,» skaidro JAP
Pārvadājumu nodaļas vadītājs Gatis Dūmiņš, papildinot, ka šādas
izmaiņas attiecas gan uz reģionālo
maršrutu, gan pilsētas sabiedrisko
transportu. Turpinājums 3.lpp.

63048800

sludināšanu» paredz, ka gan publiskās iekštelpās, gan
publiskās ārtelpās visām personām obligāti jāievēro
divu metru distance un vienlaikus atļauts pulcēties
tikai diviem cilvēkiem. No pagājušās nedēļas, lai iedzīvotājiem atgādinātu par drošības prasībām, policijas
ekipāžas Jelgavā, braucot pa pilsētu, skaļruņos brīdina
par nepieciešamību ievērot distanci un nepulcēties.

«Uzmanību – policija! Nepulcējieties un ievērojiet divu metru
distanci, blakus var atrasties ne
vairāk par divām personām vai
ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus un neapdraudiet citu
cilvēku veselību un drošību!» –
šādu paziņojumu atskaņo policijas
ekipāžas, braucot pa pilsētu.
Kā skaidro Valsts policijas Jelgavas iecirkņa priekšniece Tatjana Flandere, pēc jauno drošības
prasību stāšanās spēkā policija
nekavējoties uzsāka preventīvo
darbu, lai informētu iedzīvotājus.
«Ekipāžas regulāri izbrauc
pa pilsētu, atskaņojot ziņojumu
divas reizes pēc kārtas. Ziņojums
ir ierakstīts arī angļu un krievu
valodā. Piemēram, pilsētā ir
dienesta viesnīcas, kurās dzīvo
arī ārzemnieki, līdz ar to pie
šādām vietām ziņojumu varam
atskaņot angļu valodā,» skaidro
T.Flandere.
Vienlaikus ar preventīviem
pasākumiem policija pastiprinātu uzmanību pievērš tam, lai
iedzīvotāji uz ielas nepulcētos un
ievērotu distanci. «Ja policisti,
veicot ikdienas pienākumus,

fiksē, ka tiek pārkāpti distancēšanās ierobežojumi, ar katru tiek
veiktas pārrunas un izskaidrotas
drošības prasības. Policijas mērķis
nav sodīt, bet atkal un atkal uzsvērt, cik būtiski ir ievērot katru
prasību, lai pasargātu sevi un
sabiedrību kopumā. Tā pirmām
kārtām ir mūsu katra paša drošība un veselība, ko var pasargāt,
ievērojot divu metru distanci no
citiem cilvēkiem un nepulcējoties.
Vieglprātīgā attieksme, ka «mani
jau tas neskars», šajā situācijā
var izrādīties nāvējoša, un tas
ir jāapzinās katram,» uzsver
T.Flandere, īpaši aicinot vecākus
pievērst uzmanību savu bērnu
gaitām. «Ir saprotams, ka līdz
ar pulcēšanās ierobežojumiem
visgrūtāk situāciju ir izprast
bērniem un pusaudžiem, tāpēc
vecākiem jāskaidro nepieciešamība ievērot striktos noteikumus
un arī jākontrolē bērnu gaitas,»
akcentē T.Flandere, piebilstot,
ka arī sporta laukumos šobrīd
nedrīkst spēlēt komandu spēles
un, izmantojot āra trenažierus,
jāievēro distance.
Turpinājums 3.lpp.
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LIELDIENAS

Tuvojas Lieldienas. Šogad svētkiem būs īpaša noskaņa.
Citāda. Tāpat kā to gaidīšanas laikam. Klusāka, ģimeniskāka, vēl šaurākā lokā. Sabiedrība mācās dzīvot attālināti.
Attālināti strādāt, mācīties, attālināti teikt labus vārdus
un priecāties. Apzinoties, ka sabiedrības veselības vārdā
pilsētas dievnamu durvis Lieldienās nevarēs būt plaši atvērtas, «Jelgavas Vēstnesis» aicināja garīdzniekus – lielāko
konfesiju pārstāvjus – atdzimšanas svētku gaidīšanas laikā
uzrunāt jelgavniekus ar laikraksta starpniecību. Tādējādi
«Jelgavas Vēstnesis» šonedēļ pilda ikdienā sev neierastu
funkciju, uz brīdi kļūstot par simbolisku kanceli, lai uzrunātu visus, kas paliek mājās, kas tic un gaida.

«Vēlu visiem mieru, kristīgu
savstarpēju sapratni,
veselību un neizsīkstošu
Dieva palīdzību!»
Jelgavas bīskaps Jānis, Latvijas Pareizticīgās baznīcas
Rīgas eparhijas vikārs:
«Tik neierasti šogad sācies pavasaris, Lielā gavēņa laiks un brīdis
pirms gaišajiem Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Šodien visa pasaule
viļņojas neziņas un satraukuma jūrā.
Neskaitāmus ļaudis pārņēmušas bailes, saskaroties ar pēkšņo epidēmiju.
Varas pārstāvji meklē ceļus šīs
sarežģītās situācijas risināšanai.
Mediķi, sociālie darbinieki, policisti,
brīvprātīgie un daudzi citi vīrišķīgi
cīnās pret bīstamo slimību. Daudzi
cilvēki ar atbildīgu uzvedību atbalsta
viņu pūles un centienus.
Šajos apstākļos ir ļoti svarīgi, lai
cilvēki nezaudētu kritisko domāšanu, spēju skaidri spriest un saprast,
lai mūsu rīcību nenoteiktu satraukums un bailes par savu dzīvību.
Mums, ticīgajiem kristiešiem,
šādai baiļu un bezcerības sajūtai
jābūt svešai, jo mēs paļaujamies uz
visspēcīgo Dieva palīdzību, ne tikai
uz cilvēku spēkiem vien. Šobrīd,
pārbaudījumu laikā, ir tik svarīgi
atcerēties, ka Kungs ir mūsu Aizstāvis un Patvērums, mūsu Dievs,
un mēs paļaujamies uz Viņu (sal.
Ps. 91:2).
Atcerēsimies smagus laikus un
notikumus cilvēces vēsturē – epidēmijas, karus, katastrofas –, kur
cilvēki atrada palīdzību un atbalstu,
kur ieguva gara spēku un cerību? Pirmām kārtām jau lūgšanā, paļāvībā uz
Dieva aizstāvību un garīgā vienotībā.
Mūsu Kungs Jēzus Kristus Savas
zemes dzīves laikā dziedināja daudzus cilvēkus. Bet vēl vairāk cilvēku
Viņš dziedināja pēc tam, neatstumjot
nevienu, kurš nāca pie Viņa ar kvēlu
lūgšanu un sirsnīgu nožēlu.
Lūgsim Kungu Dievu un mūsu
Pestītāju Jēzu Kristu par šī bargā
pārbaudījuma pārtraukšanu, par
slimnieku veselību, par palīdzību
mūsu ārstiem un visiem medicīnas
darbiniekiem. Lūgsimies mūsu Vis-
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«Svētīgus Kristus
augšāmcelšanās
svētkus un svētdienas!»
Hanss Martins Jensons,
LELB Liepājas diecēzes*
bīskaps:
«Tuvojas Lieldienas, un Latvijā, kā
arī daudzviet pasaulē ir ārkārtējs stāvoklis un ierobežojumi sapulcēties.
Svinēt Lieldienas šādos apstākļos
daudziem no mums ir nepiedzīvota
pieredze. Baznīca parasti aicina
svinēt svētkus kopā, šim iemeslam
baznīcas ir celtas. Paldies Dievam
un cilvēkiem, ka Jelgavā ir daudz
dievnamu, jo caur tiem ir dāvāta
liela svētība no augšienes. Šī svētība
jāsaņem individuāli ticībā, tomēr to
piedzīvot kopā ir īpašs stiprinājums.
Dažreiz novērtējam lietas un iespējas vien tad, kad tās mums atņem.
Piemēram, šī brīža ierobežojums tik
vienkāršai un dabiskai lietai kā kopā
sanākšana klātienē. Tomēr daudz no
Lieldienas svētkiem varam piedzīvot
arī jaunajos apstākļos, un varbūt ir
pat lietas, ko tie ļauj mums vairāk
uzsvērt un apzināties.
Prātā varam ceļot pāri robežām un
laikiem. Mūsu iztēle ir svarīga, lai iedziļinātos notikumos, kas ir Lieldienu
pamatā, proti, Jēzus ciešanas, krustā
sišana un augšāmcelšanās no miro-

