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Satiksmes intensitāte
pilsētā samazinājusies

Karotītes jaundzimušajiem
jelgavniekiem pasniedz
Dzimtsarakstu nodaļā
 Emīls Rotgalvis

Ik gadu pavasari Jelgavā ievada Lieldienu pastaiga, kurā tiek sveikti jaundzimušie jelgavnieki,
pasniedzot ģimenei karotīti ar pilsētas simboliku.
Ievērojot ārkārtējās situācijas ierobežojumus,
tradicionālais pasākums šopavasar nenotika, bet
izstrādāta pagaidu kārtība, kā jaundzimušie tiek
sveikti. Rūpējoties par mazuļu un viņu vecāku
veselību, taču vienlaikus turpinot tradīciju sveikt
pasaulē nākušos jelgavniekus, karotīti ārkārtējās
situācijas laikā bērniņa ģimenei pasniedz Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

Foto: Ivars Veiliņš

SATIKSMES
INTENSITĀTE
LIELĀS IELAS UN
JĀŅA ČAKSTES
BULVĀRA
KRUSTOJUMĀ
PIRMDIENĀS

36
309
25
408
16
042
28
230
09.03.2020.
30.03.2020.
13.04.2020.
20.04.2020.

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» apkopotā informācija liecina, ka
ārkārtējās situācijas laikā transporta plūsma
pilsētā samazinājusies
vidēji par 30 procentiem. Šobrīd gan tā pamazām atkal pieaug.
Satiksmes intensitāte pirms
ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī un ārkārtējās
situācijas laikā salīdzināta Lielās
ielas un Jāņa Čakstes bulvāra
krustojumā, kas ir noslogotākais
krustojums pilsētā, Lielās un
Pasta ielas krustojumā, Pas

ta ielā pirms rotācijas apļa un
Zemgales prospekta un Sporta
ielas krustojumā. «Salīdzinot
marta pirmās nedēļas satiksmes
plūsmas datus ar brīdi, kad valstī
tika noteikta ārkārtējā situācija,
novērots transporta plūsmas
samazinājums vidēji par 30
procentiem. Piemēram, Lielās
ielas un Jāņa Čakstes bulvāra
krustojumu piektdien, 6. martā,
diennaktī šķērsoja 39 958 transporta vienības, bet piektdien, 20.
martā, – tikai 28 886, kas ir par
28 procentiem mazāk nekā pirms
divām nedēļām, savukārt ceturtdien, 2. aprīlī, šo krustojumu
šķērsoja vien 25 312 transporta
vienības, kas salīdzinājumā ar 6.
martu ir pat par 37 procentiem
mazāk,» stāsta «Pilsētsaimnie-

cības» Infrastruktūras vadības
sistēmu nodaļas vadītājs Māris
Skudra, papildinot, ka lielākā
satiksmes intensitāte joprojām
ir vērojama no pulksten 7.30 līdz
8.30, kad iedzīvotāji dodas savās
ikdienas gaitās, un no pulksten
17.30 līdz 18.30, kad jelgavnieki
atgriežas mājās.
To, ka ārkārtējās situācijas
laikā satiksmes intensitāte ir
samazinājusies, apliecina arī
dati par citiem pilsētas krustojumiem. Lielās un Pasta ielas
krustojumu 6. martā šķērsoja
29 565 transporta vienības, bet
2. aprīlī – 18 912, Pasta ielā pie
rotācijas apļa 6. martā fiksēti
11 000 transportlīdzekļu, bet
23. martā – 7577, savukārt Zemgales prospekta un Sporta ielas

Pagājušajā nedēļā Jelgavas domes ārkārtas sēdē veikti
grozījumi Jelgavas pilsētas domes 26. marta lēmumā
«Atbalsts ārkārtējās situācijas laikā». No lēmuma
svītroti divi punkti, kas paredzēja pašvaldības atbalstu
krīzes situācijā nonākušiem uzņēmumiem, atbrīvojot
tos no pašvaldības mantas nomas maksas vai nosakot
minimālo nomas maksu. Šādi grozījumi veikti līdz ar
Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem, kas paredz
stingri izvērtēt katru uzņēmumu, kam krīzes laikā
pašvaldība ir tiesīga sniegt atbalstu.

26. martā pieņemtais domes
lēmums paredzēja sniegt atbalstu krīzes skartajiem komersantiem, fiziskām personām, kas
veic saimniecisko darbību un
ir reģistrētas Valsts ieņēmumu
dienesta Nodokļu maksātāju
reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, kā arī biedrībām
un nodibinājumiem, kuri nomā
Jelgavas pilsētas pašvaldībai
piederošo mantu, atbrīvojot tos

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

no nomas maksas vai piemērojot minimālo nomas maksu, kā
arī neiekasējot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas
kavējuma gadījumā. Domes lēmums paredzēja atbalstīt katru
juridisko personu, kuru skārusi
Covid-19 izraisītā krīze, neizvirzot uzņēmējiem skrupulozus
kritērijus, kas ļautu pretendēt
uz pašvaldības atbalstu.

apliecinot, ka bērniņš ir piederīgs
pilsētai.
Ierasti jaundzimušie jelgavnieki tiek sveikti piecas reizes
gadā: ap Sveču dienu februārī,
Lieldienu pastaigas laikā, vasaras
saulgriežos, Piena, maizes un
medus svētkos, kā arī novembrī
ap Mārtiņiem. Pagaidu kārtība,
piemiņas karotītes ģimenēm pasniedzot Dzimtsarakstu nodaļā,
būs spēkā līdz valstī pieņemto ierobežojumu beigām. Jāpiebilst, ka
vecāki, kuri bija ielūgti uz mazuļu
sveikšanas pasākumu Lieldienu
pastaigas laikā, kas tika atcelts,
un vecāki, kuru bērniņš reģistrēts
līdz 10. aprīlim, karotīti aicināti
saņemt Dzimtsarakstu nodaļā
Svētes ielā 22, uzrādod bērna
dzimšanas apliecību. Jautājumu
gadījumā var zvanīt pa tālruni
63080522.

Viesnīcu «Zemgale» pašizolācijai
izmantojuši divi cilvēki

krustojumu 11. martā šķērsoja
3723 transporta vienības, bet 18.
martā – par nepilnu tūkstoti mazāk jeb 2750 transportlīdzekļu.  Ritma Gaidamoviča
M.Skudra gan norāda, ka
kopš aizvadītās nedēļas satikViesnīca «Zemgale»
smes plūsma pamazām atkal
līdz šim uzņēmusi divus
aug. Teiksim, 9. aprīlī Lielās
jelgavniekus, kuriem
ielas un Jāņa Čakstes bulvāra
nepieciešama pašizokrustojumu diennaktī šķērsoja
lācija. Viens vīrietis viesjau 31 652 transportlīdzekļi,
nīcā uzturējies īslaicīgi,
taču tas joprojām ir aptuveni
bet otrs šo pakalpojupar 8000 transportlīdzekļiem
mu turpina izmantot
mazāk nekā ikdienā. Satiksmes
jau otro nedēļu.
plūsmas pieaugums vērojams
arī citos pilsētas krustojumos
Pirmais jelgavnieks, kurš at– Lielās un Pasta ielas krusto- griezies no ceļojuma pa Eiropu
jumu 14. aprīlī šķērsoja 19 248 un kuram tādējādi nepieciešama
transportlīdzekļi, bet Zemgales
prospekta un Sporta ielas – 2912
transporta vienības.

