Cienījamie jelgavnieki!
Latvijas patrioti!
Katrai tautai ir savs ceļš uz brīvību. Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pieņemšanas diena pirms 30 gadiem patiešām mainīja Latvijas
vēsturi. Tā bija uzdrīkstēšanās, vēsturiskā taisnīguma un Latvijas tautas
nākotnes goda jautājums.
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30 gadi kopš atjaunota
Latvijas Republikas neatkarība
Foto: Ivars Veiliņš

Tagad un turpmāk ikvienam no mums ir atbildīgs uzdevums – šo mantojumu nosargāt nākamajām paaudzēm, mācīt saviem bērniem dzimtenes
mīlestību, kas sākas ar cieņu pret savām saknēm, ģimeni, dzimto pilsētu.
Tikai tad, ja dzīvosim ar apziņu, ka valsts ir ikviens no mums, savu zemi
varēsim saukt par stipru. Stiprums nenozīmē spēku, bet gan gatavību
tagad, šodien ieguldīt nākotnē.
Lai mums pietiek gudrības un mīlestības
Latviju aizstāvēt vārdos un darbos, būt lepniem
par piederību savai tautai un zemei.

SVEICU SVĒTKOS VISUS,
KAS AR LEPNUMU SAKA:
«GODS KALPOT LATVIJAI!»
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Ar Jelgavu sirdī svinēsim
pilsētas 755. jubileju Svinam!
ģimenē un mājās
 Ritma Gaidamoviča

Maijs ir Jelgavas Pilsētas svētku mēnesis, un
šogad mūsu pilsētai aprit 755 gadi. Nemainot
Pilsētas svētku devīzi
«Mēs esam Jelgava»,
šogad svētkus svinēsim neierastāk. Pilsētas
svētku pasākumos visa
maija garumā jelgavnieki aicināti piedalīties attālināti, svinot
svētkus ar Jelgavu sirdī
savā ģimenē un mājā,
aktīvi iesaistoties radošās aktivitātēs, tādējādi
apliecinot savu piederību mūsu pilsētai.
1. maijā aprit 100 gadi, kopš darbu sāka Latvijas Satversmes sapulce, bet 4. maijā atzīmēsim 30 gadus, kopš pieņemta
deklarācija «Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu». Šogad Brīvības svētkus atzīmējam citādāk, nekā ierasts, taču
ikviens aicināts atcerēties un novērtēt brīžus, pateicoties kuriem dzīvojam brīvā Latvijā. No 1. līdz 4. maijam pie Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja būs izlikti stendi par 1990. gada 4. maija notikumiem un neatkarības atjaunošanas
procesu pēc tiem, kas tapuši sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Stendi apskatāmi no pulksten 11 līdz 18, tomēr svarīgi atcerēties,
ka stingri aizliegta pulcēšanās un, atrodoties publiskā vietā, jāievēro vismaz divu metru distance no citiem. Ievērojot noteiktos
ierobežojumus, arī tradicionālā ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa norisināsies
visas dienas garumā, ļaujot katram individuāli sev ērtā laikā piedalīties svētku tradīcijā un pārdomāt, kāda ir brīvības nozīme
30 gadus kopš neatkarības atjaunošanas un gadsimtu pēc tā, kad sākās darbs pie Latvijas Republikas pamatlikuma. Svētku
dienā pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv, kā arī sociālajos tīklos tiks publicēta Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa
videouzruna, sveicot jelgavniekus valsts neatkarības atjaunošanas svētkos, kā arī par 4. maija nozīmi atgādinās Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» īpaši sagatavots videoapsveikums par 30 gadus garo brīvības stāstu.

1. un 4. maijā pilsētas autobusi Atbalsta priekšlikumu Jelgavu
kursēs pēc svētdienas grafika neapvienot ar novadiem
 Ritma Gaidamoviča

Saskaņā ar Ministru
kabineta rīkojumu ārkārtējās situācijas laikā
ir aizliegta pulcēšanās,
un Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā,
pilsētas sabiedriskais
transports iedzīvotājiem nebūs pieejams
bez maksas – par to
šodien, 30. aprīlī, lems
Jelgavas pilsētas domes deputāti. Pilsētas
autobusi 1. un 4. maijā
kursēs pēc svētdienas
kustības saraksta.
«Covid-19 izplatīšanās riska
mazināšanai ārkārtējās situācijas
laikā ir ierobežots pasažieru skaits
vienā autobusā, lai nodrošinātu
lielāku distanci starp pasažieriem.
Līdz ar to pilsētas autobusos,
kuros ikdienā varam uzņemt līdz

80 pasažieriem, šobrīd drīkstam
pārvadāt ne vairāk par 20 pasažieriem. Mūsu pieredze apliecina,
ka dienās, kad pilsētas transports
kursē bez maksas, pasažieru plūsma ievērojami palielinās, taču šobrīd šāda situācija nav pieļaujama,
turklāt pilsētā nenotiks neviens
publisks pasākums, kurā jelgavnieki aicināti piedalīties,» skaidro
SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) valdes loceklis Gints Burks,
mudinot iedzīvotājus izvērtēt
katra brauciena nepieciešamību
sabiedriskajā transportā.
Svētku dienās – 1. un 4. maijā
– Jelgavas pilsētas sabiedriskais
transports kursēs pēc svētdienas
kustības saraksta. Ar precīzu
pilsētas autobusu kursēšanas grafiku var iepazīties JAP mājaslapā
www.jap.lv. Savukārt reģionālajos
maršrutos autobusi šajās dienās
kursēs pēc brīvdienu grafika.
Precīza informācija par reģionālo
autobusu kursēšanas laikiem
pieejama mājaslapā www.1188.lv.

 Kristīne Langenfelde

Otrdien Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija
lēma Jelgavas pilsētu
neapvienot ar Jelgavas
un Ozolnieku novadu.
Līdz ar to komisija šādu
modeli virza izskatīšanai Saeimā likuma grozījumu apstiprināšanai
trešajā lasījumā.
Līdz šim Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija, skatot Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma grozījumus, neatbalstīja
modeli, kurā Jelgavas pilsēta
turpmāk varētu pastāvēt kā atsevišķa pašvaldība, taču otrdien
sēdē tomēr atbalstu guva Saeimas deputāta Viktora Valaiņa
iesniegtais priekšlikums Jelgavu
neapvienot ar blakus esošajiem
novadiem. Tādējādi paredzēts,

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

ka pēc reformas kā atsevišķas
pašvaldības pastāvēs Jelgavas
pilsēta un Jelgavas novads, kurā
būs apvienota esošā Jelgavas
novada pašvaldība ar Ozolnieku novada pašvaldību. «Tas ir
ļoti labs pavērsiens. Deputātu
balsojums komisijā otrdien ir
rezultāts ļoti ilgam un nopietnam
darbam, nepārtraukti argumentējot un pārliecinot Saeimas
deputātus, ka būtu nepārdomāti
un nepieļaujami apvienot ceturto
lielāko Latvijas pilsētu Jelgavu ar
novadiem. Esmu gandarīts, ka
deputāti beidzot ir ieklausījušies
un sadzirdējuši šos argumentus,»
uzsver V.Valainis.
Jāpiebilst, ka, skatot likuma
grozījumus, komisijas deputāti
jau vienojušies, ka Jelgavai tiek
saglabāts arī lielās pilsētas statuss
jeb tā turpmāk būs valstspilsēta.
Par Saeimas komisijas apstiprinātajiem grozījumiem likumā
galīgajā lasījumā vēl būs jālemj
Saeimai.
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«Mēs dzīvojam zināšanu un
informācijas laikmetā, kas no sabiedrības prasa spēju piemēroties
jaunajam. Katrs nodzīvotais gads
ienes kaut nelielas pārmaiņas
ikdienas dzīvē. Vieglāk vai grūtāk
pieņemamas, bet tās ir nepieciešamas katram personīgi, pilsētai
un valstij. Pārmaiņas ir attīstības
virzītājspēks, un, manuprāt, tieši
šī ir Jelgavas pilsētas panākumu
atslēga – spēt iet soli priekšā notikumiem, darīt, uzņemties iniciatīvu un atbildību, lai kopā ar
pilsētu augtu. Arī svinēt Pilsētas
svētkus šobrīd ir Jelgavas un tās
iedzīvotāju kopīgais izaicinājums.
Šis laiks mums katram prasa
pastiprināti apgūt tehnoloģijas,
lai varētu turpināt izglītības un
darba procesu attālināti, pielāgojoties apstākļiem, un kāpēc
gan mēs nevarētu arī svētkus
svinēt attālināti ar Jelgavu sirdī. Aicinu ikvienu jelgavnieku,