ņiem. Klausīties šos notikumus tā, it
kā mēs paši būtu tajos klātesoši, un
piedzīvot to nozīmi mums arī šodien.
Jēzus ir dzīvs mūžīgi pēc savas augšāmcelšanās no nāves un vairs nevar
mirt, tas ļauj dzīvo Jēzu piedzīvot
arī tagad. Tāpēc Lieldienas nav tikai
vēsturisku notikumu atcere, bet augšāmceltā Jēzus piedzīvošana. Līdzīgi
kā mācekļi bija aiz aizslēgtām durvīm,
arī mēs, esot pašizolācijā, varam Viņu
sastapt, uzņemot Lieldienu vēsti ticībā. Lūgšanās mēs varam ar Viņu runāt, uzticēt Viņam visas savas bailes,
grēkus, bet arī pateicību un prieku.
Garā varam būt klāt dievkalpojumos, kurus garīdznieki arī šajās
dienās notur baznīcās, kaut arī bez
draudzes fiziskas klātbūtnes. Viņi
redz draudzi garā. Aicinu pievienoties dievkalpojumiem internetā,
radio vai televīzijā.
Lieldienu svētku kopības sajūtas
aspekts mums šobrīd īpaši jānovērtē, svinot Lieldienas vienlaicīgi, bet
atsevišķi. Tādēļ iesaku arī mājas
režīmā ievērot dievkalpojumu laiku, pieslēgties prātā un garā, lai arī
attālināti kopā izdzīvotu Lieldienas
notikumus Zaļās Ceturtdienas vakara dievkalpojumā, Lielās Piektdienas

krusta ceļu un Lieldienu Kristus
augšāmcelšanās rīta svētku dievkalpojumu (precīzu laiku meklējiet
draudžu informācijā internetā).
Uzturēsim ilgas atkal nākt kopā
klātienē dievkalpojumos. Vērsīsimies pie Visuvarenā un Trīsvienīgā
Dieva un vienosimies lūgšanās, īpaši
par šo laiku, lai Dievs mūs sargā
un apžēlo. Iedziļināsimies tajā, ko
Dievs saka caur Svētajiem Rakstiem,
izmantosim savu radošumu, izpaužot
tuvākmīlestību šī brīža nosprausto
robežu ietvaros. Garīgo aprūpi varat
saņemt individuāli, par to vienojoties
ar mācītāju.
Svētīgus Kristus augšāmcelšanās
svētkus un svētdienas!»
*LELB Liepājas diecēzē ietilpst
arī Jelgava

«Dzīvosim bez bailēm, jo bailes
ir zīme, ka esam uzvarēti»
svētajai Valdniecei Dievdzemdētājai,
mūsu Aizstāvei skumjās un ciešanās. Lūgsimies svētajam taisnajam
Simeonam Dievsaņēmējam, vienam
no mūsu katedrāles, tātad arī visas
mūsu pilsētas, debesu aizbildņiem,
lūgsimies diženajam brīnumdarītājam svētītājam Nikolajam, svētajam
lielmoceklim Panteleimonam un
mūsu zemes aizstāvim svētajam
Rīgas Jānim.
Padomāsim par mūsu tuviniekiem,
lūgsimies par viņu veselību, rūpēsimies par slimajiem un izrādīsim
žēlsirdību ikvienam cilvēkam.
Šobrīd vēl ir mūsu garīgā darba,
garīgo varoņdarbu laiks – Lielais
gavēnis, bet jau pavisam drīz mēs
izdzirdēsim: «Kristus Augšāmcēlies!
Patiesi Augšāmcēlies!», un Pashas
svētku priekā sildīsies visa pasaule,
mūsu valsts, mūsu pilsēta.
Dārgie brāļi un māsas, apsveicu
visus mūs gaidāmajos diženajos un
gaismu nesošajos Kunga Dieva un
mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkos! Vēlu visiem
mieru, prieku, kristīgu savstarpēju
sapratni, veselību, pestīšanu un neizsīkstošu Dieva palīdzību!»

Edvards Pavlovskis, Romas
katoļu Jelgavas diecēzes
bīskaps:
«Kad Romas impērijai piederošajā
Jeruzalemē nozīmētais pārvaldnieks
Pilāts dzirdēja no Kristus šos noslēpumainos vārdus: «Tāpēc Es esmu
dzimis un tāpēc nācis pasaulē, lai
liecinātu par patiesību», viņš uzdeva
Jautājumu: «Kas tad ir patiesība?»
Diemžēl nesagaidījis atbildi, izgāja
pie tautas un paziņoja: «Es neatrodu
Viņā nekādas vainas.»
Atbildi Pilāts un visa Jeruzaleme
sadzirdēja svētdienas rītā, kad visu
pilsētu no mutes mutē no mājas
uz māju aplidoja vēsts: «Nazaretas
pravietis, nonāvētais pie krusta,
dzīvo. Viņa kaps ir tukšs. Viņš ir
augšāmcēlies.»
Ir mūžīgā dzīve! Tā ir tā patiesība,
par kuru liecina Kristus augšāmcelšanās rītā. Cilvēkam ir dota mūžīgā
dzīve. Viņa dzīve nav ierobežota no
dzimšanas līdz nāvei. Ir jēga būt
labam, kalpot citiem, darīt labus
darbus, pat veltīt savu dzīvi un arī
atdot savu dzīvību cēla mērķa dēļ,
jo ir dzīve arī pēc nāves un ir augšāmcelšanās.