Ministru kabineta noteikumi paredz stingri izvērtēt uzņēmumus, pirms
tiem krīzes laikā piešķirt pašvaldības nomas maksas atvieglojumus
 Kristīne Langenfelde

Pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Diāna Pavlovska
informē, ka arī ārkārtējās situācijas laikā bērna dzimšanas fakta
reģistrācija notiek ierastajā kārtībā, par bērna piedzimšanu viena
mēneša laikā paziņojot Dzimtsarakstu nodaļai, kas savukārt
izdara ierakstu dzimšanas reģistrā
un izsniedz dzimšanas apliecību.
Reģistrācija notiek klātienē, vecākiem vēršoties pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā. Reģistrējot bērna
dzimšanas faktu, vecāki saņems
arī Jelgavas pilsētas pašvaldības
dāvanu – karotīti ar iegravētu
pilsētas nosaukumu, ģerboni un
bērna dzimšanas gadu, kā arī informatīvu grāmatu «Mūsu bērns».
Tradīcija mazajiem jelgavniekiem dāvināt piemiņas karotīti
iedibināta 2003. gadā – pašvaldība
sveic jaundzimušos jelgavniekus,

14 dienu pašizolācija, viesnīcā
tika uzņemts 14. aprīlī. Viņa
ģimene 13. aprīlī pa tālruni 8787
sazinājās ar Pašvaldības operatīvās informācijas centru (POIC)
un interesējās par pašvaldības
piedāvāto iespēju pašizolācijai
izmantot viesnīcu «Zemgale», jo
savā dzīvesvietā to nebija iespējams nodrošināt. Vīrietis viesnīcas
pakalpojumu turpina izmantot
arī šonedēļ, uzturēšanos tajā
apmaksājot no personīgajiem
līdzekļiem.
Turpinājums 3.lpp.

Uzmanību – konkurss!

Šī laikraksta numura lappusēs
gan slēptā, gan atklātā veidā
vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas svētku logo.
Saskaitiet, cik pilsētas svētku logo publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 24. aprīlī no pulksten 8 līdz 12,
zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005567.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv
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Šā brīža situācija valstī ir grūts laiks arī uzņēmējiem – atsevišķās nozarēs krīze ir piespiedusi pilnībā pārtraukt darbu,
lielākā daļa jau martā izjuta būtisku apgrozījuma kritumu
–, un tikai daži no viņiem atzīst, ka pasūtījumi nav sarukuši
un uzņēmums strādā ar pilnu jaudu. Taču arī tad uzņēmēji
ir spiesti būtiski pārkārtot darba režīmu, lai pandēmijas
laikā ievērotu striktās drošības prasības un spētu pasargāt
savus darbiniekus, izvairoties no situācijas, ka var nākties
pārtraukt ražošanu.
Jau aprīļa sākumā videokonferencē Jelgavas pašvaldības
vadība un pilsētas uzņēmēji pārrunāja aktuālos jautājumus, kas saistīti ar ārkārtējo situāciju valstī, par būtiskāko
nosakot nepieciešamību sildīt ekonomiku krīzes apstākļos,
lai uzņēmumi spētu izdzīvot un viņu darbinieki nepaliktu
bez ienākumiem. Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš uzņēmējus informēja par jau pieņemtajiem domes
lēmumiem, kas sniedz atbalstu uzņēmējiem krīzes situācijā,
uzsverot, ka situācija mainās strauji un, iespējams, domei
nāksies pieņemt vēl citus lēmumus. «Pašvaldība šobrīd
saņem iesniegumus no uzņēmumiem, kurus krīze jau ir būtiski skārusi, ar lūgumu atlikt nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu. Arī šādu atbalstu pašvaldība, izvērtējot katru
konkrēto situāciju, sniegs,» tā A.Rāviņš.
Tāpat pašvaldība uzņēmējus iepazīstināja ar tiem aktuālajiem projektiem, kas šogad Jelgavā turpinās vai tiks uzsākti,
dodot iespēju tos realizēt uzņēmumiem, tādējādi nodrošinot darbavietas pilsētā. Savukārt uzņēmēji informēja par
situāciju katrs savā uzņēmumā. Pašvaldība ar uzņēmējiem
vienojās, ka līdzīgas videokonferences ārkārtējā situācijā
rīkos regulāri, lai apmainītos ar informāciju un risinātu
aktuālos jautājumus.

«Karameļu darbnīcā»
tirgo saražoto; lielākā daļa
darbinieku – dīkstāvē
Ilze Priževoite,
SIA «Karameļu darbnīca»
valdes locekle:
«Šis nav viegls laiks. Līdz ar drošības pasākumiem mums pilnībā
nācās atteikties no ekskursijām
ražotnē – karameļu gatavošanas
paraugdemonstrējumi, degustācijas, iespēja izgatavot savu
karameli, kas ir viens no mūsu
pieprasītākajiem pakalpojumiem,
šobrīd nenotiek. Arī pasūtījumu
apjoms būtiski samazinājies, tāpēc
jau martā, lai pasargātu savus darbiniekus, pieteicāmies dīkstāves
pabalstam. No pagājušā mēneša
to saņem četri mūsu darbinieki,
no 1. aprīļa – jau 12. Mūsu veikals
Rūpniecības ielā 1a vēl strādā, un,
lai gan apgrozījums ir salīdzinoši
neliels, tas šobrīd kaut nedaudz
ļauj mums noturēt uzņēmumu un
neslēgt to. Pats svarīgākais mums
šobrīd ir darbinieki. Pateicoties
tam, ka godīgi esam maksājuši
visus nodokļus un atbildām arī
citiem kritērijiem, uzņēmumam
bija salīdzinoši viegli iegūt atbalstu dīkstāves pabalstam saviem

darbiniekiem. Ja viņi to varēs
saņemt, līdz situācija stabilizēsies
un krīze būs beigusies, tad varam
prognozēt, ka uzņēmums šo smago periodu būs pārcietis. Taču, ja
noteikumi mainīsies un situācija
ieilgs, izteikt kādas prognozes ir
daudz sarežģītāk.
Arī mēs pielāgojamies jaunajiem
apstākļiem un ne vien piedāvājam
pircējiem savu produkciju iegādāties internetā mājaslapā www.
karameludarbnica.lv, bet arī rīkojam dažādas akcijas. Tā, piemēram,
caur uzņēmuma «Facebook» lapu
organizējām akciju #EsArTevi, lai
vienotu cilvēkus šajā grūtajā laikā,
kad daudziem no mums nav iespējas satikt tuvus un mīļus cilvēkus.
Akcijas laikā, pasūtot saldumus
sev, otru saldumu paciņu bez maksas un ar pievienotu laba vēlējuma
kartīti piegādājām pircējam tuvam
cilvēkam. Savukārt Lieldienu laikā
mūsu Lieldienu zaķis saldumu paciņas piegādāja uz mājām pilsētas
bērniem. Līdzīgas akcijas rīkosim
arī turpmāk, tāpēc aicinu ikvienu
sekot līdzi tām uzņēmuma «Facebook» lapā.»