izjūtot piederību savai pilsētai,
iesaistīties svētku pasākumos
virtuālajā vidē, tādējādi dodot
savu pienesumu kopīgu svētku
svinēšanā. Tā mums visiem būs
jauna pieredze, kā svinēt svētkus
kopā arī tad, ja klātienē nevaram
izjust kopības sajūtu,» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Šogad Pilsētas svētku formāts
atšķirsies no ierastā, jo svētku
koncepcija ir pārnesta no klātienes pasākumiem uz attālinātiem.
Taču arī šādi mēs varam censties
izjust kopības sajūtu un apliecināt savu mīlestību pilsētai ar 755
gadu senu vēsturi, kurā augam,
dzīvojam, mācāmies, strādājam
un attīstāmies, rūpējoties par
savu un pilsētas izaugsmi.
Visplašākais aktivitāšu klāsts,
kurās neklātienē mudināti piedalīties jelgavnieki, gaidāms maija
izskaņā – no 25. līdz 31. maijam
–, taču iesaistīties radošās svētku
aktivitātēs varēs jau no rītdienas,
1. maija.
Ierasti Pilsētas svētku kulminācija ir maija noslēgumā, un arī
šogad no 25. līdz 31. maijam iecerētas aktivitātes attālināti. Viens
no vienojošākajiem pasākumiem
ir gājiens. Šogad tas klātienē
izpaliks, taču izdzīvot svētku
kopības sajūtu jelgavnieki varēs,
skatoties videosižetu par iepriekšējo gadu svētku gājieniem
no 2015. gada, kas papildināti
ar skaitliskiem faktiem. Tāpat
Pilsētas svētku nedēļā pilsētas
mājaslapā tiks publicēti video
ar spilgtākajiem Pilsētas svētku
momentiem no Jelgavas 750. līdz
755. dzimšanas dienai.
Turpinājums 3.lpp.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas svētku logo»
rezultāti
Paldies 191 aktīvajam jelgavniekam, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
svētku logo publicēti 23. aprīļa numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas
svētku logo. Pareizi atbildēja 167 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Sandis
Grīnbergs, Marta Ose, Jānis Banders, Inese Šmite, Māra
Ķeņģe, Māra Rūdele, Valentīna Krūmiņa, Zeltīte Markevica,
Monta Vējkāja, Evelīna Saulīte, Ruta Cirša, Olga Kalvīte, Agrita Ostrovska, Sanita Poļšakova, Mārīte Saule, Inga Popova.
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpēto balvu varēs saņemt
pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.Pašvaldība ar katru konkursa uzvarētāju sazināsies par iespēju saņemt balvu.
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PAREDZĒTIE INFRASTRUKTŪRAS
UZLABOŠANAS DARBI PLĀNOTĀ BĒRNUDĀRZA
APKĀRTNĒ NAMEJA IELAS RAJONĀ

Izbūvēs jaunu ielu no 2. līnijas līdz 3. līnijai ar
asfalta segumu, ielas apgaismojumu, gājēju ietvi
un stāvvietu automašīnām

līn

2. līnija

1.

ija
3. līn

Posmā no Nameja ielas
līdz jaunizbūvētajai ielai
būs vienvirziena kustība

Bērnudārza
teritorija

Līdz jaunajai
ielai ieklās
asfaltu

Ceturtdiena, 2020. gada 30. aprīlis

Uzlabos apgaismojumu

No 1. līnijas līdz 3. līnijai –
ielas pārbūve ar asfalta segumu
Nameja iela

Izbūvēs ielas apgaismojumu,
gājēju ietvi, autobusu pieturu,
stāvvietu automašīnām

Dobeles šosejas, Malkas ceļa un 3. līnijas
krustojumā izbūvēs luksofora objektu
Dobeles šoseja

Izbūvēs gājēju ietvi

Līdz jaunizbūvētajai ielai
ieklās asfaltu

1. līnija

Izbūvēs gājēju
ietvi, autobusu
pieturu un
apgaismojumu

No Dobeles šosejas
līdz Satiksmes
ielai izbūvēs apvienoto
gājēju un velosipēdistu ceļu

Izbūvēs apgaismojumu
2. līnija

3. līnija

Nameja iela

Dobeles šosejas un
1. līnijas krustojumā
izbūvēs luksofora objektu

Dobeles šoseja

Pārbūvēs ielas un sakārtos infrastruktūru
pie topošā bērnudārza Nameja ielā 30
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas pašvaldība turpina pagājušajā vasarā
uzsāktā būvprojekta «Ielu
pārbūve 1., 2., 3. līnijas
un Nameja ielas rajonā»
izstrādi. Tā galvenais mērķis ir sakārtot infrastruktūru un inženierkomunikāciju pievadi plānotajam
bērnudārzam Nameja ielā
30. Projekts paredz, ka
šajā teritorijā tiks pārbūvētas četras ielas, kā
arī izbūvēta jauna iela,
lai uzlabotu satiksmes
drošību, ceļa kvalitāti un
vides pieejamību gan autobraucējiem, gan velobraucējiem, gan gājējiem.
Zemesgabals Nameja ielā 30 ar
kopējo platību 60 452 kvadrātmetri
ir pašvaldības īpašums. Teritorija
šobrīd ir neapbūvēta, tā robežojas
ar 2. līniju, 3. līniju, Nameja ielu
un savrupmāju apbūvei paredzētiem zemesgabaliem. Šajā vietā
pašvaldība paredz izbūvēt jaunu
un modernu pirmsskolas izglītības
iestādi, kas nodrošinās pirmsskolas
izglītību 360 bērniem, tajā skaitā
36 bērniem ar īpašām vajadzībām.
Pagājušajā gadā pašvaldība rīkoja
metu konkursu jaunā bērnudārza
būvniecībai, un pieci jomas profesionāļi izstrādāja oriģinālus un kvalitatīvus būvprojekta metus pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei,
kas paredz moderna, arhitektoniski
augstvērtīga, tehnoloģiski inovatīva, energoefektīva un funkcionāli
piemērota bērnudārza izveidošanu

zemesgabalā Nameja ielā, skaidro
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunta Osīte.
Pirmsskolas izglītības iestādes
projektēšana jau sākusies, taču
paralēli tam pašvaldība risina
pievadceļu un infrastruktūras
sakārtošanu topošajai bērnudārza
teritorijai. Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsver, ka,
tiklīdz būs gatavs infrastruktūras
sakārtošanas un arī jaunā bērnudārza būvprojekts, pašvaldība ir
gatava uzsākt tā realizēšanu, taču
tas ir atkarīgs no valsts lēmuma par
tiesībām pašvaldībām aizņemties
līdzekļus savu projektu īstenošanai.
Šobrīd top būvprojekts «Ielu
pārbūve 1., 2., 3. līnijas un Nameja
ielas rajonā», un to plānots pabeigt
līdz jūnijam. Lai sakārtotu infrastruktūru ap plānoto bērnudārzu
Nameja ielā 30, būvprojekts paredz
nozīmīgus darbus piegulošajās
ielās. Būtiskākie no tiem ir jaunas
ielas izbūve teritorijā aiz plānotā
bērnudārza, kas savienotu 2. un
3. līniju, kā arī četru ielu – 2. un
3. līnijas posma no Dobeles šosejas
līdz jaunizbūvētajai ielai, 1. līnijas
un Ganību ielas posma no Dobeles
šosejas līdz Satiksmes ielai un
Nameja ielas posma no 1. līnijas
līdz 3. līnijai – pārbūve.
1. līnijas un Ganību ielas posmā
no Dobeles šosejas līdz Satiksmes
ielai plānota apvienotā gājēju un
velosipēdistu ceļa izbūve vienā ielas
pusē. Savukārt 2. līnijas un 3. līnijas posmā no Dobeles šosejas līdz
plānotajai ielai tiks ieklāts asfalts,
kā arī izbūvēta ietve gājējiem un
velosipēdistiem. Arī Nameja ielu
posmā no 1. līnijas līdz 3. līnijai

pārbūvēs, izveidojot ietvi ielas pusē
gar bērnudārzu. Tāpat visās ielās
tiks uzlabots vai no jauna izbūvēts
ielas apgaismojums. Bet ērtākai
pilsētas iedzīvotāju nokļūšanai līdz
bērnudārzam tā teritorijā no Nameja ielas puses paredzēts izveidot
sabiedriskā transporta pieturvietas, bet bērnudārza teritorijā gan
no Nameja ielas, gan jaunizbūvētās
ielas puses – autostāvvietas, kur
varēs novietot ap 80 automašīnu.
Būvprojekts paredz, ka Dobeles
šosejas, Malkas ceļa un 3. līnijas
krustojumā un Dobeles šosejas un
1. līnijas krustojumā, lai uzlabotu
satiksmes organizāciju un īpaši
gājēju drošību, izbūvēs luksoforus,
skaidro pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projekta vadītāja
Liene Klauža.
Būtiski uzsvērt, ka būvprojekta
realizācijas rezultātā apkārtējo
privāto dzīvojamo māju rajons iegūs
sakārtotu vidi un infrastruktūru.
Tiks sakārtots ielu segums, veikti
satiksmes drošības uzlabojumi
(noteikti braukšanas ātruma ierobežojumi, izveidoti ātrumvaļņi),
izbūvēti veloceliņi, nobruģētas iet
ves, sakārtota lietusūdens novades
sistēma, ielu apgaismojums, turklāt, izbūvējot iecerēto bērnudārzu,
pa šīm ielām plānots novirzīt arī
sabiedriskā transporta maršrutu.
Būvprojektu izstrādā SIA «3C»
par kopējo līgumsummu 111 078
eiro, iekļaujot arī autoruzraudzību
projekta īstenošanas laikā.
Lai projektu varētu īstenot, tā
teritorijā jāizcērt koki, paplašinot
esošās ielas, kurās tiks uzlabotas
brauktuves, izbūvēti veloceliņi,
ietves, apgaismojums un inženier-