Tāpēc jau trešo tūkstošgadi ticīgie
svin šos svētkus, lai vēlreiz no jauna
priecātos par Kristus liecību. Viņš
nostājas mūsu priekšā un apliecina:
«Nebaidieties no tiem, kuri var nonāvēt jūsu miesu.» Tas ir, nebaidieties
audzēja, insulta, infarkta, no visādām citām slimībām, nebaidieties
arī Covid-19 vīrusa, nebaidieties arī
vecuma, kurš jūs dara nespēcīgus un
apkopjamus.
Tā ir patiesība, ka dažādas cieša-

nas un ierobežojumi mums sarežģī
dzīvi, bet Kristus saka: «Ikviens,
kurš dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam.» Nebaidieties!
Nebaidieties no tiem, kuri melo,
grib noslēpt patiesību, grib to aizvelt
ar lielu akmeni, apzīmogot, pielikt
bruņotu sardzi, klasificēt kā valsts
noslēpumu, cenšas visu nopirkt par
naudu. Patiesība vienalga augšāmcelsies. Mīlestība ir mūžīga.
Un beidzot nebaidieties pat no grēka, jo katru grēku Dievs var piedot, ja
vien mēs paši no tā atteiksimies un
piedošanu palūgsim. Baidieties palikt
grēkā un to nenožēlot. Nebaidieties
arī no Ļaunā gara, jo viņš ir uzvarēts.
Jēzus ir stiprāks par katru ļaunumu.
Prāts mums saka, ka nāve ir vislielākais ļaunums; ticība saka, ka
grēks, kurš atdala no Dieva, – tas ir
vislielākais ļaunums.
Šinī sarežģītajā laikā, kad pārdzīvojam vīrusa pandēmiju un noteikti
dažādi ierobežojumi, aicinu tos
apzinīgi ievērot, jo tie ir mūsu labā.
Tanī pašā laikā dzīvosim bez bailēm,
jo bailes ir zīme, ka esam uzvarēti.
Dārgie jelgavnieki! Priecīgus Jums
visiem Kristus Augšāmcelšanās
svētkus!»

Svētruna «Satikšanās ar Augšāmcelto»
Mateja evaņģēlijs 28:8-9 «Un tās (sievas) steigšus izgāja no kapa ar bailēm un ar lielu prieku un tecēja to vēstīt Viņa (Jēzus) mācekļiem. Un redzi,
Jēzus nāca tām pretim un sacīja: «Esiet sveicinātas!» Bet tās piegāja pie Viņa, apkampa Viņa kājas un krita Viņa priekšā pie zemes.»

Mārcis Zīverts, Jelgavas baptistu draudzes
mācītājs:
«Ir tikšanās, kuras mēs gaidām
ar prieku. Ir tikšanās, kuras mēs
atliekam, jo ir bail, ka saruna būs nepatīkama. Pēc grēkā krišanas cilvēks
nemaz tā īpaši netiecas pēc satikšanās ar Dievu. Ja mēs iztēlojamies
Dievu kā priekšnieku, kas pieķēris
mūs darām kaut ko nepareizu, tad,
protams, ka nevēlamies tikšanos.
Pavisam cita aina ir tad, kad Jēzus
nāk pretī. Viņš nāk pretī man un tev
šajās Lieldienās. Nenāk ar rīksti vai

pātagu. Nāk ar vārdu: «Priecājieties!», jo Dievs nāk pie Tevis. Kā tu
rīkojies, ja kāds cilvēks nāk, lai tevi
iepriecinātu? Tu taču viņu neatstāj
aiz durvīm. Gluži otrādi, šis cilvēks
kļūst tev par kaut ko īpašu. Jēzus
nāk, lai nestu prieku. Sievām ir bailes un liels prieks. Kas mums jādara,
kad Dievs nāk pie mums?
Sievas apkampa Jēzus kājas. Cik
no jums jebkad esat nometušies
otra cilvēka priekšā un apkampuši
kājas? Es atceros kaut ko tādu bērnībā. Ieķēros tēta kājās, neļaujot iet
uz priekšu. Tu vari apkampt otra
cilvēka pēdas tikai tad, kad esi pie

zemes. Jēzus bija augšāmcēlies, Viņš
nāca satikt cilvēku, un šī tikšanās
nenotika, sēdot pie galda. Tā bija
pazemošanās Dieva priekšā. Glābējs
ir atnācis nevis iznīcināt, bet izglābt.
Pazemošanās ir gatavība atzīt Dieva
valdīšanu mūsu dzīvē. Mūsu lepnums protestēs, un egoisms sprauksies cauri. Augšāmcelšanās padara
Jēzu par valdnieku virs zemes un
debesīs. Mums ir tikai divas iespējas
– vai nu bēgt projām, noraidīt Viņu,
vai mesties pie Viņa kājām.
Viņas pielūdza Jēzu. Cilvēks var
pielūgt otru cilvēku vai kādu priekšmetu. Vienīgā pielūgsme, kas ir

Dieva pieņemta, ir Jēzus pielūgšana.
Kristus pielūgsmē manā dzīvē pamazām atkāpjas visdažādākie elki.
Jebkura pielūgsme, kuras centrā nav
Dievs, ir elku kalpība. Sievas deva
godu Jēzum uz putekļainā ceļa. Jēzus
viņām neteica: «Nu nedariet tā, kam
tas vajadzīgs.» Vai mans pielūgsmes
objekts ir Augšāmcēlušais Jēzus?
Jo tas, ko es pielūdzu, paņem manu
vislielāko uzmanību. Atrašanās pie
Jēzus mūs iedvesmo iet un teikt arī
citiem. Kāda iespaidīga satikšanās
agrā rīta stundā! Negaidīta, jo tā
nebija plānota.
Ja tu šo lasi, tavs ceļš sastapties ar

Kristu nav veltīgs. Viņš nāk tev pretī,
saka tev miera sveicienu un dod tev
Savu spēku būt par liecinieku Viņa
augšāmcelšanās.»