«Jūtam, ka pieaug
privātpersonu pasūtījumi»
Alvis Traidass,
akciju sabiedrības
«Smiltnieki» valdes loceklis:
«Pagaidām vēl jūtamies stabili,
un mūsu jomā darbs nav apstājies.
Ražojam produkciju – aku grodus,
bruģi, betona plāksnes, ceļu un ietvju
apmales –, kam noiets ir arī ārkārtējā
situācijā. Šobrīd pat jūtam, ka pieaug
privātpersonu pasūtījumi, un to skaidrojam ar dīkstāvi citās jomās. Proti,
cilvēki vairāk laika pavada mājās un
izmanto to lietderīgi, lai labiekārtotu
privātās teritorijas. Kāds varbūt ilgu
laiku aizņemtības dēļ šādus darbus ir
atlicis, bet tagad tos realizē. Juridisko
personu pasūtījumi gan ir nedaudz
samazinājušies, bet ne tik būtiski, lai
mums būtu jāpārkārto savs darbs.
Uzņēmumā strādā vairāk nekā 15
darbinieku, un šobrīd visiem stabili
varam nodrošināt darbu.
99 procentus savas produkcijas ra-

žojam Latvijas tirgum, jo betona produkcija nav pateicīga eksportam. Taču
tajā pašā laikā mums ir arī atsevišķi
sadarbības partneri Lietuvā, Igaunijā
un Zviedrijā, kur šobrīd produkciju
nogādāt ir sarežģīti, tāpēc meklējam
citus risinājumus un piegādātājus, jo
nevēlamies riskēt ar saviem darbiniekiem, ļaujot viņiem izbraukt no valsts.
Protams, uzņēmumā esam ieviesuši ļoti stingrus drošības pasākumus
– dezinfekcija, distancēšanās. Vēl
vairāk – rūpējoties par savu darbinieku drošību, esam atraduši veidu,
kā samazināt nepieciešamību doties,
piemēram, uz veikalu. Proti, esam
noorganizējuši, ka uz uzņēmumu
divas reizes nedēļā tiek piegādāta
svaiga maize, ko darbinieki ģimenes
vajadzībām var iegādāties. Tāpat ir
piedāvājumi no augļu un dārzeņu, arī
gaļas tirgotājiem, un tas arī ir veids,
kā uzņēmums šobrīd var domāt par
savu darbinieku drošību.»

Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Ivars Veiliņš
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«Cik ļoti krīze mūs ietekmējusi,
varēsim spriest pēc maija brīvdienām»
Ojārs Karčevskis,
SIA «Astarte-Nafta» valdes
priekšsēdētājs:
«Cilvēki degvielu iegādājas neatkarīgi
no tās cenas, bet pamatojoties uz savām
pārvietošanās vajadzībām. Likumsakarīgi, ka šobrīd degvielas patēriņš sarūk,
jo cilvēki ar auto brauc krietni mazāk.
Degvielas uzpildes stacijās retāk iebrauc
gan vieglās, gan smagās automašīnas,
arī vienā reizē uzpildītās degvielas
apjoms ir sarucis.
Jā, degvielas cena šobrīd ir būtiski

samazinājusies, un tas ir loģiski – kad ir
krīze, degvielas cena pasaulē samazinās,
bet, kad ekonomika aug, arī degvielas
cena aug. Taču jāsaprot, ka Latvijā
degvielas cenu veido ap 60 procentiem
nodokļu apjoma, kas ir nemainīgs, tad ir
ražotāja noteiktā cena, kas šobrīd ir sarukusi, un tirgotāja cena, ko veido noteikti
centi litrā. Tirgotāja cena šobrīd nav
samazinājusies, taču mūsu ieņēmumi
sarūk pārdošanas apjoma samazinājuma
dēļ. Krīzes sākumā to vēl neizjutām, jo
pirmajās dienās degvielas patēriņš turējās stabils, taču tagad tas jau ir jūtams.

It sevišķi Lieldienu brīvdienās, kad
daudzi izlēma palikt mājās. Tāpat tūlīt
sekos maija garās brīvdienas, un tikai
pēc tām skaidrāk varēsim redzēt, kā
krīze ir ietekmējusi mūsu uzņēmumu.
Vismaz pagaidām būtiskas izmaiņas
mūsu darbā nav bijusi vajadzība
ieviest, protams, izņemot stingrus
drošības pasākumus, kas noteikti visās
degvielas uzpildes stacijās.
Prognozes par to, vai degvielas cena
turpinās kristies, man negribētos izteikt, jo situācija pasaules naftas tirgū
var mainīties pat stundas laikā.»

«Darbi saplānoti līdz pat jūlijam»
Andris Upenieks,
SIA «Signum» valdes loceklis:
«Pie mums viss notiek! Pasūtījumi
un darbi šobrīd ir saplānoti līdz pat
jūlijam. Ceļu būves sezona valstī, ņemot vērā labvēlīgos laikapstākļus, ir
sākusies pat agrāk nekā ierasts, tāpēc
arī mums darba pietiek. Mūsu galvenā
produkcija ir ceļa zīmes un ceļa aprīkojums – gājēju barjeras, signālstabiņi, ātrumvaļņi, satiksmes spoguļi, vadstatņi,
tāpat ražojam pieturvietu paviljonus,
atkritumu urnas, un tam šobrīd noiets nav sarucis. Taču tas galvenokārt

ir tāpēc, ka valsts un pašvaldības nav
apturējušas savus ceļu būves projektus,
un mēs ļoti ceram, ka krīzes laikā tas
arī nenotiks, jo tas ir nozīmīgs veids, kā
šobrīd sildīt ekonomiku valstī.
Uzņēmumā nodarbinām 34 cilvēkus,
un pati galvenā rūpe mums šobrīd ir drošības pasākumu stingra ievērošana, lai
nepieļautu, ka ārkārtējā brīdī var nākties
pārtraukt ražošanu. Tieši tāpēc esam ļoti
pamatīgi izvērtējuši ražošanas procesu
– vienā cehā līdzās nestrādā vairāk kā
divi darbinieki. Mūsu teritorija ir pietiekami plaša, esam pārskatījuši iespējas
un ierīkojuši darbavietas arī telpās, kas

līdz šim īsti netika izmantotas. Tāpat
arī pusdienas pārtraukums katram
ir atšķirīgā laikā, lai cilvēkiem, kas
strādā dažādos cehos, nebūtu iespējas
kontaktēties. Savukārt, lai samazinātu
cilvēku plūsmu uzņēmumā, praktiski
esam apturējuši privātpersonu pasūtījumu pieņemšanu, arī piegādātājiem noteiktas stingras prasības. Ar
individuālajiem aizsarglīdzekļiem un
dezinfekcijas līdzekļiem uzņēmumā
problēmu nav, jo šo produkciju savā
darbā izmantojam arī ikdienā, tāpēc
uzņēmumā ir gan rezerves, gan stabili
piegādātāji.»