komunikācijas. Kā skaidro pašvaldības ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins, daļa izcērtamo koku ir
mazvērtīgi, piemēram, gaisvadu
elektrolīniju aizsargjoslās augošās
zirgkastaņas 1. līnijā, kuru vainagi
jau tagad regulāri tiek apzāģēti.
Projekta risinājumos iespēju robežās tiek saglabāti esošie koki un
vienlaikus tiek paredzēta arī jaunu
koku apstādījumu ierīkošana. Saglabājamajiem kokiem paredzēta
vainagu kopšana un aizsardzības
pasākumi būvdarbu laikā. «Nozīmīgākie koki, kas, īstenojot projektu,
tiks saglabāti, ir ozolu aleja 2. līnijas posmā. Lai to īstenotu, projekts
paredz, ka nākotnē 2. līnijas posms
starp Nameja ielu un jaunizbūvēto
ielu būs vienvirziena. Savukārt
zirgkastaņu saglabāšanai 1. līnijā

pie Dobeles šosejas plānota ietves
trasējuma nobīde aiz kokiem.
Kopumā projektā plānots izcirst
87 un iestādīt 118 kokus. Stādīti
tiks parastie ozoli, Holandes liepas, parastie skābarži, dažādas
kļavu šķirnes un citi koki,» skaidro
A.Lomakins. Tā, piemēram, 3. līnijā
paredzēts nocirst 55, bet iestādīt 32
kokus; 2. līnijā – nocirst sešus, bet
iestādīt 15 kokus; 1. līnijā un Ganību ielā – nocirst 16, bet iestādīt 20
kokus; jaunizbūvētajā ielā – nocirst
septiņus, bet iestādīt 20 kokus;
Nameja ielā – nocirst četrus, bet
iestādīt 30 kokus.
Kā to paredz Ministru kabineta
noteikumi, pašvaldība no šodienas
rīko publisko apspriešanu par koku
ciršanas ieceri – tā tiek īstenota līdz
15. maijam.

Paziņojums par publisko apspriešanu
koku ciršanai
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek
nodota koku ciršana 1. līnijā, 2. līnijā, 3. līnijā, Nameja ielā, Ganību ielā, «jaunajā»
ielā, Jelgavā, kas paredzēta objekta «Ielu pārbūve 1., 2., 3. līnijas un Nameja ielas
rajonā, Jelgavā» realizācijas ietvaros.
Publiskā apspriešana notiek no 30.04.2020. līdz 15.05.2020. (ieskaitot).
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties pilsētas portālā www.jelgava.
lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai», vai Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis
63005522, 63005537) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no pulksten 12 līdz
17, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 15 un piektdienās
no pulksten 9 līdz 14).
Rakstiskas atsauksmes vai aizpildītas aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas
vērā) aicinām sūtīt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv, iesniegt
Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11,
Jelgava, LV-3001.

Ar Jelgavu sirdī svinēsim
pilsētas 755. jubileju
ģimenē un mājās
No 1.lpp.

Jau līdz šim, kad noteikti
strikti pulcēšanās ierobežojumi, esam pārliecinājušies, ka
koncerti var notikt un mūziķi
klausītājus var sasniegt dažādos
citos veidos. Pilsētas svētku mēnesī Jelgavā dzimušais mūziķis
Kārlis Kazāks, iepriecinot jelgavniekus, atskaņos koncertus
daudzdzīvokļu namu pagalmos,
tādējādi sveicot jelgavniekus
pilsētas 755. dzimšanas dienā.
Klausītāji šo koncertu aicināti
baudīt no saviem balkoniem
vai skatīties pa atvērtu logu,
lai tiktu ievēroti drošības pasākumi. Par precīziem laikiem
un vietām informēsim papildus.
Savukārt 29. un 30. maijā
pa pilsētu ceļos muzikālais
«Svētku ekspresis», no kura
Jelgavas pilsētas simbols – Alnītis – sveiks iedzīvotājus svētkos.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Kultūra» no 18. maija
katru dienu publicēs stāstu ciklu ar dažādām kultūras nozares
personībām un viņu saikni
ar Jelgavu. Tie būs nelielu
sajūtu portreti, kas atklās katras personības iemīļotu vietu
mūsu pilsētā. Tāpat 30. maijā
jelgavniekiem tiks piedāvāts
video raidījums – muzikālais
kokteilis «Pēc trešā zvana». Pilsētas dzimšanas dienā krāsainā
retrospekcijā atskatīsimies uz
spilgtākajām dziesmām, dejām
un spožākajiem mirkļiem no
Jelgavā rīkotajiem koncertiem,
uzvedumiem un šoviem. Video
svētku koncerts būs pieejams
Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Kultūra» feisbuka
lapā.
Jau no 1. maija radoši jelgavnieki aicināti izpausties, piedaloties simboliskajā Jelgavas
pilsētas karodziņu stafetē. Visa
mēneša garumā jelgavnieki aicināti pa e-pastu Jelgava755@
jelgava.lv un pilsētas feisbuka
lapā iesūtīt īsu video, kā tiek
simboliski nodots mūsu pilsētas karodziņš – tas kalpos kā
sveiciens pilsētai svētkos. Karodziņš drukāšanai būs pieejams
Jelgavas pilsētas mājaslapā, savukārt izgriešanai tas tiks publicēts arī «Jelgavas Vēstneša»
21. maija numurā. Video var filmēt ar telefonu, taču būtiski, lai
filmēšanai tiktu izmantots vertikālais formāts un tas netiktu
filmēts ļoti izgaismotā vai tumšā vietā. Karodziņš cilvēkam
video ārpus kadra tiek padots
no labās puses, un tālāk ārpus
kadra nodots uz kreiso pusi.
Vēlamais video garums – līdz
piecām sekundēm. Jelgavnieku
iesūtītie video katru nedēļu tiks
apkopoti, izveidojot vienotu
sveicienu, kas būs kā simbolisks
Pilsētas svētku gājiens un tiks
publicēts pilsētas sociālo tīklu
kontos un pilsētas mājaslapā.
Tāpat svētku mēnesī jelgavnieki mudināti erudīci-

ju apliecināt virtuālajā foto
orientēšanās spēlē «Jelgava
caur vēstures prizmu», salikt
virtuālo puzli «Daudz laimes,
Jelgava!», piedalīties digitālajā
spēlē «Gudrais jelgavnieks!»,
konkursā «Acīgākais jelgavnieks», erudīcijas spēlē «Bibliotēkai 100». Plašāka informācija
par šīm aktivitātēm tiks publicēta pilsētas mājaslapā www.
jelgava.lv.
Vēl svētku nedēļā ikvienam
virtuāli būs pieejama Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra veidotā foto izstāde «Toreiz un
tagad», kurā varam ielūkoties,
kā pilsēta gadu gaitā ir mainījusies. Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs
«Academia Petrina» logos šajā
nedēļā izvietos fotoizstādi «Jelgava un jelgavnieki», Ādolfa
Alunāna memoriālais muzejs
savos logos – izstādi «Ā.Alunāna lugas Indriķa Alunāna
izdevumos un Ā.Alunāna lugu
tēli K.Kugras skulptūrās».
Savukārt muzeja mājaslapā un
feisbuka lapā no 28. maija būs
skatāma virtuāla izstāde «Jelgava mākslas darbos», savukārt
Ā.Alunāna memoriālais muzejs
savā feisbuka lapā publicēs
virtuālo izstādi «Pastaiga pa
Ā.Alunāna vietām Jelgavā».
Jāpiebilst, ka Ģ.Eliasa muzejs
no 28. maija savā mājaslapā un
feisbuka lapā rubrikā «Jelgava
755» aizsāks arī jaunu rakstu
sēriju «Jelgavas vēsture muzejā», pirmā publikācija būs par
Jelgavas teātra aktieri un režisoru Jēkabu Zaķi (1893–1961),
bet Jelgavas pilsētas bibliotēka
piedāvās grāmatu izlasi «10
stāsti par Jelgavu».
Jau no 1. maija jelgavnieki
aicināti apliecināt savu radošumu un zināšanas, iesaistoties
krustvārdu mīklu konkursā,
iesūtot savas izveidotās mīklas
par Jelgavu. Mīklas jāiesniedz
līdz 15. maijam, un plānots, ka
uzvarētāja izveidotā krustvārdu mīkla tiks publicēta maija
beigās laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis», lai savu erudīciju,
to atrisinot, varētu izmēģināt
arī citi. Plašāka informācija par
krustvārdu mīklas konkursa
noteikumiem tiks publicēta
Jelgavas pilsētas mājaslapā
www.jelgava.lv. Tāpat pilsētas
mājaslapā un feisbuka lapā
«Jelgavas pilsēta» no 8. maija
reizi nedēļā tiks publicētas un
būs pieejamas lejupielādei radošu darbu lapas – krāsojami un
risināmi uzdevumi ar Jelgavas
skatiem un simboliku.
Svinēsim svētkus kopā ar
Jelgavu sirdī! Pilsētas svētku
nedēļā – no 25. līdz 31. maijam
– jelgavnieki aicināti pie saviem
namiem pacelt Jelgavas karogu,
kā arī jelgavnieki, kuriem tas
ir pieejams, mudināti svētku
nedēļā pie auto piestiprināt
pilsētas karodziņus.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284) aicina darbā ERGOTERAPEITU(-I) uz noteiktu laiku.
Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība specialitātē, vēlams
sertifikāts (tiesīgs(-a) praktizēt ergoterapeita
profesijā);
• labas komunikācijas prasmes, sadarbības
un argumentācijas spējas;
• augsta atbildības sajūta;
• spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
• vēlama darba pieredze specialitātē pēdējo
3 gadu laikā;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR
likumdošanai;
• krievu valodas zināšanas sarunvalodas
līmenī.