Policija pilsētā pa skaļruņiem
uzrunā iedzīvotājus, aicinot
ievērot divu metru distanci
No 1.lpp.

Ierobežojošo pasākumu mērķis ir apturēt bīstamās infekcijas
slimības Covid-19 izplatību.
Ārkārtējās situācijas noteikumi
šobrīd paredz, ka:
– ir aizliegti jebkādi publiski
vai privāti pasākumi, izņemot
bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpēja
divu metru distance un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi;
– gan publiskās iekštelpās,
gan publiskās ārtelpās visām
personām ir obligāti jāievēro
savstarpēja divu metru distance;
– prasība par divu metru distanci neattiecas tikai tad, ja pulcējas ne vairāk kā divas personas,
ja kopā ir vienas mājsaimniecības
iemītnieki vai vecāki ar nepilngadīgiem bērniem, kuri nedzīvo
vienā mājsaimniecībā, kā arī ja
tas nepieciešams darba vai dienesta pienākuma izpildei.
T.Flandere uzsver, ka kopumā
sabiedrība pret jauno drošības
prasību ievērošanu izturas atbildīgi un arī tad, ja policija fiksē
pārkāpumu, cilvēki uzreiz ir
gatavi distancēties. Izņēmumi

ir vien atsevišķi gadījumi, un visbiežāk šobrīd pilsētā tiek manītas pulcējamies jauniešu grupas.
Piemēram, pagājušajā nedēļā
Jelgavas Pašvaldības policija saņēma ziņojumu, ka Pārlielupē
kādā pagalmā ir jauniešu bariņš.
Policija devās uz notikuma vietu,
veica ar jauniešiem pārrunas,
un viņi izklīda, taču pēc neilga
laika Pašvaldības policija atkal saņēma izsaukumu, ka tie
paši jaunieši pulcējas pagalmā.
Pēc atkārtotā pārkāpuma lieta
izskatīšanai nodota Valsts policijai. T.Flandere uzsver, ka par
ārkārtējās situācijas drošības noteikumu neievērošanu personas
tiek sauktas pie administratīvās
atbildības vai pat kriminālās
atbildības. «Arī šajā gadījumā,
fiksējot pārkāpumu atkārtoti,
visticamāk, jauniešiem būs jārēķinās ar administratīvo sodu,»
skaidro T.Flandere.
Iedzīvotāji aicināti būt līdzatbildīgi un par pulcēšanās un
distancēšanās noteikumu neievērošanu ziņot Valsts policijai pa
tālruni 110 vai Jelgavas Pašvaldības policijai pa tālruni 8550.

Mikroautobusus aizstāj
ar autobusiem
No 1.lpp.

Tāpat Satiksmes ministrija
noteikusi iespēju robežās neizmantot mikroautobusus. JAP
ir radusi iespēju 18 reisos uz
Rīgu un atpakaļ mikroautobusu
aizvietot ar autobusu. «Sabiedriskā transporta vadītāji ir viena
no lielākajām riska grupām,
tāpēc ir ļoti svarīgi rūpēties par
viņu drošību. Šobrīd noteikts,
ka pasažieri nedrīkst sēdēt
pirmajās solu rindās tūlīt aiz
vadītāja un tālāk drīkst ieņemt
tikai katru otro sēdvietu, kas
izkārtotas pamīšus. Līdz ar to
mikroautobusā, kurā ir 16 sēdvietas, ārkārtējās situācijas laikā drīkst uzņemt tikai astoņus
pasažierus, bet autobusos ar 40
sēdvietām – 20 pasažierus. Risinot situāciju, cik vien ļauj mūsu
kapacitāte, 18 reisos mikroautobusu esam aizstājuši ar lielo
autobusu,» stāsta G.Dūmiņš.
Tas, kuros reisos mikroautobusu aizstāt ar autobusu,
izvērtēts, ņemot vērā reisa
pieprasījumu. «Šobrīd pasažieru
plūsma ir kritusies par aptuveni
70 procentiem, un tas attiecas
gan uz pilsētas maršrutiem, gan
reģionālajiem reisiem, tostarp
virzienā uz Rīgu un atpakaļ. Šobrīd domājam par to, kā organizēt darbu turpmāk. Aktuālajai
informācijai pasažierus lūdzam
sekot līdzi mājaslapā www.jap.
lv,» tā G.Dūmiņš.
Ņemot vērā, ka uz pusi samazināts sabiedriskajā transportā

pārvadājamo pasažieru skaits,
iedzīvotāji, kuri izmanto reģionālo autobusu pakalpojumus,
biļeti, lai būtu droši, ka būs vieta
izvēlētajā reisā, aicināti iegādāties iepriekš internetā. Papildus
tam pasažieri lūgti autobusos
norēķināties ar bezskaidras
naudas līdzekļiem, tādējādi samazinot risku pārnēsāt vīrusu.
Jāpiebilst, ka 10., 12. un 13.
aprīlī Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos sabiedriskais
transports kursēs pēc svētdienas kustības saraksta, bet 11.
aprīlī – pēc sestdienas kustības
saraksta.
JAP Covid-19 izplatības ierobežošanai un līdz ar pasažieru
plūsmas samazināšanos jau
martā slēdza pilsētas sabiedriskā transporta 6., 9., 14. un
18. maršrutu, bet 16. maršrutā
slēgti dienas reisi, autobusam
kursējot tikai no rīta un vakarā.
Slēgti arī 24 JAP reisi uz Rīgu
un atpakaļ. Tāpat AS «Pasažieru vilciens» slēgusi četrus vilciena reisus Jelgavas virzienā.
REISI, KUROS
MIKROAUTOBUSS
AIZSTĀTS AR AUTOBUSU
• No Jelgavas uz Rīgu:
katru dienu pulksten 6.20,
7.35, 10.10, 10.35, 13, 13.30,
16.05, 17.20, 19.15
• No Rīgas uz Jelgavu:
katru dienu pulksten 7.35,
8.50, 11.30, 11.55, 14.35, 14.50,
17.15, 18.45, 20.30
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Pārbauda drošības noteikumu
ievērošanu tirdzniecības vietās

Zemgales reģionālā Vides pārvalde
(reģ.Nr.90000017078)
aicina darbā Kontroles daļas
Resursu kontroles sektora

VECĀKO INSPEKTORU(-I)
Jelgavā (uz nenoteiktu laiku).