«Ja visi šobrīd būtu gatavi solidāri nedaudz
savilkt jostas, kopā mēs šo krīzi pārdzīvotu»
Juris Sīlis,
SIA «Jelgavas tipogrāfija»
valdes loceklis:
«Sākoties krīzei, mūsu uzņēmuma
eksporta īpatsvars sasniedza apmēram
60 procentus. Galvenie noieta tirgi
bija Vācija, Francija un Skandināvijas
valstis, taču epidēmija un stingrie drošības pasākumi šajās valstīs izdevējus
spieda samazināt pasūtījuma apjomus.
Līdz ar to jau martā jutām, ka ražošanas
apjoms sarūk par procentiem 30–40.
Taču nevar teikt, ka grāmatu iespiešanas pasūtījumi būtu pilnīgi apsīkuši. Ir
izdevēji, kuri atzīst, ka pieprasījums pēc
grāmatām ir stabils, jo cilvēki, paliekot
mājās, izvēlas lasīt, grāmatas iegādājoties internetā.
Uzskatu, ka ārkārtējā situācijā ir ļoti
būtiski biznesa vidē saglabāt balansu
un neveikt straujas, nepārdomātas
darbības – jārīkojas pragmatiski. Ja
visi šobrīd būtu gatavi solidāri nedaudz
savilkt jostas, kopā mēs šo krīzi pār-

dzīvotu. Nedrīkst pieļaut, ka laikā, kad
daļā nozaru uzņēmumi ir spiesti pilnīgi
pārtraukt darbu, citi meklē veidus, kā
iedzīvoties uz krīzes rēķina. Tas būtu
stingri jākontrolē. Piemēram, mums ražošanas procesā nepieciešams tehniskais
spirts, taču šobrīd piegādātājs cenu tam
paaugstinājis trīs reizes, un ne jau tāpēc,
ka izmaksas būtu augušas...
Esam bijuši spiesti pieņemt lēmumu
krīzes laikā par 25 procentiem samazināt
atalgojumu lielāko algu saņēmējiem.
Ja ņem vērā, ka uzņēmumā vidējā alga
pirms nodokļu nomaksas ir virs 1300
eiro, manuprāt, tas ir prātīgs lēmums,
lai šobrīd neviens nepaliktu bez darba
un visiem tiktu saglabāti ienākumi. Tajā
pašā laikā darbiniekiem noslodze ir mazāka, daļa var strādāt no mājām, pavadīt
vairāk laika ar ģimeni, it sevišķi bērniem,
kuriem šobrīd īpaši nepieciešams atbalsts,
lai palīdzētu attālinātā mācību procesā.
Paralēli tam, protams, skrupulozi
sekojam līdzi situācijai – ja ekonomiskie
apstākļi pasliktināsies, varam apsvērt arī

iespēju pieteikties dīkstāves pabalstam.
Tas, manuprāt, šobrīd ir būtiskākais –
domāt par saviem darbiniekiem, katrā
uzņēmumā pārskatīt saimnieciskos
izdevumus un arī investīciju plānus.
Arī «Jelgavas tipogrāfija» ir pārskatījusi
savus investīciju plānus. Piemēram,
šogad uzņēmums paredzēja noslēgt
piecu miljonu eiro investīciju projektu,
lai kāpinātu ražošanas jaudu, nododot
ekspluatācijā jauno ēku un iegādājoties
astoņkrāsu iespiedmašīnu. Patlaban šo
procesu esam nedaudz pagarinājuši,
taču neesam pieņēmuši lēmumu noraut
stopkrānu un uz laiku atteikties no iesāktā projekta realizācijas. Tas nozīmē,
ka ēkas būvniecība turpinās un arī būvniekiem, kas izpilda mūsu pasūtījumu,
būs darbs. Pie labākā scenārija šobrīd
plānojam, ka projektu varēsim noslēgt
nākamā gada februārī. Ja tas izdosies,
tad darbinieku skaits no pašreizējiem
135 varētu pieaugt līdz 170, bet apgrozījums – no 11 miljoniem eiro pagājušajā
gadā līdz 16–17 miljoniem eiro.»

Ceturtdiena, 2020. gada 23. aprīlis

Viesnīcu «Zemgale» pašizolācijai
izmantojuši divi cilvēki
No 1.lpp.

Jāpiebilst gan, ka vīrietis neizmanto viesnīcas piedāvāto
ēdināšanas pakalpojumu – viņam
pārtiku piegādā radinieki.
Viesnīcas «Zemgale» valdes
loceklis Aivars Zeltiņš stāsta, ka
17. aprīļa pēcpusdienā viesnīcā
uzņemts vēl viens jelgavnieks,
kuram bija nepieciešama pašizolācija uz neilgu laiku. Viņš viesnīcā uzturējās tikai dažas dienas, to
sedzot no personīgajiem līdzekļiem. «Interese par piedāvāto
pakalpojumu ir, taču visbiežāk
saņemam zvanus no cilvēkiem,
kuri nav deklarējušies Jelgavā,
līdz ar to viņi šo pakalpojumu
izmantot nevar,» stāsta A.Zeltiņš.
Līdz ar pirmā pašizolācijas
klienta uzņemšanu viesnīcā
«Zemgale» pastāvīgi dežurē
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija, rūpējoties par drošību
un kārtību viesnīcā 24 stundas
diennaktī.
Jāatgādina, ka, reaģējot uz
ārkārtējo situāciju, Jelgavas pilsētas pašvaldība vienojusies ar
viesnīcu «Zemgale» par iespēju
sniegt pašizolācijai nepieciešamo

pakalpojumu, piedāvājot viesnīcas telpas. Šāds pakalpojums
tiek nodrošināts iedzīvotājiem,
kuriem vajadzīga pašizolācija,
nav uzstādīta Covid-19 diagnoze
un nav iespēju rast risinājumu
par atsevišķu dzīvesvietu.
Tiem, kuri izvēlas šādu iespēju,
par pakalpojumu ir jāmaksā – ar
viesnīcu panākta vienošanās,
ka maksa ir 20 eiro diennaktī.
Savukārt trūcīgiem un maznodrošinātiem Jelgavā deklarētiem
iedzīvotājiem, kā arī personām,
kuras finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, nepieciešamības gadījumā šo pakalpojumu
apmaksā pašvaldība, bet ar noteikumu, ka personai nav uzstādīta
Covid-19 diagnoze. Lai varētu
saņemt pašvaldības apmaksātu
izmitināšanas pakalpojumu,
cilvēkam jābūt Sociālo lietu pārvaldes izsniegtam nosūtījumam.
Iedzīvotāji, kam ir radusies
šāda nepieciešamība, aicināti
zvanīt POIC pa tālruni 8787,
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldei
pa tālruni 63007491 vai rakstīt
pa e-pastu janis.verzemnieks@
soc.jelgava.lv.