Galvenie pienākumi:
• veikt klientu funkcionēšanas spēju novērtēšanu;
• konsultēt klientus par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību vai atbilstību;
• veikt vides pieejamības atbilstības izvērtēšanu un sagatavot atzinumus;
• dokumentēt savas darbības.
Mēnešalga – 872 EUR (pārbaudes laikā
80 % no mēnešalgas).

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa
e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai 63007523.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kas tiks aicināti uz pārrunām.
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Ceturtdiena, 2020. gada 30. aprīlis

Nojauc bīstamo
ēku Zirgu ielā
Foto: Ivars Veiliņš

Paziņojums
par izsoli
Paziņojums par izsoles «Zemes gabala
Krasta ielā 9, Jelgavā (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP
dēļu iznomāšanai), īstermiņa nomas
tiesību izsole» izsludināšanu.
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina
zemes gabala Krasta ielā 9,
Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību
izsoli.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –
līdz 2020. gada 8. maijam pulksten 13.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
portālā www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība».
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
un piedāvājumu iesniegt Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā, 131.
kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā,
pirmdienās no pulksten 12 līdz 17,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 9 līdz 15, piektdienās no
pulksten 9 līdz 14. Kontakttālrunis –
63005568.
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas

 Kristīne Langenfelde

Pagājušajā nedēļā
Jelgavas pašvaldība
uzsāka bīstamās ēkas
Zirgu ielā 36 nojaukšanu. Ēku, kuras tehniskais stāvoklis radīja apdraudējumu cilvēkiem un degradēja
pilsētvidi, Būvvalde
aizliedza ekspluatēt
jau 2018. gadā, bet
pagājušā gada nogalē ar domes lēmumu
mājas īpašniekiem
tika uzdots namu nojaukt. Tā kā īpašnieki
to nav veikuši, ēkas
nojaukšanu īsteno
pašvaldība, izdevumus pēc tam piedzenot no dzīvokļu īpašniekiem.
Divstāvu dzīvojamā ēka
Zirgu un Tērvetes ielas krustojumā jau vairākus gadus
bija sliktā tehniskā stāvoklī,
un Jelgavas pilsētas Būvvaldes
speciālisti kopš ēkas apsekošanas 2016. gada februārī centās

panākt, lai dzīvokļu īpašnieki
veic drošības pasākumus un
uzlabo nama stāvokli. Taču
divu gadu laikā ēkai tās īpašnieki nekādus uzlabojumus neveica, un 2019. gada novembrī
Jelgavas pilsētas domes sēdē
tika pieņemts lēmums par
nama nojaukšanu, uzdodot to
īstenot dzīvokļu īpašniekiem
līdz 2020. gada 20. janvārim.
Domes lēmums noteica – ja
īpašnieki ēkas nojaukšanu neveic, to īsteno pašvaldība.
Jau 2016. gadā tika konstatēts, ka namam ir izlauzti fasādes apdares dēļi, fasādē daudzviet ir izveidojušies robi, kā
rezultātā atmosfēras ietekmē
ēka turpina bojāties. Bēniņu
telpai bija izlauzti apšuvuma
dēļi fasādes sienās. Pamati bija
izdrupuši. Zirgu ielas fasādes
pusē pirmā stāva līmenī bija
izlauzti apdares dēļi un bojāti
sienu nesošā karkasa stati un
guļbaļķu pildījums. Jau tobrīd
ēka tika atzīta par bīstamu, jo
apdraudēja cilvēku drošību,
turklāt būve degradēja vidi. Tā
kā turpmākajos gados dzīvokļu
īpašnieki neveica nekādus

pasākumus, lai uzlabotu ēkas
stāvokli, Būvvalde 2018. gada
14. novembrī pēc atkārtotas
ēkas apsekošanas pieņēma
lēmumu par dzīvojamā nama
Zirgu ielā 36 ekspluatācijas
aizliegšanu. Tāpat drošības
nolūkos ēkai tika pārtraukta
elektroenerģijas un aukstā
ūdens piegāde.
Ēkā Zirgu ielā 36 bija seši
dzīvokļi. Ņemot vērā to, ka
dzīvokļu īpašnieki vairāku
gadu laikā tā arī neveica nekādus pasākumus, lai novērstu
ēkas bīstamību, un nams bojā
ainavu, saskaņā ar Būvniecības likuma normām ēka bija
jānojauc.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Pašvaldības
īpašumu pārvaldes vadītāja
Sigita Beļaka informē, ka
iepirkuma rezultātā ēkas nojaukšanu veic SIA «Zemgales
Būvserviss». Kopējās darbu
izmaksas ir 17 559,63 eiro. «Šī
summa proporcionāli īpašumā
esošajai ēkas kopīpašuma
domājamai daļai būs jāsedz
visiem dzīvokļu īpašniekiem,»
skaidro S.Beļaka.

Lielā talka – 16. maijā; aicina
pieteikt individuālo talku vietas
 Emīls Rotgalvis

Šogad Lielā talka notiks 16. maijā, aicinot
sakopt savu apkārtni
individuāli vai talkās, kurās piedalās
divi cilvēki vai vienas
mājsaimniecības locekļi. Sakopšanas
darbi norisināsies
arī Jelgavā, un iedzīvotāji var pieteikt
gan savu talku, gan
vietas, kuras nepieciešams sakopt.
SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis un Lielās talkas koordinators Jelgavā Aleksejs
Jankovskis skaidro, ka talka
Jelgavā šogad tiks organizēta
nedaudz citādāk, turpinot
sakopt pašvaldības teritoriju, taču darot to, ievērojot
pulcēšanās un distancēšanās
ierobežojumus. «Šogad būtiskākais būs savstarpējās
organizācijas jautājums un
talkotāju atsaucība, jo nevaram talkot masveidā, tikai in-

dividuāli. Vietas, kas jāsakopj,
mums piesaka iedzīvotāji,
taču arī paši sekojam līdzi
tam, kur būtu nepieciešams
vairāk darba. Lielās talkas
maisi un cimdi tiks nodrošināti, un tos dalīto atkritumu
savākšanas laukumā Ganību
ielā 84 varēs saņemt reģistrētie talkas dalībnieki,» informē A.Jankovskis, piebilstot,
ka iedzīvotājiem jāreģistrē
tikai tās talkas, kas notiks
publiskās teritorijās un kam
nepieciešams pašvaldības
saskaņojums, lai saņemtu
bezmaksas maisus un tiktu
nodrošināta arī savākto atkritumu izvešana.
Individuālās talkas var pieteikt Lielās talkas oficiālajā mājaslapā www.talkas.lv,
tādā veidā informējot gan par
veicamajiem darbiem, gan
talkotāju atrašanos, sniedzot
iespēju citiem savu talku
rīkot drošā attālumā. Tāpat
izvēlēto talkas vietu var pieteikt pa tālruni 63023511,
29357119 vai e-pastu aleksejs.
jankovskis@eko.jelgava.lv vai

eko@eko.jelgava.lv. Sazināties ar A.Jankovski aicināti arī
tie talkot gribētāji, kas vēlas
uzzināt par vietām, kuras nepieciešams sakopt. Iedzīvotāji
tiek lūgti arī ziņot par piesārņotām teritorijām un nelegāli
izmestiem atkritumiem, sniedzot informāciju Pašvaldības
policijai pa tālruni 63008550
vai Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram
pa tālruni 8787.
A.Jankovskis piebilst, ka
līdz ar noteiktajiem ierobežojumiem šā gada Lielajā
talkā lielāks uzsvars tiks
likts uz vietu sakopšanu,
iepriekš plānotos labiekārtošanas darbus, piemēram,
teritoriju apzaļumošanu vai
parku sakārtošanu, kopīgi īstenojot nākamajos talkošanas
pasākumos.
Jāpiebilst, ka šogad 19.
septembrī gaidāma ikgadējā
pasaules akcija «World Clean
up Day», kuras laikā tāpat
kā Lielajā talkā iedzīvotāji
kopīgiem spēkiem sakopj un
labiekārto apkārtējo vidi.