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;
• otrā līmeņa augstākā izglītība vides vai
dabas, vai tiesību zinātnē;
• zināšanas par administratīvo un administratīvo pārkāpumu procesu, valsts
pārvaldes iekārtu, vides aizsardzības
normatīvajiem aktiem;
• labas datorprasmes;
• B kategorijas un motorlaivas vadīšanas
apliecība.
Piedāvātais atalgojums –
no 835 līdz 1000 EUR (bruto).  

Pārbaudot tirdzniecības vietas, Jelgavas Pašvaldības policiju patīkami pārsteidza veikals
«Aibe» Dambja ielā 4, kur ne vien ievērotas visas noteiktās drošības prasības, bet arī ieviesti
papildu noteikumi. SIA «Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija» mazumtirdzniecības tīkla
reģionālā vadītāja Sandra Ruško uzsver, ka drošības pasākumus ieviesuši, vēl pirms tie kļuva
obligāti. «Tiklīdz bija rekomendācijas, nekavējoties rīkojāmies, jo tā ir gan mūsu darbinieku,
gan pircēju drošība. Veikals ir neliels, tāpēc šobrīd divas reizes dienā veikalu uz minūtēm 15
Foto: Ivars Veiliņš
slēdzam, lai veiktu papildu dezinfekciju.»
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas Pašvaldības
policija pilsētā pastiprināti pārbauda
tirdzniecības vietas un
ēdināšanas uzņēmumus, lai pārliecinātos,
kā tajos tiek ievērotas
ārkārtējās situācijas
laikā noteiktās prasības. Pagājušajā nedēļā
pārbaudīti 50 veikali
un 21 ēdināšanas uzņēmums, un daļā no
tiem drošības prasības
netika ievērotas.
«Šajā krīzes situācijā aicinu
uzņēmumus un iedzīvotājus
būt maksimāli atbildīgiem, pret
ieviestajiem ierobežojumiem neizturēties vieglprātīgi, jo tikai stingra disciplīna katru no mums un
sabiedrību kopumā var pasargāt
no tālākas Covid-19 izplatības. Tikai no mūsu pašu rīcības atkarīgs
tas, cik vēl ilgi valstī nāksies dzīvot
ārkārtējās situācijas apstākļos,»
uzsver Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags.
31. martā policija pārbaudījusi
50 veikalus un arī tirdzniecības
centrus Jelgavā. Ekonomikas
ministrijas rīkojums «Par sociālās
distancēšanās nodrošināšanu
tirdzniecības vietās» uzdod tirgotājiem nodrošināt šādus drošības
pasākumus:
– tirgotājiem pie kases vai pie ieejas tirdzniecības centrā jāizvieto
norāde par to, ka apmeklētājiem
jābūt sociāli atbildīgiem un jāievēro divu metru distance;
– tirdzniecības centros regulāri

– reizi 15 minūtēs – jāatskaņo paziņojums latviešu valodā, aicinot
pircējus lieki neuzkavēties tirdzniecības telpās un ievērot distanci;
– iespēju robežās jāīsteno arī
citi pasākumi cilvēku plūsmas
ierobežošanai tirdzniecības vietās.
Pārbaužu laikā fiksēts, ka divos
pilsētas veikalos nebija ievērota
neviena no noteiktajām prasībām,
astoņos veikalos nebija izlīmētas
norobežojošās zīmes divu metru
distances ievērošanai, savukārt
vienā tirdzniecības centrā reizi 15
minūtēs netika atskaņots paziņojums un arī pie ieejas durvīm nebija izvietota noteiktā informācija,
informē V.Vanags. «Lielākā daļa
tirgotāju noteikumus ievēro, taču
vietās, kur atklājām pārkāpumus,
tirgotāji atzina, ka īsti nav izpratuši jaunos drošības noteikumus.
Katru uzņēmumu par tiem informējām, un tirgotāji nedēļas laikā
pārkāpumus novērsa.»
Savukārt 1. aprīlī Pašvaldības
policija pārbaudīja 21 ēdināšanas
uzņēmumu. Ekonomikas ministrijas rīkojums «Par sociālās
distancēšanās nodrošināšanu sabiedriskās ēdināšanas vietās» paredz, ka sabiedriskās ēdināšanas
iestādes īpašnieka pienākums ir:
– nodrošināt divu metru distanci starp galdiņiem un nepieļaut
iespēju pie viena galdiņa atrasties
vairāk nekā diviem apmeklētājiem, ja tie nevar apliecināt, ka ir
vienas ģimenes locekļi;
– nodrošināt, ka netiek pārsniegts vienlaikus pieļaujamais
kopējais apmeklētāju skaits
ēdināšanas zālē, vienam apmeklētājam paredzot vismaz
četrus kvadrātmetrus no kopējās

ēdināšanas zāles platības;
– kases un apkalpošanas zonā
ar norobežojošām zīmēm nodrošināt divu metru distanci no rindā
priekšā stāvošā apmeklētāja;
– nodrošināt iespēju iegādāties
ēdienu arī līdzņemšanai;
– ik pēc 15 minūtēm atskaņot
paziņojumu ar aicinājumu ievērot
distanci un lieki neuzkavēties.
V.Vanags atzīst, ka pilsētas
ēdināšanas uzņēmumos visbiežāk
tika pārkāpta prasība nodrošināt
paziņojuma atskaņošanu ik pēc
15 minūtēm. «Taču bija arī viens
ēdināšanas uzņēmums, kurā
netika ievērota neviena prasība,
un tā vadītājs atzina, ka neesot
zinājis par jaunajiem noteikumiem. Pārbaudi veicām pirmajā
dienā pēc jauno prasību spēkā
stāšanās, tāpēc katrā uzņēmumā
izskaidrojām jaunos noteikumus.
Iestāžu vadītāji, apzinoties savu
atbildību ārkārtējā situācijā, solīja
nekavējoties novērst pārkāpumus,» tā V.Vanags, piebilstot, ka
citas prasības par divu metru
distances ievērošanu un galdiņu
izvietojumu ēdināšanas uzņēmumiem šobrīd neesot grūti izpildīt,
jo ēdināšanas vietās apmeklētāju
skaits līdz ar krīzes situāciju būtiski samazinājies.
Jāatgādina, ka par noteikto prasību neievērošanu draud
administratīvā vai kriminālā
atbildība.
Pašvaldības policija arī turpmāk regulāri rīkos pārbaudes
tirdzniecības un ēdināšanas vietās. Iedzīvotāji par fiksētajiem
pārkāpumiem aicināti ziņot Pašvaldības policijai pa tālruni 8550
vai Valsts policijai pa tālruni 110.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt
Valsts vides dienestam līdz
2020. gada 19. aprīlim pa e-pastu
CV@vvd.gov.lv ar norādi
«Konkursam_Zemgales_RVP_inspektors».
Tālrunis 63023228.