Pieejams psihoemocionālā
atbalsta tālrunis

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde ārkārtējās
situācijas laikā ir izveidojusi psihoemocionālā atbalsta tālruni
29383535, pa kuru
jelgavniekiem ir iespēja saņemt psihologa
atbalstu ārpus darba
laika – no pulksten
17 līdz 22, tostarp
brīvdienās un svētku
dienās.
«Šobrīd cilvēku emocionālais
stāvoklis ir ļoti atšķirīgs. Viens
ar pārdzīvojumiem krīzes laikā
tiek galā veiksmīgāk, cits – ne tik
labi, un nereti ir nepieciešama
speciālista palīdzība. Lai gan
valstī pieejami vairāki atbalsta
tālruņi krīzes situācijā, pa kuriem var lūgt palīdzību, jūtam,
ka Jelgavas iedzīvotājiem ir
svarīgi padomu, psiholoģisko atbalstu saņemt tieši savā pilsētā.
To izjūtam pēc saņemtajiem zvaniem mūsu personālam ik dienu,
un mūsu novērojumi arī liecina,
ka nereti iespēja izrunāties ar
profesionāli, iegūt padomu, kā
rīkoties vai izturēties, ir nepieciešama tieši vakara stundās,
kad cilvēks atgriezies mājās no

dienas gaitām. Sniedzot atbalstu
jelgavniekiem, esam izveidojuši
psihoemocionālā atbalsta tālruni, pa kuru padomu var saņemt
tieši vakara stundās,» stāsta
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne. Konsultācijas pa
psihoemocionālā atbalsta tālruni sniedz pieredzējusi psiholoģe,
kas praktizējusies psiholoģiskām konsultācijām. «Cilvēks
ir sabiedriska būtne, un viņam
kontakts ar citiem cilvēkiem
ir vajadzīgs, taču ārkārtējās
situācijas laikā tas ir ierobežots,
tāpēc nepieciešamības gadījumā
aicinām jelgavniekus, kuriem
sasāpējis kāds jautājums, zvanīt
pa atbalsta tālruni, lai saņemtu
telefonisku speciālista konsultāciju,» tā R.Stūrāne.
Psihoemocionālā atbalsta
tālrunis 29383535 iedzīvotājiem
ir pieejams katru dienu, tostarp
brīvdienās un svētku dienās,
no pulksten 17 līdz 22. Plānots,
ka psihoemocionālā atbalsta
tālrunis darbosies ārkārtējās
situācijas laikā, taču pārvaldē
norāda, ka pēc tās tiks izvērtēts,
vai šāds konsultatīvais tālrunis
pēc darba laika Jelgavā būtu
nepieciešams arī ikdienā. Maksa
par zvanu ir atbilstoša zvanītāja
izvēlētajam telefonsakaru tarifu
plānam.
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Tituls «Gada labākā
būve Latvijā» – trīs
Jelgavas objektiem
Foto: publicitātes
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izpilda Ministru kabineta
noteikumos paredzētie kritēriji. Būtiskākie no tiem:
– komersanta ieņēmumi no
saimnieciskās darbības 2020.
gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo
mēnesi, ir samazinājušies
vismaz par 30 procentiem,
bet, ja komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019.
gada martā vai vēlāk, tā
ieņēmumi no saimnieciskās
darbības 2020. gada martā
vai aprīlī ir samazinājušies
vismaz par 30 procentiem,
salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu apmēru no
saimnieciskās darbības laika
periodā līdz 2020. gada 29.
februārim;
– komersantam iesniegu-

(reģ.Nr.90000074738)

aicina darbā JURISTU(-I)
(1 vakance uz nenoteiktu laiku, adrese:
Svētes iela 22, Jelgava).

Galvenie pienākumi:
• sagatavot juridiskus dokumentus, t.sk.
dažāda veida līgumus, rīkojumus, lēmumu
projektus un citus juridiskus dokumentus
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• izvērtēt sadarbības partneru dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
• nepieciešamības gadījumā pārstāvēt
iestādes intereses valsts vai pašvaldības
iestādēs;
• sniegt juridiskas konsultācijas darbiniekiem un izglītības iestāžu vadītājiem.
Prasības:
• augstākā izglītība tiesību zinātnēs ar
jurista kvalifikāciju;
• vēlama ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze jurista darbā valsts vai pašvaldības
iestādē;
• spēja individuāli organizēt savu darbu, kā
arī veiksmīgi strādāt komandā;
• precizitāte, analītiskā un kritiskā domāšana, labas komunikācijas, argumentācijas
prasmes;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru;
• C līmeņa 2. pakāpes valsts valodas
prasme.
Mēnešalga – 1140 EUR.

 Ritma Gaidamoviča

Piektdien tiešsaistē paziņoti skates
«Gada labākā būve
Latvijā 2019» rezultāti. 1. vietu nominācijā «Koka būve»
ieguva brīvdabas
koncertzāle «Mītava», bet nominācijā «Restaurācija» –
Vecpilsētas ielas 14.
nams, kur atradīsies
Zemgales Restaurācijas centrs. Savukārt rekonstruētā
Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēka nominācijā «Pārbūve» ir novērtēta ar 3. vietu.
Svinīgā apbalvošana bija
iecerēta 2. aprīlī, taču ārkārtējās situācijas dēļ tā atcelta,
bet rezultāti paziņoti 17.
aprīlī videosižetā internetā, suminot izcilākās būves
starp pērn ekspluatācijā
nodotajiem objektiem.
Divi Jelgavas objekti –
brīvdabas koncertzāle «Mītava» un Vecpilsētas ielas 14.
nams – atzīti par labākajām
būvēm Latvijā aizvadītajā
gadā katrs savā kategorijā.
«Objektus vērtēja būvniecības nozares profesionāļi,
nosakot labākos no labā-

kajiem, un Jelgava šoreiz
izceļas, saņemot divas 1.
vietas. Žūrija atzina, ka brīvdabas koncertzāle «Mītava»
ir ne tikai Jelgavas, bet visas
valsts lepnums, apliecinot,
uz ko mēs Latvijā esam spējīgi būvniecības nozarē un
inovāciju ieviešanā,» atzīst
žūrijas komisijas priekšsēdētājs Latvijas Būvnieku
asociācijas prezidents Normunds Grinbergs. Savukārt
ieguldījumu Vecpilsētas ielas
14. nama restaurācijā vislabāk varot redzēt, salīdzinot
fotogrāfijas, kā ēka izskatījās pirms restaurācijas un
kā, izmantojot mūsdienu
metodes un tehnoloģijas restaurācijā, tā izskatās šobrīd.
«Speciālisti apzinās, kāds
darbs ieguldīts un ar cik lielu
pietāti saglabāts vēsturiskais
mantojums,» tā žūrijas komisijas priekšsēdētājs.
N.Grinbergs piebilst, ka
nominācijā «Pārbūve», kurā
uz uzvaru pretendēja arī
Jelgavas Valsts ģimnāzijas
rekonstruētā ēka, bija ļoti
liela konkurence un arī 3.
vieta ir nozīmīgs sasniegums. «Ir radīta mūsdienīga
mācību vide, nepazaudējot
kultūrvēsturisko auru,» piebilst M.Grinbergs.
Latvijas Būvnieku asociācijā norāda, ka saņemtās