ATVĒRTO DURVJU TIEŠRAIDE
7. maijā pulksten 14.

Izrādīsim skolu, stāstīsim par mācību
programmām un uzņemšanas noteikumiem,
kā arī atbildēsim uz jautājumiem!
Saite uz tiešraidi būs pieejama skolas
mājaslapā www.jsg.lv.

Meklē darbu
Podnieks meklē darbu.
T.27114795.
Vīrietis meklē darbu celtniecībā
vai saimniecībā. T.29870655.
Vīrietis meklē darbu mazdārziņa
sakopšanā. T.20525623.
Aprūpētāja meklē darbu. Ir
sertifikāts un darba pieredze.
T.20657807.
Prasmīgs un čakls students meklē
darbu vasarnīcā. T.29726383.

Līdzjūtības
Tas bija mīlestības ceļš,
Ko, māt, Tu atstāji aiz sevis…
(K.Apškrūma)
Skumju brīdī esam kopā ar
kolēģi Līviju Vilcāni,
no māmulītes atvadoties.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
un izglītības iestāžu
vadītāju kolektīvs
Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
(Z.Purvs)
Izsakām līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar kolēģi
Zigmāru Rasiņu,
no vecmāmiņas atvadoties.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ZENTA ŽBANOVA (1928. g.)
ANNA RUBENE (1940. g.)
VALENTĪNA PAKALNIETE (1931. g.)
ARNOLDS JŪLIJS BRŪVERIS (1929. g.)
JEVGEŅIJA GRIŠKEVIČA (1939. g.)
MAIJA IGAUNE (1941. g.)
EVGEŅIJA GRIŠKEVIČA (1939.g.)
JURIS DZALBS (1957.g.)
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Krauķu ligzdas ļauj
nojaukt tikai augustā
labvēlīgai aizsardzībai, lai nodrošinātu sabiedrības veselības
aizsardzības un drošības intereses». Pirms ligzdu noņemšanas
ar iesniegumu ir jāvēršas Dabas
aizsardzības pārvaldē, kas mēneša laikā izskata iesniegumu
un klātienē arī izvērtē situāciju, lai pārliecinātos, vai ligzdu
noņemšana neietekmēs sugas
populāciju un to tiešām nepieciešams veikt sabiedrības interesēs.
Pēc tam tiek izsniegta atļauja
konkrētu ligzdu noņemšanai no
konkrētiem kokiem.
Ligzdas Jelgavā 3. martā
apsekoja Dabas aizsardzības
pārvaldes Pierīgas reģionālās
administrācijas vecākā valsts
vides inspektore Ilze Baugere.
Pārbaudes laikā inspektore izstaigāja gājēju celiņus un brauktuves norādītajos īpašumos,
atzīmējot kokus un ligzdas, kas
atrodas tieši virs labiekārtotiem
gājēju celiņiem un soliem, kur
notiek intensīva gājēju plūsma.
Kopumā virs infrastruktūras
konstatētas 96 krauķu ligzdas, kuru nojaukšanai pārvalde
deva atļauju. Taču pārvaldes
lēmumā norādīts: «Ņemot vērā
pārvaldes ornitologu ieteikumus,
agru pavasara iestāšanos, kā arī
faktu, ka putni jau ir uzsākuši
ligzdošanu, ligzdu nojaukšanai
jāietilpst laika posmā no 2020.
gada 1. augusta līdz 2021. gada
1. martam.»
Līdz ar to pašvaldība šobrīd
ir paveikusi iecerētos darbus,
izzāģējot zaru žuburus skvēra
un laukuma kokos, lai mazinātu jaunu krauķu ligzdu vīšanu,
taču esošo ligzdu likvidēšanu
būs atļauts veikt, tikai sākot ar
augustu.

 Kristīne Langenfelde

Dabas aizsardzības
pārvalde ir piešķīrusi
atļauju pašvaldības
iestādei «Pilsētsaimniecība» nojaukt 96
krauķu ligzdas pilsētas
centrā, taču to atļauts
veikt tikai augustā.
Lai gan jau februāra beigās
Jelgavas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» vērsās Dabas aizsardzības pārvaldē ar
iesniegumu ļaut nojaukt krauķu
ligzdas pilsētas centrā, pirms
aprīlī stājas spēka aizliegums
šādām darbībām, jo putni sāk
ligzdot, pārvalde savā atzinumā
norāda, ka putni šogad sākuši
ligzdot necerēti agri. Līdz ar to
ligzdu nojaukšana būs atļauta
tikai no augusta mēneša.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» kārtējo reizi
uzsākusi cīņu ar krauķu koloniju
Hercoga Jēkaba laukumā, tam
tuvējo māju pagalmos, kā arī
skvērā aiz kultūras nama. Jau
marta sākumā pašvaldība sāka
koku zaru izzāģēšanu Hercoga
Jēkaba laukumā un skvērā aiz
kultūras nama, koku vainagos
izzāģējot žuburus, kas ir vispateicīgākie putnu ligzdu vīšanai.
Savukārt pēc tam bija paredzēts,
saņemot Dabas aizsardzības
pārvaldes atļauju, likvidēt krauķu ligzdas. Lai arī krauķi nav
aizsargājami putni, tie ir nemedījami putni, kas nozīmē, ka «šīs
putnu sugas indivīdus atļauts
traucēt izņēmuma gadījumā, ja
nav pieņemamas alternatīvas un
tas nekaitē attiecīgo populāciju

SIA «AKG THERMOTECHNIK LETTLAND»
šogad plāno atvērt divas jaunas rūpnīcas.

Aicinām atsaukties visus, kas vēlas kļūt par

METINĀTĀJIEM(-ĀM),

un piedāvājam veikt metināšanas testu sava iespējamā talanta noskaidrošanai.
Uzņēmumā ir pieejams metināšanas aparāta simulators, ar kura palīdzību jau
daudzus gadus tiek mērīts potenciālo darbinieku talants,
kuru attīstot, var kļūt par augstas klases metinātāju.
Ja zini, ka esi gatavs pieņemt jaunus izaicinājumus, apgūt jaunas prasmes un attīstīt sevi,
aicinām līdz 2020. gada 29. maijam atsūtīt savu pieteikumu
pa e-pastu cv.ttl@akg-gruppe.de vai zvanīt pa tālruni 63012206, 63012243.

Seko mums:

facebook.com

Video semināri tiešsaistē
Montesori pedagoģija bērna attīstībai
vecumposmi – 5. maijā

sensitīvie attīstības periodi – 12. maijā

bērna uzsūcošais prāts – 7. maijā
KURSI TIEŠSAISTĒ

KURSI TIEŠSAISTĒ

13. maijā pl. 915

14. maijā pl. 1600

Valodu
kursi
tiešsaistē

vides ietekme – 17. maijā

angļu valoda – no 13.05.
vācu valoda – no 13.05.
latviešu valoda – no 06.05.

KURSI TIEŠSAISTĒ

Ideju fitness IV
19. maijā pl. 1500
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Dezinficē sporta un
rotaļu laukumus
 Emīls Rotgalvis

Ņemot vērā, ka pavasara sezonā arvien
biežāk iedzīvotāji izvēlas laiku pavadīt
ārā un aktīvās atpūtas, sporta un rotaļu
laukumi visvairāk tiek
izmantoti nedēļas nogalēs, katru piektdienu pilsētā tos dezinficē. Darbi tiek veikti
pašvaldības apsaimniekotajos laukumos,
īpaši apstrādājot trenažierus, ierīces un
rotaļu aprīkojumu.
Kā informē pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze
Gamorja, dezinfekcijas pasākumi katru nedēļu tiek veikti
kopumā 20 laukumos, darbus
sākot jau pulksten 8. Tos veic
SIA «Kulk». «Brīvdienas ir
laiks, kad cilvēki, īpaši ģimenes, dodas ārā un izmanto arī
sporta un rotaļu laukumus.
Laukumus dezinficējam pirms
nedēļas nogales, apstrādājot

Foto: Ivars Veiliņš
āra trenažierus, slīdkalniņus,
šūpoles un citas iekārtas. Atbilstoši nepieciešamībai darbu
apjomu varam regulēt, nodrošinot arī biežāku dezinfekciju,»
skaidro I.Gamorja.
Jāatgādina, ka, ņemot vērā
ārkārtējo situāciju, vecākiem

jāizvērtē nepieciešamība un
riski ar bērniem apmeklēt bērnu rotaļu laukumus, savukārt
pieaugušajiem un jauniešiem –
aktīvās atpūtas laukumu un āra
trenažieru izmantošana. Tāpat
kā apmeklējot ikvienu publisko
vietu, arī bērnu rotaļu laukumā

un aktīvās atpūtas laukumā
jāievēro divu metru distance no
citiem apmeklētājiem un sapratīgā attālumā jāuzgaida, kamēr
cits izmanto laukuma aprīkojumu. Laukumu apmeklētāji
aicināti lietot arī personīgos
dezinfekcijas līdzekļus.