Līdzjūtības
Aiz tevis dzīvība un gaisma
paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J.Silazars)
Esam kopā ar skolotāju
Brigitu Preisu,
no dzīvesbiedra atvadoties.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
SIA «Jelgavas autobusu parks»
darbinieka Viļņa Vittes
ģimenei, viņu pēdējā
gaitā pavadot.
SIA «Jelgavas autobusu parks»
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Jelgavas tirgū brīvdienās darbinieki koordinē pircēju plūsmu
 Ritma Gaidamoviča

Ievērojot ārkārtējās situācijas laikā noteiktās
drošības prasības, arī SIA «Jelgavas tirgus» pastiprināti kontrolē, vai pircēji ievēro divu metru
distanci, bet brīvdienās pie gaļas paviljona tiek
koordinēta pircēju plūsma. Šobrīd ir slēgts
tirdzniecības centra «Rosme» 3. stāvs, līdz aprīļa
beigām būs slēgts tirgus zivju paviljons, un pircēju sarukuma dēļ darbu uz laiku pārtraukuši arī
vairāki tirgotāji rūpniecības preču zonā.
Jelgavas tirgus direktors
Andris Vaišļa skaidro, ka tirgus teritorijā ir izvietotas
norādes par to, ka pircējiem

un tirgotājiem jābūt sociāli
atbildīgiem un jāievēro divu
metru distance. «Pārtikas
preču tirgus daļā uz asfalta

un gaļas paviljonā ir sazīmētas
brīdinošas līnijas, kas palīdz
organizēt divu metru distanci,
līdzīgi ir rīkojušies arī tirgotāji
rūpniecības tirgus daļā. Tāpat
ikdienā pa teritoriju staigā
mūsu kontrolieris, kurš, pamanot pulcēšanos, atgādina
pircējiem par nepieciešamību
ievērot distanci. Brīvdienās,
kad apmeklētāju plūsma tirgū
ir lielāka, kontroli nodrošina
vairāki cilvēki. Domājot par
drošību un mazinot vīrusa
izplatības risku, nedēļas nogalēs pie gaļas paviljona mūsu

darbinieks uzskaita, cik pircēju ieiet un cik iznāk no gaļas
paviljona, tādējādi kontrolējot
plūsmu un nodrošinot, lai paviljonā vienlaicīgi neatrodas
pārāk daudz cilvēku,» stāsta
tirgus direktors, papildinot,
ka arī tirgotāji pārtikas tirgū
ir izvietoti tā, lai starp viņiem
būtu lielāka distance. Šobrīd
nolemts, ka līdz aprīļa beigām būs slēgts tirgus zivju
paviljons.
A.Vaišļa atzīst, ka ārkārtējās situācijas laikā tirgū ir
samazinājies pircēju skaits.

«Pārtikas preču tirgū klientu
loks varētu būt samazinājies
par 50 procentiem, un novērojam, ka iedzīvotāji cenšas šeit
ilgi neuzturēties – brauc ar
konkrētu mērķi, ātri nopērk
un dodas prom, līdz ar to nav
pulcēšanās. Bet rūpniecības
preču tirgū pircēju sarukums
ir pat 80 procenti, tieši tāpēc
vairāki tirgotāji uz nenoteiktu
laiku darbu ir pārtraukuši.
Arī tirdzniecības centra «Rosme» īpašnieki mūs informēja,
ka centra 3. stāvs šobrīd ir
slēgts,» stāsta A.Vaišļa. «Ros-

mē» strādā saimniecības preču
veikals ēkas 1. stāvā un arī
apģērbu tirgotāji 2. stāvā.
Tirgus direktors uzsver, ka
par papildu drošības pasākumiem noteikti būs jālemj
aprīļa vidū, kad sāksies stādu
sezona, jo tad pircēju plūsma
tirgū varētu palielināties.
Jāatgādina, ka Jelgavas
tirgus strādā no otrdienas līdz
svētdienai no pulksten 8 līdz
15, pirmdienās tas ir slēgts.
Tirgus administrācija norāda,
ka Lieldienās – 12. un 13. aprīlī – tirgus būs slēgts.
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Iesaisties fotoakcijā
«Sajūti Jelgavu»!
 Emīls Rotgalvis

Pilsētas 755. jubilejas gadā
pašvaldības iestāde «Kultūra» rīko fotoakciju «Sajūti
Jelgavu», kurā var piedalīties ikviens, iesūtot foto
grāfijas ar mirkļiem no pilsētas ikdienas dzīves. Savus
darbus akcijas dalībnieki
var iesniegt līdz 31. maijam.
«Kultūras» producents Gundars
Caune informē, ka šajā fotoakcijā
iespēja parādīt savu redzējumu ir
ikvienam Jelgavas iedzīvotājam vai
viesim, kurš pilsētu un tās dzīvi
iemūžinājis īpašā fotomirklī. «Eksponēts tiks katrs fotoakcijas darbs
– saņemtās fotogrāfijas apkoposim
un sarīkosim gan virtuālu izstādi iestādes «Kultūra» lapā vietnē «Facebook», gan rādīsim tos kādā no lielajiem
pilsētas pasākumiem pēc pašreizējo
ierobežojumu beigām,» stāsta G.Caune, uzsverot, ka fotoakcijas mērķis ir
jubilejas gadā paskatīties, kā Jelgavu
sajūt katrs no mums.
Fotoakcijā var piedalīties ikviens
iedzīvotājs, un attēls var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru, taču
tam jābūt tehniski kvalitatīvam. Fotoattēli nedrīkst būt senāki par 2019.
gadu, kā arī nedrīkst iesūtīt attēlus,
kas iesniegti kādā no iepriekšējiem
Jelgavas fotokonkursiem. Attēli

var būt uzņemti gan portreta, gan
ainavas veidā, krāsaini vai melnbalti,
taču nav pieļaujama fotomanipulācija, kas foto padara dokumentāli
nekorektu. Pieļaujama ir, piemēram,
sarkano acu korekcija un vizuālu
trokšņu mazināšana.
Viens autors drīkst iesniegt līdz
piecām fotogrāfijām, un iesniedzami
tikai paša uzņemti darbi. Fotogrāfijas
var iesniegt, nosūtot tās pielikumā
vai kā vietnes www.failiem.lv datnes
saiti pa e-pastu gundars.caune@
kultura.jelgava.lv, iesniedzot tās CD
formātā «Kultūras» dežurantam vai
nosūtot pa pastu uz adresi: K.Barona
iela 6, Jelgava, LV-3001, ar norādi
«Fotoakcijai Jelgava 2020» (pasta
zīmogs – 30.05.2020.). Digitālos
failus dalībnieki lūgti noformēt pēc
šāda piemēra: Vards_Uzvards-BildesNosaukums.jpg. Iesūtot darbus,
autors divu dienu laikā saņems apstiprinājumu par to saņemšanu un
dalību akcijā. G.Caune piebilst, ka
fotoakcijā akceptēts tiks teju katrs
pieteikums, neiekļaujot vien tādus
darbus, kas ir tehniski nekvalitatīvi
vai satura ziņā neatbilstoši. Fotogrāfijas dalībai akcijā «Sajūti Jelgavu»
jāiesniedz līdz 31. maijam. Papildus
informācija – pa tālruni 27802923
vai e-pastu gundars.caune@kultura.
jelgava.lv. Fotoakcijas nolikums pie
ejams «Kultūras» vietnē www.kultura.jelgava.lv, sadaļā «Nolikumi».