Motivētu pieteikuma vēstuli, Curriculum
Vitae (CV) elektroniski sūtīt pašvaldības iestādei «Jelgavas izglītības pārvalde». E-pasta
adrese: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 63012461.

balvas – statuju kolonnas
veidolā kopā ar ekskluzīvo
gadagrāmatu, kurā iekļautas
visas skatei pieteiktās būves,
tostarp Jelgavas objekti, –
laureātiem nogādās kurjers.
Jāpiebilst, ka pavisam žūrijas komisija – 51 eksperts, Meklē darbu
kas pārstāv 18 Latvijas būvVīrietis ar zemes frēzi meklē
niecības nozares profesiodarbu. T.25994203.
nālās organizācijas, kā arī
augstskolas, valsts un pašvaldību institūcijas, – izvērtēja Līdzjūtības
vairāk nekā 80 objektus visā
Daudz darbiņu padarīti,
Latvijā, mērojot apmēram
Daudz solīšu iztecēti:
2500 kilometrus. Skates fināLai nu mīļā Zemes māte
lam izvirzīta 41 būve.
Pārklāj savu seģenīti.
Konkursam bija pieteikts
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
arī jaunais tilts pār Platones SIA «Jelgavas autobusu parks»
upi nominācijā «Inženierbūdarbinieka Leonīda Vitkovska
ve», taču šis objekts finālā
ģimenei, viņu pēdējā gaitā
neiekļuva.
pavadot.
Skati «Gada labākā būve
SIA «Jelgavas autobusu parks»
Latvijā 2019» organizē Latkolektīvs
vijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru
Ko mīl, tas nevar pazust it nekur,
savienība un 16 būvnieku Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur
profesionālās organizācijas Pat tad, ja mūžam nesatiksi vairs.
sadarbībā ar nozares publis(V.Rūja)
kās pārvaldes institūcijām,
Esam kopā ar skolotāju
Būvniecības valsts kontroles
Veru Kokarēviču-Gerķi,
biroju, Latvijas Pašvaldību
no mātes atvadoties.
savienību, Rīgas Tehnisko
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
universitāti, LLU, RISEBA
Arhitektūras un dizaina fakultāti un nozares žurnālu Aizsaulē aizgājuši
DZIDRA BOGDANOVA (1939. g.)
«Būvinženieris».
Skate «Gada labākā būve VIJA LIEPA (1940. g.)
Latvijā» notika jau 22. gadu. LEONĪDS VITKOVSKIS (1958. g.)

Ministru kabineta noteikumi paredz stingri izvērtēt uzņēmumus, pirms
tiem krīzes laikā piešķirt pašvaldības nomas maksas atvieglojumus
«Taču 2. aprīlī Ministru
kabinets pieņēma noteikumus, kas ļoti strikti ierobežo
pašvaldības tiesības noteikt
nomas maksas atvieglojumus
uzņēmējiem. Tajos noteikts
stingri izvērtēt uzņēmuma
saimniecisko darbību, nodokļu nomaksu un citus kritērijus, līdz ar to pašvaldība
nav tiesīga piešķirt nomas
maksas atvieglojumus bez
izvērtējuma,» grozījumus
domes lēmumā skaidro Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.
Tas nozīmē, ka šobrīd komersantiem, kas nomā pašvaldības mantu un krīzes
laikā vēlas saņemt nomas
maksas atvieglojumus, jā-

Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde
«Jelgavas izglītības pārvalde»

ma iesniegšanas dienā nav
Valsts ieņēmumu dienesta
administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000
eiro, vai, ja parāds ir lielāks,
tam ir piešķirts samaksas
termiņa pagarinājums vai
noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu,
vai noslēgts vienošanās līgums;
– komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi
nav uzsākts maksātnespējas
process;
– komersantam pēdējā
gada laikā nav bijuši trīs
vai vairāk nomas maksas
un citu saistīto maksājumu
kavējumi vai jebkādas citas
būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.

Ja pēdējā gada laikā ir bijuši
trīs vai vairāk nomas maksas
un citu saistīto maksājumu
kavējumi, uz 2020. gada 29.
februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju
vai norēķini pilnā apmērā
veikti saskaņā ar iznomātāju
saskaņoto parādu atmaksas
grafiku.
«Jau šobrīd pašvaldībā ir
vērsušies vairāki uzņēmumi, kurus skārusi krīze un
kuri pašvaldībai lūdz atcelt
nomas maksu, – ēdināšanas
uzņēmumi, kas savus pakalpojumus sniedza skolās un
bērnudārzos; kafejnīcas, kas
šobrīd pārtraukušas darbu
kultūras namā, sporta hallē,
tāpat saņemti iesniegumi
no vairākām autoremonta

darbnīcām, nomniekiem
Jelgavas tirgū un citiem.
Līdz ar Ministru kabineta
noteikumiem šiem uzņēmumiem atkārtoti jāvēršas
pie pašvaldības iestādes vai
kapitālsabiedrības, ar kuru
ir noslēgts līgums par pašvaldības mantas nomu, un
ar dokumentiem jāapliecina
atbilstība kritērijiem, lai saņemtu nomas maksas atvieglojumus. Arī tiem uzņēmumiem, kurus ir skārusi krīze,
bet kuri vēl nav vērsušies
pašvaldībā ar iesniegumu
par nepieciešamo atbalstu
nomas maksas atvieglojumiem, jārēķinās, ka, lai to
saņemtu, būs jāizpilda Ministru kabineta noteiktie
kritēriji,» uzsver I.Škutāne.