Ārstniecības iestādēs atjauno ambulatoros pakalpojumus
 Ritma Gaidamoviča

Pamatojoties uz Veselības ministrijas rīkojumu,
Jelgavas ārstniecības iestādēs – Jelgavas pilsētas
slimnīcā, Jelgavas poliklīnikā, medicīnas sabiedrībā
«Optima 1» un Zemgales Veselības centrā (ZVC)
– daļēji atjaunoti ambulatorie un diagnostikas
pakalpojumi. Vispirms, sazinoties ar katru no
pacientiem, tiek apkalpoti tie klienti, kuriem ir
pieraksts šobrīd un kuriem tas ārkārtējās situācijas
laikā tika atcelts, bet jauni pieraksti pie speciālistiem tiek nodrošināti Jelgavas poliklīnikā un ZVC.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» virsārste Solveiga Ābola
skaidro, ka slimnīcā ir atjaunotas
neirologa un kardiologa konsultācijas un ar ģimenes ārsta vai
ārsta speciālista nosūtījumu var
veikt Holtera monitorēšanu,
veloergometriju, elektrokardiogrāfiju, ultrasonogrāfiju un
datortomogrāfiju. «Rentgena
izmeklējumus nodrošinām tikai
stacionāra pacientiem,» papildina S.Ābola. Minētie ārstniecības
pakalpojumi ir pieejami tikai pēc
iepriekšēja pieraksta. «Šobrīd
mūsu galvenais uzdevums ir
apkalpot tos pacientus, kuriem
ir pieraksts, tāpat reģistratūras
darbinieki vienlaikus sazinās
ar klientiem, kuriem ārkārtējās
situācijas laikā vizīte tika atcelta,
līdz ar to jauni pieraksti vēl nav
iespējami,» stāsta S.Ābola. Tāpat
slimnīcā nodrošina ambulatorās
konsultācijas pacientiem, lai pabeigtu stacionārā uzsākto ārstēšanu visos profilos, turpina grūtnieču aprūpi un izmeklējumus
onkoloģiskajiem pacientiem, bet
stomatologs ir pieejams akūtos
gadījumos. «Uz diagnostikas izmeklējumiem slimnīcā var doties
pa galveno ieeju, bet pie ārstiem
speciālistiem – pa Ambulatorās
nodaļas ieeju. Ieejot slimnīcā,
klientiem jādezinficē rokas, jāuzvelk aizsargmaska un jāaizpilda
anketa, apliecinot, ka cilvēks
nav bijis ārzemēs un saskarē ar
Covid-19 slimnieku,» tā S.Ābola,
klientus aicinot slimnīcā ierasties
īsi pirms vizītes laika un nekavēt
pierakstu, kā arī uz izmeklējumu doties vienam, bet, ja vizīte
paredzēta nepilngadīgam bēr-

nam, viņu drīkst pavadīt viens
pieaugušais. Apmeklēt pacientus
nodaļās joprojām ir kategoriski
aizliegts. Sīkāka informācija pieejama slimnīcas mājaslapā www.
jpslimnica.lv.
SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Kintija Barloti informē, ka poliklīnikā ar ģimenes
ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu atsākti ehokardiogrāfijas,
ultrasonogrāfijas, doplerogrāfijas, Holtera monitorēšanas izmeklējumi, kā arī tiek turpināti
rentgenoloģijas un elektrokardiogrāfijas izmeklējumi. Šobrīd
ir iespējamas arī pirmreizējas
konsultācijas ar nosūtījumu
pie endokrinologa, kardiologa, pneimonologa, oftalmologa
un neirologa, kā arī atjaunots
diabētiskās pēdu aprūpes kabineta darbs. Savukārt zobārsti
turpina uzsākto zobu slimību
ārstēšanas procesu un iesākto
protezēšanu, kā arī apkalpo
akūtos gadījumos. Tāpat pieejami visi iepriekš nodrošinātie
pakalpojumi. K.Barloti norāda,
ka ārstniecības pakalpojumi
tiek sniegti no pulksten 9 līdz 16
tikai pēc pieraksta, stingri ievērojot visus drošības pasākumus.
Poliklīnika arī turpina piedāvāt
attālinātās konsultācijas pēc pieraksta. Rentgena nodaļā klienti
tiek pieņemti bez pieraksta, bet
tikai ar ģimenes ārsta vai ārsta
speciālista nosūtījumu. Pie ieejas durvīm poliklīnikā katram
klientam ir jādezinficē rokas
un virsdrēbes obligāti jāatstāj
garderobē. «Stingri kontrolējam
pacientu plūsmu, lai nenotiktu
drūzmēšanās, tieši tāpēc polik-

līnikā tiek ielaisti vienlaicīgi 2–4
klienti. Kad viņi devušies pie
speciālistiem, tiek ielaisti nākamie, līdz ar to pie poliklīnikas var
veidoties neliela rinda, un klienti
gaidīšanas laikā lūgti ievērot
distanci. Aicinām apmeklētājus
ierasties īsi pirms pieraksta
laika. Tāpat, ņemot vērā to, ka
gan poliklīnikas personālam, gan
klientiem ārstniecības iestādē ir
jālieto aizsargmaska, aicinām
uz poliklīniku nākt ar savu
aizsargmasku, taču klientiem ar
respiratoro saslimšanu pazīmēm
tās nodrošināsim. Tāpat esam
pagarinājuši vizītes laiku pie
speciālista, lai ārstniecības iestādes personāls pēc katra apmeklējuma kabinetā varētu veikt
papildu dezinfekciju,» stāsta
K.Barloti. Poliklīnikā speciālistu
konsultācijas tiek nodrošinātas
tiem, kuriem ir pieraksts, kā arī
poliklīnikas darbinieki pakāpeniski sazinās ar visiem klientiem,
kuriem ārkārtējās situācijas
laikā pieraksts tika atcelts, lai
vienotos par jaunu vizītes laiku.
Tāpat ir iespējami jauni pieraksti
pie speciālistiem.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» vadītāja Ingrīda
Budrēvica skaidro, ka otolaringologa, ķirurga, oftalmologa un
stomatologa konsultācijas tiek
nodrošinātas tikai pēc iepriekšēja
pieraksta, kā arī uz rentgenu,
procedūru vakcinācijas kabinetu, analīžu ņemšanu un ultrasonogrāfiju, kur tiek pieņemti
pacienti ar nosūtījumu, obligāti
jāpierakstās, lai zinātu konkrētu
laiku, kad klientam poliklīnikā
jāierodas. Šobrīd iestādē netiek
sniegti rehabilitācijas pakalpojumi. Ar reģistratūru var sazināties
pa tālruni 63020392, 63022412.
«Iestādē koordinējam pacientu
plūsmu, klientiem tiek mērīta
temperatūra, ir jādezinficē rokas
un pie durvīm ir izvietots paklājs,
kas dezinficē apavu zoles. Tāpat
ienākot jāuzvelk aizsargmaska
un jāaizpilda anketa, apliecinot,
ka cilvēks nav bijis ārzemēs un
saskarē ar Covid-19 slimnieku.
Lūgums klientiem uz vizīti ieras-

ties ne agrāk kā piecas minūtes
pirms pieraksta,» kārtību skaidro
I.Budrēvica, papildinot, ka jauni
pieraksti vēl netiek veikti un
poliklīnika primāri apkalpo tos,
kuriem jau ir pieraksts, un tos,
kuriem tas iepriekš tika atcelts.
Arī ZVC tiek sniegta akūtā
palīdzība, tai skaitā veselības
stāvokļa izvērtēšanai nepieciešamie izmeklējumi un speciālistu konsultācijas. Speciālists
izvērtē – konsultāciju sniegt
attālināti pa tālruni vai klātienē.
Iestādē strādā vakcinācijas, procedūru kabinets (asins analīžu
ņemšana, slodzes tests), tiek
nodrošināti izmeklējumi «zaļā
koridora» pacientiem un grūtnieču aprūpe. Ar ģimenes ārsta
vai ārsta speciālista nosūtījumu
pieejami arī ehokardiogrāfijas,
ultrasonogrāfijas, rentgenoloģijas, datortomogrāfijas, doplerogrāfijas, elektrokardiogrāfijas (tai
skaitā Holtera monitorēšanas)
un veloergometrijas izmeklējumi, kā arī pirmreizējas endokrinologa, kardiologa, oftalmologa
un neirologa konsultācijas klātienē. Iespēju robežās sākotnēji
tiek nodrošināts, lai veselības
aprūpes pakalpojumu saņem
tie pacienti, kuriem iepriekš bija
pieraksts, bet tas tika atcelts
ārkārtējās situācijas dēļ, kā
arī tiek veikti jauni pieraksti.
Rehabilitācijas pakalpojumi
tiek sniegti tikai pacientiem,
kuriem rehabilitācijas atlikšana
var radīt veselības sarežģījumus.
Tāpat ZVC nodrošina zobārstniecības pakalpojumus akūtos
gadījumos un turpina uzsākto
zobu slimību ārstēšanas procesu, iesākto protezēšanas darbu
pabeigšanu un ortodontisko
ārstēšanu. Pacientu pieņemšana tiek organizēta tikai pēc
iepriekšēja pieraksta. Ar ZVC
reģistratūru var sazināties pa
tālruni 63084004, rehabilitācijas
nodaļu 63084627 un Zobārstniecības klīniku 63024731. ZVC
lūdz iedzīvotājus pierakstus
veikt attālināti: zvanot, rakstot
e-pastā vai piesakoties tiešsaistē
ZVC mājaslapā www.zvc.lv.
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Pilsētas sporta bāzēs
veic vasarā iecerētos
remontdarbus
Jelgavas sporta halle