Mājās radītus darbus
apkopos Pēckrīzes izstādē
 Emīls Rotgalvis

Pēc mākslas studijas «Mansards» vadītāja mākslinieka
Raita Junkera idejas sākta
iniciatīva, ikvienu aicinot
ārkārtējās situācijas laikā
mājas apstākļos atraisīt radošumu, radot gleznas, zīmējumus, skices un citus
vizuālās mākslas darbus, kas
pēc tam tiks apkopoti gan
virtuālā, gan reālā izstādē.
Mākslinieks R.Junkers skaidro, ka
līdz ar aktuālajiem notikumiem pasaulē
un Latvijā arī radošā darba ikdiena
kļuvusi citādāka, gan veidojot paša gleznas, gan attālināti strādājot ar studijas
«Mansards» jaunākajiem dalībniekiem,
kuri paralēli mācībām mājās nodarbojas
arī ar mākslu. Izmaiņas ikdienā ļāvušas
nonākt pie idejas par aicinājumu radoši
izpausties ikvienu, kas šajā laikā ilgstoši
atrodas mājās vai piedzīvo pārmaiņas
savā ikdienā un vēlas savas pārdomas
par šo laiku ar krāsām, zīmuļiem, kolāžām vai kā citādi izteikt vizuālā darbā.
Akcijā var iesaistīties ne vien profesionāli mākslinieki, bet ikviens, kas šajā laikā
radoši darbojas vai vēlas pamēģināt to
uzsākt. Darbam jābūt tapušam ārkārtējās situācijas periodā, un akcija ilgs līdz
tās beigām. Iesūtītie darbi tiks apkopoti
ekspozīcijā, kurai R.Junkers jau devis
nosaukumu «Pēckrīzes izstāde».
«Plānoju, ka sarīkosim gan virtuālu
izstādi, gan arī klātienes izstādi studijas «Mansards» telpās, kad šā brīža
ierobežojumi būs atcelti. Kad krīze būs
beigusies, raudzīsim, kā vēl šos darbus
parādīt – iespējams, kaut ko sarīkosim,
kad Jelgavas pilsētas bibliotēka svinēs
savu simtgadi, kā arī labākie darbi
varētu kļūt par pastkartēm,» spriež
mākslinieks, piebilstot, ka radošajai
darbībai šis laiks ir interesants, jo rada
pārdomas un jaunas idejas: «Noteikti
gribas iedrošināt cilvēkus darboties
mājās, lai laiks būtu vērtīgi pavadīts.
Kad darbus apkoposim, varēsim redzēt,
kādas domas un sajūtas raisījušās šajā
periodā. Interesi iesaistīties jau izrādījuši vietējie mākslinieki un pat mani
draugi ārvalstīs.»

«Austras rakstu» tautastērpi
top arī Dziesmu svētkiem

«Austras rakstu» darbnīcā top tautastērpu brunči un citi darinājumi, lai jau drīz varētu apģērbt ne vien individuālos
pasūtītājus, bet arī Jelgavas kolektīvu dejotājus. «Darbs ir laikietilpīgs, it īpaši, ja tie ir Zemgales rakstainie brunči, jo
vienu brunču auduma tapšana prasa vidēji 70 stundas, ieskaitot sagatavošanos, piemēram, ievilkšanu stellēs. Lai vienam kolektīvam ievilktu brunčus stellēs, jārēķinās pat ar 12 stundām,» atklāj «Austras rakstu» vadītāja Aija Mālkalna.
 Emīls Rotgalvis

Jau četrarpus gadus Jelgavā
darbojas amatnieku darbnīca un tautastērpu darinātava
«Austras raksti», un šajā
laikā tās meistaru veikumu
novērtējuši kolektīvi un tautastērpu nēsātāji ne vien no
Jelgavas, bet visas Latvijas.
Kaut gan šobrīd kultūras
dzīve lielā mērā ir apstājusies un pieņemts lēmums
par Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku pārcelšanu uz nākamo gadu, kas
samazina darba apjomu arī
«Austras rakstiem», darinātavā joprojām top jauni tērpi
kolektīviem.
«Austras rakstu» vadītāja Aija Mālkalna stāsta, ka darbnīcā top dažādi
rokdarbi – no moderniem lakatiem līdz
pat interjera priekšmetiem –, tomēr
virsroku ņēmis tieši tautastērps, uzturot dzīvu šī tautiskā apģērba nozīmi
un darinot tērpus gan individuāliem
pasūtījumiem, gan kolektīviem, tostarp
nākamgad gaidāmajiem dziesmu un
deju svētkiem.

Zemgales brunči – jelgavniekiem

Foto: R.Junkers. Mākslas studijas
«Mansards» audzēkņu darbu kolāža
Arī paša mākslinieka darbs neapstājas, visvairāk laika pavadot, palīdzot studijas «Mansards» audzēkņiem radošajā
procesā: «Svarīgi, ka šajā laikā mums
nezūd savstarpējā saikne. Katrs esam
savā situācijā, bet gribas nodrošināt, lai
bērniem ir ko darīt. Komunicējam, bērni
savstarpējās sarakstēs rāda gatavos
darbus, tā iedvesmojot cits citu. Skatoties uz viņu veikumu, gribas uzsvērt to,
kas darbos sanācis, lai šajā laikā vairāk
dzirdam labus vārdus.» R.Junkers atklāj, ka, aktuālo notikumu iespaidots,
arī pats radījis pāris jaunu gleznu, līdz
ar to radošais process turpinās.
Mākslinieka rīkotajai akcijai interesenti savus darbus var izstrādāt brīvā
formātā, tehnikā un ar pašu izvēlētiem
materiāliem. Arī dalībnieka vecumam
nav nozīmes. Autori savu darbu foto
grāfijas aicināti sūtīt R.Junkeram pa
e-pastu olraits@gmail.com.