LIDIJA BĒRZIŅA (1933. g.)
AĻĢIS SEMENS (1949. g.)
NIKOLAJS KREIDIKOVS (1936. g.)
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Bibliotēkas vēsture:
kroga vietā – gaismas pils
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadē iestāde
turpina atskatīties tās vēstures lappusēs un pastāvēšanas posmos. Par pilsētas
bibliotēkas simts gadu
garā mūža notikumiem un
to liecībām vēsta īpašas jubilejai veltītas publikācijas,
un nu klajā nācis jau otrais
raksts. Šoreiz tas stāsta
par Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēku un tās pārbūvi
20. gadsimta sākumā.
Publikācijas autore Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas
vadītāja Baiba Īvāne atklāj, ka vēstures izpētē svarīgi ir veltīt laiku arī
bibliotēku ēku stāstam: «Nams ir
gan vietas, gan iestādes identitāte, jo
bibliotēka nav tikai grāmata, bet arī
vide un sajūtas, ko tā apmeklētājam
rada. Publikācijā vēlējos akcentēt, kā
mainījusies Jelgavas ainava, stāstot
par namiem, kuru vairs nav, kā arī
par pārmaiņām, ko piedzīvojis pilsētas laukums.»
B.Īvāne skaidro, ka Jelgavas pilsētas bibliotēkas stāsts 20. gadsimta
20. gados līdzinās citu tā laika publisko bibliotēku pirmsākumiem, kad
šīs iestādes izvietotas ēkās, kas tām
pieejamas, nevis pakārtotas bibliotēku funkciju izpildei un vajadzībām.
Tiesa, pētniecības process sagādājis
arī pa pārsteigumam, piemēram,
atklājot, ka pirmā ēka, kurā vien pusgadu atradās jaundibinātā Jelgavas
pilsētas bibliotēka, bijusi tipogrāfijas
«J.F. Stefenhāgens un dēls» nams,
tādā veidā netieši simbolizējot Jelgavas grāmatniecības un bibliotēku
tradīciju nepārtrauktību.
Vēstures pārstāsts galvenokārt
veltīts bibliotēkas ēkai pie toreizējā
Tirgus laukuma, ko šobrīd pazīstam
kā Hercoga Jēkaba laukumu. Iestāde
atradās ēkas otrajā un trešajā stāvā,
kamēr pirmajā stāvā bija traktieris
jeb krogs. Jau 1926. gada bibliotēkas
pārskatā ir pieminēta nepieciešamība pēc plašākām telpām, jo krājums
top arvien lielāks un arī apmeklētāju
kļūst vairāk. 1937. gadā pilsētas
valdē apstiprināts nama pārbūves
projekts, ko izstrādājis arhitekts
Valdis Zēbauers – Jelgavas pilsētas

būvinspektors, kurš projektējis arī
tagadējās Jelgavas Valsts ģimnāzijas
ēku.
Liela nozīme ēkas pārbūvē piešķirta ērtam, praktiskam un estētiskam
iekārtojumam, un darbu norise regulāri un detalizēti atspoguļota vietējā
presē, uzsverot, ka nams, kurā agrāk
atradies krogs, pārtop par gaismas
pili. Bibliotēkas izdaiļošanai iegādāti
četri tēlnieka Miķeļa Pankoka darbi
no granīta un koka. Pielāgotas esošās mēbeles un izgatavotas jaunas.
Ieplānoti arī grāmatu lifti, grāmatu
izsniegšanas telpas, atsevišķas kāpnes bibliotēkas personālam, bibliotēkas pārziņa kabinets, darba telpas
bibliotēkas personālam un augšējā
nama stāvā – dzīvoklis apkopējam.
Gadu no gada Jelgavas pilsētas bibliotēka kļuva arvien ērtāka
ikvienam, no jauna iekārtoto un
pārbūvēto bibliotēku oficiāli iesvētot
1938. gada 12. aprīlī, tomēr visai drīz
padomju okupācija un Otrais pasaules karš ieviesa būtiskas pārmaiņas
visās dzīves jomās. Neskatoties
uz smagajām pārmaiņām, līdz pat
1943. gadam ik dienas bibliotēku
apmeklēja no 200 līdz 300 lasītāju,
un tā turpināja strādāt līdz pat savai
fiziskajai bojāejai 1944. gada jūlijā,
ēkai nodegot kopā ar lielāko daļu
Jelgavas namu.
B.Īvāne atklāj, ka pētniecības
procesā laika posmu dzīvi vislabāk
parāda tā laika preses izdevumi. Tāpat izmantots Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas agrākās
vadītājas Dagnijas Avotas darbs,
kurā pētītas bibliotēkas Jelgavā, kas
pastāvējušas līdz 20. gadsimtam.
Viņa piebilst, ka publikācijās iecerēts
hronoloģiskā secībā apskatīt svarīgākos notikumus bibliotēkas 100 gadu
pastāvēšanas vēsturē, nonākot līdz
mūsdienām: «Nākamais posms ir
notikumi, sākot no 1947. gada, kad
bibliotēka Jelgavā veidojas divos virzienos – tiek dibināta Jelgavas Zinātniskā bibliotēka, kas okupācijas laikā
kalpojusi kā padomju ideoloģijas rupors, un paralēli tai pilsētā dibinātas
arī vairākas publiskās bibliotēkas.»
Turpmākie raksti jau top, bet
pirmās divas Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgades publikācijas lasāmas
bibliotēkas mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv, sadaļā «Piedāvājam»,
«Jaunumi».

Ceturtdiena, 2020. gada 23. aprīlis

Koncertiem, skatēm un
izrādēm gatavojas mājās

Laiks, kad jādarbojas attālināti, apliecinājis: aktīvi un radoši strādāt un mēģināt var jebkur. To apstiprina arī
Jelgavas kolektīvu dejotāji, griežoties dejas solī kā mājas viesistabā, tā pie dabas.
Foto: no deju kolektīvu «Laipa» un «Lielupe» arhīva
 Emīls Rotgalvis