Foto: Ivars Veiliņš

Zemgales Olimpiskais centrs

Maijā piedalies 13
sportiskos izaicinājumos!
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sporta servisa centrs
(SSC) Pilsētas svētku mēnesī jelgavniekiem sarūpējis
sportisku izaicinājumu, kas
vienlaikus ir arī mudinājums
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm ārā, ievērojot visus
valstī ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus.
«Šis laiks aicina meklēt jaunus risinājumus un pieejas,
tostarp sportā. Ceram, ka
ar šī izaicinājuma palīdzību
mums izdosies jelgavniekus
pārliecināt, ka arī sports ir
radošs un aizrauj,» uzsver
SSC direktors Juris Kaminskis.
SSC informē, ka sportiskais izaicinājums būs pieejams elektroniski – lai tajā
piedalītos, jāreģistrējas platformā jelgava.efectio.com. Uzdevumi tiks publicēti
no 2. maija līdz 30. maijam – otrdienās,
ceturtdienās un sestdienās. Kopumā jelgavniekiem tiks piedāvāti 13 sportiski izaicinājumi. Uzdevumus varēs pildīt divos
veidos – piedalīties virtuālās sacensībās
ar citiem dalībniekiem, vienlaikus krājot
punktus par katru īstenotu uzdevumu,
vai vienkārši iesaistīties sportiskās aktivitātēs, labi pavadot laiku.
Lai piedalītos virtuālajās sacensībās,
platformā jāreģistrējas līdz 10. maijam,
jo nokavēto uzdevumu izpildīšanai tiks
paredzēts papildu laiks – dažas dienas
jūnijā. Par katru īstenotu uzdevumu
dalībnieks nopelnīs punktus – jo ātrāk
uzdevums tiks veikts (ieteicams to izpildīt līdz nākamā uzdevuma publicēšanai)

un jo precīzāk būs ievēroti nosacījumi, jo
vairāk punktu tiks saņemti. Dalībnieki,
kuri būs izpildījuši visus izaicinājumus,
saņems virtuālu diplomu par piedalīšanos – kā apliecinājumu savai apņēmībai.
Tāpat viņi piedalīsies sportisku balvu
izlozē.
Tie, kuri izaicinājumu vēlas pieņemt
tikai ar mērķi pārbaudīt sevi un iesaistīties sportiskās aktivitātēs, aicināti
reģistrēties platformā līdz 20. maijam.
«Šāda veida aktivitātes, kas apvieno
virtuālo pieredzi ar reālo, kļūst arvien
populārākas. Būtiski ir tas, ka izaicinājumus katrs var pildīt sev ērtā laikā, kā
arī dalīties iespaidos ar citiem. Izveidotajā platformā katrs dalībnieks varēs
redzēt, cik cilvēku pieņēmuši sportisko
izaicinājumu un kā viņiem veicies ar
uzdevumu izpildi, kā arī apskatīt citu
dalībnieku iesūtītās fotogrāfijas, kas katram sacensību dalībniekam būs jāuzņem
kā atskaite par uzdevuma paveikšanu,»
stāsta platformas izstrādātāju «Efectio»
pārstāve Kitija Katrīna Liepa.
Piedāvātie izaicinājumi būs dažādas sportiskas aktivitātes pilsētvidē.
«Uzdevumi nav sarežģīti un to izpildei
nav nepieciešams iegādāties specifisku
sporta inventāru, lai tos varētu veikt pēc
iespējas plašāks interesentu loks – sākot
ar bērniem un beidzot ar senioriem,»
norāda SSC sporta pasākumu organizatore Aļona Fomenko. Viņa piebilst
– lai saglabātu pārsteigumu, precīzi
uzdevumi netiek atklāti. Dalībniekiem
jāņem vērā – lai fiksētu to, ka uzdevums
ir izpildīts, būs nepieciešams viedtālrunis
ar fotoaparāta un hronometra funkciju
un iespēju izmantot sporta lietotnes vai
sporta pulkstenis.

Top videosižetu sērija
«Vingro ar čempionu!»
 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

Jau pusotru mēnesi, kopš
valstī izsludināta ārkārtējā
situācija, apmeklētājiem ir
slēgtas pilsētas sporta bāzes. Laiks, kamēr nenotiek
treniņi un sacensības, tiek
izmantots to infrastruktūras
uzlabošanai, veicot darbus,
kas bija iecerēti vasarā. Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC) izremontēts gaitenis,
sporta zālē nokrāsota siena,
Jelgavas sporta hallē Mātera
ielā 44a tiek remontētas divas ģērbtuves un dušas, bet
sporta namā Raiņa ielā 6 –
rekonstruēts ugunsdrošības
ūdensvads.
Ierasti sporta infrastruktūras uzlabošana notiek vasaras periodā, kad sporta
dzīvē ir neliela pauze, taču šā brīža situācija likusi pārorientēties. Ņemot vērā
to, ka sporta bāzes šobrīd ir tukšas un
ārkārtējais stāvoklis pagarināts, darbi,
kas sākotnēji bija plānoti vasarā, sporta
bāzēs norit šobrīd, tādējādi nodrošinot
darbu tehniskajam personālam. Tāpat
tiek pieļauts, ka šī vasara var izvērsties
pavisam citāda un sporta bāzēs varētu
atsākties treniņi, kas remontdarbiem
traucētu.
ZOC valdes loceklis Armands Ozollapa
stāsta, ka šobrīd jau pārkrāsota ZOC
sporta zāles galējā siena galvenās ieejas
pusē. «Lai gan, spēlējot sporta spēles, pie
sienas tiek piekārts speciāls siets, tik un
tā bumba trāpot atstāj pēdas. Tāpat uz šīs
sienas tiek izvietoti dažādi plakāti un baneri, un ar laiku tā nobružājas, līdz ar to
krāsojumu vajadzēja atjaunot, un marta
izskaņā to izdarījām,» stāsta A.Ozollapa.
Vēl ZOC veikts kosmētiskais remonts
galvenajā gaitenī, kas ved uz centra
ģērbtuvēm un stadionu. «Gaitenis bija
krāsots pirms pieciem sešiem gadiem,

bet tam ikdienā ir liela slodze – darbdienā gaiteni šķērso ap 500 cilvēku. To, ka
kosmētiskais remonts ir nepieciešams,
zinājām, taču nebijām konkrēti iezīmējuši plānā, kad to īstenot. Tā kā ZOC šobrīd
ir tukšs, izmantojam iespēju un gaiteni
remontējām tagad,» stāsta A.Ozollapa,
piebilstot, ka papildus paredzēts arī
atsevišķu ģērbtuvju remonts.
Dīkstāve sporta norisēs lietderīgi
tiek izmantota arī Jelgavas sporta hallē
Mātera ielā 44a un sporta namā Raiņa
ielā 6. Jelgavas Sporta servisa centra
direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Edgars Ludzītis skaidro, ka sporta
hallē kapitālo remontu šobrīd piedzīvo
divas ģērbtuves. «Pavisam hallē ir sešas
ģērbtuves, un ik pa trim gadiem kādu
cenšamies izremontēt. Šovasar bijām
plānojuši remontu divās ģērbtuvēs,
kuras ikdienā izmanto Jelgavas Valsts
ģimnāzijas un Bērnu un jaunatnes
sporta skolas jaunieši. Ņemot vērā šā
brīža apstākļus un rūpējoties par to, lai
cilvēkiem būtu darbs, remontdarbus
pārcēlām uz ārkārtējās situācijas laiku,
protams, ievērojot visas drošības prasības,» stāsta E.Ludzītis, papildinot, ka
remontētas tiek arī dušas, pārbūvējot
ūdens savākšanas sistēmu. «Gada sākumā hallē notika ugunsdrošības sistēmas
pārbaude, un saņēmām aizrādījumu –
lai viss atbilstu normatīvajām prasībām,
jāpārvieto ugunsdrošības signalizācijas
pogas. Arī to šobrīd esam izdarījuši,»
piebilst E.Ludzītis.
Katru gadu vasarā tiek apsekota arī
sporta halles trenažieru zāle, nepieciešamības gadījumā atjaunojot trenažieru
virsmu ādas segumu. Aprīļa sākumā
septiņu trenažieru atsevišķām daļām
pārvilkta medicīniskā mākslīgā āda.
«Katru vasaru hallē notiek arī vērienīga
tīrīšana, bet šogad to esam sākuši agrāk.
Jau pagājušajā nedēļā halles tehniskais
personāls sporta zālē gar malām noskrūvēja koka režģus, lai var iztīrīt aiz
tiem, tāpat tiks atjaunots koka režģu