Ceturtdiena, 2020. gada 9. aprīlis

«Šobrīd dziesmu un deju svētkiem
aužam brunčus diviem mūsu pašu «Vēja
zirdziņa» meiteņu sastāviem – vienam
top svītrainie brunči, bet otru ietērpsim
Zemgales brunčos ar ziedu rakstu. Top
arī vestītes ar izšuvumu, kas varētu
šķist neraksturīgas Zemgalei. Tās top,
par pamatu ņemot Aijas Jansones
2016. gada grāmatā «Apģērba attīstība
Zemgalē 19. gadsimtā» minētos atmiņu
stāstus, ka šādas vestītes – ar pērlīšu
izšuvumu – pie mums esot bijušas,»
skaidro A.Mālkalna, piebilstot, ka ik
pa laikam etnogrāfijā tiek veikti jauni
atklājumi, ko, protams, gribas izpētīt un
izmēģināt, līdz ar to kādreiz pierakstītais
stāsts ļāvis radīt interesantu un saderīgu
tērpu arī dejotājiem Jelgavā. Tajā pašā
laikā etnogrāfiskie nosaukumi mēdz
atšķirties, piemēram, šobrīd brunči
dziesmu un deju svētkiem top arī kādam Jelgavas novada deju kolektīvam.
Tie pazīstami kā Zaļenieku brunči un
ir vieni no raksturīgākajiem Zemgalei,
tomēr tos mēdzot dēvēt arī par Jelgavas
līgavas brunčiem.
«Austras rakstos» darbs vēl neizsīkst,
taču neziņu par tālāko darbību radījusi
kultūras dzīves apstāšanās un Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku

Pētera
Viļumsona
pusautomātiskās
stelles «Liel
upes viļņi»,
kas tiek
atjaunotas
«Austras
rakstos».
Foto: Ivars
Veiliņš
pārcelšana: «Esam diezgan atkarīgi
no kultūras dzīves, tāpēc pašlaik viss
darbs ir saistībā ar aizrunātajiem pasūtījumiem, bet ļoti gribas cerēt, ka viss
turpināsies un cilvēki pēc kultūras būs
izslāpuši, kad atgriezīsimies ikdienā.»
A.Mālkalna bilst, ka nosacīti brīvais
laiks tiks izmantots, lai papildinātu
darinājumu krājumus un darbnīca būtu
gatava, kad atsāksies tirdziņi un pasākumi, piemēram, «Satiec savu meistaru» un Brīvdabas muzeja gadatirgus.
Tāpat meistare skaidro, ka gatavajiem
tautastērpiem dziesmu un deju svētku
pārbīde par gadu netraucēs, jo, tos aužot, vienmēr tiek atstāta rezervīte – gan
jostas vietā, gan apakšmalā, lai to pēc
nepieciešamības varētu palaist vaļīgāk.
Vēl darba pietiekot, jo jebkuru brunču
tapšana paņem laiku, īpaši tad, ja tie
ir Zemgales rakstainie brunči. Vienu
brunču auduma tapšana vien prasa
vidēji 70 stundas, ieskaitot sagatavošanos, piemēram, ievilkšanu stellēs. Lai
vienam kolektīvam ievilktu brunčus
stellēs, jārēķinās pat ar 12 stundām.
A.Mālkalna skaidro, ka sākotnēji
lielākoties ikdienas darbu pie tautastērpiem veidoja individuālie pasūtījumi,
tomēr pamazām radās pieprasījums arī
no kolektīviem. Arī viens no pirmajiem
lielajiem pasūtījumiem bijis kolektīvam
– koklētāju ansambļa «Karameles»
dalībniecēm, kurām austi Piebalgas
brunči.

Darbnīcā goda vietā –
Viļumsona stelles

«Austras raksti» ne tikai rada no
jauna – darinātājai būtisks ir arī vēsturiskais kultūras mantojums. Darbnīcā
jau vairāk nekā pusgadu atrodams
viens no A.Mālkalnas ilgi lolotajiem
sapņiem – vēsturiskās Pētera Viļumsona izgudrotās pusautomātiskās stelles
«Lielupes viļņi»: «Meklējām šīs stelles
kādus piecus gadus un apbraukājām

visu Latviju. Daudzviet pavērās skumja
aina – tās glabājās šķūnīšos un kūtīs, bija
sagrauztas un sapuvušas, taču vienalga
tās gribēja pārdot par dārgu naudu,
lai arī patiesībā tur pāri palikusi vairs
tikai malka... Visbeidzot mums izdevās
atrast tādas stelles, kas tomēr bija labi
saglabātas – izjauktas stāvējušas siltās
telpās.» Vēlme iegūt šīs stelles darbnīcas
vajadzībām radusies, lai atgrieztu vēsturisko vērtību atpakaļ Jelgavā, jo steļļu
izgudrotājs amatnieks Viļumsons nāk
no Zemgales un Jelgavā savulaik atradusies arī viņa darbnīca. Stelles pašlaik
tiek sagatavotas darbam. Plānots, ka
tās varētu izrādīt kā apskates objektu
interesentiem.
Šāds sapņa piepildījums ir viens no
«Austras rakstu» pastāvēšanas attīstības punktiem, kuru vidū jāpiemin arī
pārcelšanās uz jaunām telpām Filozofu
ielā 5 pirms pusotra gada. «Sākumā
darbs noritēja no mājām un stelles
bija teju katrā istabā. Nejauši šeit, Filozofu ielā, garāmejot pamanījām, ka
izīrē telpas. Ēka šķita darbnīcai ļoti
piederīga, jo šāda darba procesā vismaz
man senatnīguma pieskaņa ir svarīga.
Modernās telpās strādāt es nevarētu,»
uzsver meistare.

Uztur tautastērpa nozīmi

Gan pieprasījums pēc individuāliem
pasūtījumiem, gan arī dažādi pasākumi,
piemēram, «Satiec savu meistaru» vai
biedrības «Mans tautastērps» aktivitātes, arvien vairāk atklāj tautastērpa
nozīmi šodien, un A.Mālkalna uzskata,
ka lielākā daļa sabiedrības to saredz
kā vērtību: «Tautastērpam kā vērtībai
noteikti ir nākotne, taču, ja ne mēs, tad
kurš vēl šīs amatu prasmes uzturēs? Ja
nebūs meistaru, tad tās ar laiku izzudīs,
tāpēc no tiesas jānovērtē, ka mums Latvijā ir tik daudz dažādu amatu meistaru,
kuru prasmes varam skatīties, mācīties
un novērtēt.»