dienu varam svinēt visu gadu,» stāsta fonogrammām. Audzēkņi spēlē un
«Vēja zirdziņa» vadītāja Alda Skrasti- dzied uz ierakstiem, kā arī cits uz
Kopš ārkārtējās situācijas
ņa. Jāpiebilst, ka kolektīva repetitore cita izpildītajām melodijām. Atkārizsludināšanas pagājis vaiGuna Trukšāne strādā arī pie mājas tojam dziesmu svētku repertuāru,
rāk nekā mēnesis. Pulcēšatreniņu videomateriāla, kas ikvienam ko noteikti varēsim izpildīt arī citos
nās un publisko pasākumu
būs skatāms televīzijas kanālā «Tava koncertos. To vidū ir arī manis radītā
ierobežojumi īpaši ietekklase».
«Zirdziņpolka». Tāpat top jaundarbi,
mējuši kultūras kolektīvu
«Katram amatiermākslas kolektī- piesaistot jauniešus un mudinot uz
darbu, tomēr ne apturējuši
vam kultūras ļoti pietrūkst, bet cen- improvizāciju, tā uzturot interesi par
– dalībnieki radoši strādā
šamies darboties, kā varam, un nodro- mūziku.»
no mājām, nezaudējot ļoti
šināt, ka vismaz fiziskās aktivitātes
nozīmīgo savstarpējo konneapstājas,» par vidējās paaudzes deju Aktieri gatavojas
taktu un gatavojoties turpkolektīva «Laipa» ikdienu šajā laikā pārceltajām izrādēm
mākajam darbam, kas ar
Jelgavas Jaunā teātra aktieri šo
stāsta vadītāja Mārīte Skrinda. Dejaunu sparu atsāksies līdz
jotājiem ir kopīga grupa sportošanas laiku izmanto, lai pildītu aktiermeisar ierobežojumu atcelšanu.
lietotnē «Endomondo», kurā tie seko tarības vingrinājumus, kā arī apgūtu
savām fiziskajām aktivitātēm. Mājās teātra vēsturi par nozīmīgākajām perLaiks kopš 12. marta bijis pārbau- tiek atkārtoti deju soļi, un plānots sonībām šīs mākslas attīstībā: «Tādā
dījums – gan radošus, gan tehniskus kopīgi sagatavot arī īpašu sveicienu veidā mēs izglītojamies un uzturam
risinājumus meklējuši kolektīvu vadī- Jelgavai pilsētas svētkos.
kontaktu. Pilnvērtīgi mēģinājumi
tāji, dodot dalībniekiem mājas uzdemums atsāksies vien rudens sezonā,
vumus, sekojot līdzi individuālo mēģi- Mājas pieskandina
kad arī domāsim par tālākām izrānājumu procesam, kā arī pievēršoties instrumenti un koru dziesmas
dēm. Tāpat vēlāk noteikti īstenosim
Arī koriem ikdienā nozīmīgi ir mē- saplānoto, bet nenotikušo festivālu
darbiem, kam ikdienas skrējienā laika
nereti nepietiek, tostarp jaunu dejas ģinājumi kopā, un mājās palikšana «Mirklis»,» skaidro režisore Antra
soļu, horeogrāfijas izstrādei, tērpu likusi pielāgoties lielākoties tehniski. Leite-Straume.
gatavošanai un klātienes mēģinājumu Jelgavas popkora vadītāja Erita KarlArī Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
sone skaidro, ka izmēģināti dažādi aktieri tiekas virtuāli izrāžu atsevišķaplānošanai.
veidi, kā uzturēt saziņu, visbeidzot jās sarakstēs, bet tekstus atkārto indiDejo gan mājās,
priekšroku dodot nodarbībām video- viduāli. Teātra mēģinājumos savstargan brīvā dabā
platformā «Youtupējais kontakts
Attālinātais darbs jūtami ietekmējis be». Neskatoties
«Katram amatiermākslas ko- ir īpaši nozīmīgs,
Jelgavas deju kolektīvu ikdienu, tomēr uz sarežģīto mājas
aktieri ar
lektīvam kultūras šobrīd ļoti tāpēc
rasti veidi, kā atkārtot soļus un uzturēt mēģinājumu pronepacietību gaida
pietrūkst. Mājās tiek atkārtoti mēģinājumu atfizisko formu. Tā, piemēram, tautas cesu, E.Karlsone
deju ansamblis «Lielupe» gan aizvada saskata arī pozitīskaidro
deju soļi, un plānots kopīgi sākšanos,
treniņstundas, gan izdejo kombināci- vo: «Esam atraduši
aktrise Elīna Skusagatavot arī īpašu sveicienu tele, piebilstot, ka
jas. Ansambļa vadītāja Elita Simsone labāko iespējamo
stāsta, ka kopīgi izstrādāta sistēma, variantu šajos apsJelgavai pilsētas svētkos.» attālinātā režīmā
dejotājiem savstarpēji izaicinot citam tākļos. Mājas mētapis kopīgais tecitu izpildīt ierastos vingrinājumus, ģinājumos būsim apguvuši vārdus un ātra aktieru videosveiciens Teātra
un visaktīvāk tajos iesaistās tieši repertuāru – tā saucamais melnais dienā, katram mājās ierakstot pa rinjaunieši. «Dejotāji trenējas, sūta ziņas darbiņš būs padarīts – un, kad atkal dai no slavenā Tomuļmātes riebšanas
par apgūto. Kolektīva gars šajā laikā tiksimies klātienē, varēsim strādāt ar skata «Skroderdienās Silmačos», ko
ir svarīgs, jo arī tas ir morāls atbalsts. niansēm.»
var apskatīt teātra «Facebook» lapā.
Tomēr skaidrs, ka, lai nostrādātu dejas
Savukārt korī «Mītava» attālināto Teātra izrādes pārceltas uz vēlāku
Skats uz kādreizējo Jelgavas Tirgus laukumu – pašreizējo Hercoga Jēkaba soli, jābūt kopā, tāpēc ļoti jācer, ka jau mēģinājumu procesā izmantota pat laiku, un izmaiņām var sekot līdzi
laukumu. Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēka – otrā pa kreisi.
drīz varēsim atsākt klātienes treniņus mūzikas ierakstu studija, ļaujot kolek- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
Foto: no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja kolekcijas vismaz kaut kādā pakāpē, piemēram, tīvā strādāt pa balsīm, kā arī piedāvāt «Kultūra» mājaslapā www.kultura.
ārā,» piebilst E.Simsone.
balss treniņus. «Priekšā ir daudz jelgava.lv.
Miķeļa
Dejas soļus šajā laikā apgūst arī darba, gatavojoties pārceltajiem konIestādes «Kultūra» speciāliste EvelīPankoka
kokgrebums kolektīva «Vēja zirdziņš» dalībnieki, certiem, kas saplānoti līdz Ziemassvēt- na Bučele informē, ka attālināti strādā
apvienojot treniņus ar jaunām zinā- kiem. Ja mēs neko nedarītu, zaudētu teju visi kolektīvi un tie tiek informēti
«Smēdē»
šanām, kolektīva pedagogiem uzdodot pat pusgadu darba, līdz ar to gluži kā arī par jaunām iespējām un resursiem
bija viens
ne vien iknedēļas vingrinājumus, bet sportā ir svarīgi, esot mājās, izvirzīt mājas mēģinājumu videi. Mākslinieno četriem
arī aicinot izzināt tautas deju pama- sev uzdevumus un tos pildīt,» tā «Mī- cisko kolektīvu attālinātā darba orgamākslinieka
tus un ģimenes lokā apgūt etnogrā- tavas» vadītājs Staņislavs Semjonovs. nizēšanai talkā nāk dažādi materiāli,
darbiem,
fiskās dejas. «Darbam šādā režīmā
Tāpat neapstājas muzikālo ansam- ko piedāvā Latvijas Nacionālais kulkas atradās
pieslēdzāmies jau nākamajā nedēļā bļu darbs. Vokāli instrumentālais tūras centrs (LNKC) un kas pieejami
bibliotēkas
pēc ārkārtējās situācijas izziņošanas. ansamblis «Zelta stīdziņas» gan ins- ne vien kolektīvu dalībniekiem, bet
ēkā Tirgus
Strādājam ar esošajām iestrādēm un trumentu spēles, gan vokālos mēģinā- ikvienam interesentam. Ar tiem var
laukumā.
materiālu, kā arī veicam mūzikas jumus aizvada individuāli. Ansambļa iepazīties vietnē www.kultura.jelgaVisticamāk,
atlasi. Bijām gatavi dzimšanas dienas vadītāja Biruta Deruma stāsta, ka no va.lv, sadaļā «Aktualitātes». Tāpat
darbs sadekoncertam, kas pārcelts uz vēlāku mājām aktīvi darbojas visi ansambļa kolektīviem nosūtītas īpašas LNKC
ga līdz ar
ēkas bojāeju. laiku, tāpēc smejam, ka dzimšanas dalībnieki: «Mājās darbojamies ar vadlīnijas darbam attālināti.