krāsojums,» tā E.Ludzītis.
Infrastruktūra tiek uzlabota arī
sporta namā Raiņa ielā 6, kur rekonstruēts ugunsdrošības ūdensvads. «Vecā
sistēma bija savu laiku nokalpojusi,
sarūsējusi, tāpēc šā gada budžetā bijām
atvēlējuši līdzekļus tās rekonstrukcijai.
Sistēmā visā ēkā ir pilnībā nomainītas
caurules un uzstādītas jaunas kastes,
kurās atrodas ugunsdzēšamās ūdens
šļūtenes. Sistēma sakārtota atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem,» piebilst E.Ludzītis.
Brīdis, kad aizliegtas komandu sporta
aktivitātes, tiek izmantots arī pilsētas
stadionu futbola laukumu zāliena
uzlabošanai. «Ieguvēji no ārkārtējās
situācijas noteikti ir futbola laukumi ar
dabīgo segumu pie ZOC, Tehnoloģiju vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas.
Zālienam pēc ziemas jāatkopjas un jāieaugas, un šis laiks tam ir ļoti pateicīgs, jo
nenotiek treniņi un spēles. Visus šos laukumus ir apsekojis agronoms, kas ieteica
zālienu nomēslot, un tas arī izdarīts.
Savukārt ZOC dabīgā seguma futbola
laukumā aizvadītajā nedēļā zāliens jau
pirmo reizi nopļauts,» stāsta ZOC, kas
apsaimnieko arī rekonstruētos stadionus pie Valsts ģimnāzijas, Tehnoloģiju
vidusskolas un 4. sākumskolas, valdes
loceklis A.Ozollapa. Viņš piebilst, ka uz
dabīgā seguma futbola laukuma Tehnoloģiju vidusskolas un Valsts ģimnāzijas
teritorijā iedzīvotāji šobrīd nedrīkst
kāpt, par ko informē arī atbilstošas
brīdinājuma zīmes. Šos laukumus varēs
izmantot rudenī. Savukārt Jelgavas 4.
sākumskolas stadiona futbola laukumā
veikta mākslīgā seguma ķemmēšana un
piebērtas granulas, kā to paredz tehnoloģiskais uzturēšanas process.
Jāuzsver, ka ārkārtējās situācijas
laikā sporta laukumos nedrīkst spēlēt
komandu spēles, kā arī, izmantojot
āra trenažierus, jāievēro divu metru
distance no citiem apmeklētājiem un
pulcēšanās ierobežojumi.

Aicinot jelgavniekus rūpēties
par savu fizisko formu, Jelgavas Sporta servisa centrs
(SSC) veido videosižetu sēriju «Vingro ar čempionu!» ar
padomiem, kā to iespējams
veikt. Šī ir viena no Jelgavas
Pilsētas svētku aktivitātēm,
un videosižetus plānots publicēt reizi nedēļā, otrdienās,
sākot no 5. maija.
SSC informē, ka pirmajā sižetā savas
pilsētas iedzīvotājus sportot aicinās
Eiropas čempions un pasaules vicečempions 3x3 basketbolā Edgars Krūmiņš,
iepazīstinot ar daļu vingrinājumu, ko
izpilda savā treniņu programmā, lai
uzlabotu savu fizisko formu. Pārējie
videosižeti tiks veidoti tematiski, piemēram, speciālie vingrinājumi skrējējiem, vēdera un muguras muskulatūru
attīstoši vingrinājumi, vingrinājumi ar
lecamauklu. Video tiks publicēti pilsētas
mājaslapā www.jelgava.lv, kā arī pilsētas
un SSC sociālo tīklu kontos «Facebook»,
«Instagram», «Youtube». Video tiks
papildināti ar vingrinājumu aprakstu.
Šobrīd, kopš Latvijā izsludināta
ārkārtējā situācija, E.Krūmiņš trenējas individuāli pēc komandas fiziskās
sagatavotības trenera Dāvja Feiknera
izstrādātas programmas – tās mērķis

Svinam!

Svinam!

ir palīdzēt sportistam saglabāt fizisko
formu. «Trenējos piecas dienas nedēļā
apmēram pusotru stundu katru dienu.
Fiziskās sagatavotības treneris izstrādā plānu katrai dienai,» stāsta sportists. Viņš piekrita arī nodemonstrēt
dažus no savā programmā iekļautajiem
vingrinājumiem. «Ikviens, kuram kāds
no šiem vingrinājumiem iepaticies,
var to iekļaut arī savā fizisko aktivitāšu programmā, pielāgojot slodzi
sev,» rūpēties par ķermeni un uzturēt
sevi fiziskā formā jelgavniekus aicina
E.Krūmiņš.
Jāuzsver, ka arī nākamajos videosižetos vingrinājumus demonstrēs Jelgavas
sportisti. «Tā mēs vienlaikus gan aicināsim jelgavniekus būt aktīviem, sportot
un rūpēties par savu veselību, gan
iepazīstināsim ar mūsu pilsētas sportistiem un, cerams, arī popularizēsim
līdzi jušanas kultūru Jelgavā – mums ir
daudz sportistu, kas guvuši panākumus
ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā
mērogā, un mums ir, ar ko lepoties,»
norāda SSC direktors Juris Kaminskis.
Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas
publiskajos sporta laukumos jāievēro
valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi – sportot var doties viens vai kopā
ar saviem ģimenes locekļiem, jāietur
divu metru distance no citiem laukuma
izmantotājiem, iespēju robežās jālieto
individuālie aizsarglīdzekļi un jāievēro
personīgā higiēna.

Foto: ekrānšāviņš no video
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Pagājuši 30 gadi kopš Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanas
 Emīls Rotgalvis
«Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana un Latvijas Satversmes sapulce – divi notikumi, atšķirīgs laiks,
cilvēki, motivācija, drosme, pārliecība īstajā laikā un
vietā. Pagātne un nākotne satiekas šodienā, kad Latvija
ir brīva valsts un varam būt pateicīgi tiem 138 deputātiem, kuri 1990. gada 4. maijā, spītējot citu naidam pret
Latvijas neatkarību un briesmām savai dzīvībai, valsts

nākotnes idejas vārdā balsoja «par»,» vēsturisko notikumu nozīmi pamato Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja direktores vietnieks zinātniskajā
darbā, vēstures doktors Gints Putiķis. Viņš atskatījies
uz 4. maija zīmīgajiem notikumiem, vienlaikus iezīmējot
ceļu, kas līdz tiem novedis, un darbības, kas tiem sekoja.
Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturiskajiem notikumiem, kuros viens no nozīmīgākajiem pagrieziena punktiem bija Latvijas Republikas Augstākās

padomes 1990. gada 4. maija deklarācija «Par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu», pagājuši 30 gadi.
Šis notikums bija vairāku apstākļu kulminācija, kas,
lai arī nebija noslēdzošais punkts valsts neatkarības
atjaunošanai, tik un tā kalpoja kā pierādījums latviešu
tautas vēlmei par neatkarīgu valsti, kas tika sadzirdēta
arī starptautiski.
«Jelgavas Vēstnesis» piedāvā vēstures doktora G.Putiķa atskatu uz tā laika nozīmīgākajiem notikumiem.

Foto: Pēteris Korsaks

NEATKARĪBA
KĀ VIENĪGAIS
POLITISKAIS CEĻŠ
20. gadsimta 80. gadu otrajā pusē Latvijā sākās tautas atmodas kustība, kas
bija vērsta pret PSRS totalitāro mantojumu Latvijā, un tolaik vēl piesardzīgi,
bet tika apspriesta ideja par Latvijas
neatkarības atjaunošanu. Jau 1989.
gadā trīs Baltijas republiku – Latvijas,
Igaunijas un Lietuvas – vadošās tautas
nacionālās atmodas kustības – tautas
frontes – bija uzņēmušas ideoloģisko
kursu uz pilnīgu valstiskās neatkarības
atjaunošanu. 1990. gada aprīlī PSRS
prezidents Mihails Gorbačovs piedāvāja
Latvijas Augstākās padomes deputātiem veidot Latvijas attiecības ar PSRS
uz konfederācijas pamata, bet Latvijas
Tautas frontei (LTF) tāds risinājums nebija pieņemams, jo Latvijas 20. gadsimta
vēstures negatīvā kolektīvā atmiņa par
atrašanos Padomju Savienības sastāvā
nepieļāva domu samierināties ar iespēju
palikt kaut nominālā atkarībā no PSRS.
Vienīgais politiskais ceļš bija pilnīga
valsts neatkarība.
1990. gada pavasarī LTF bija vienīgais politiskais spēks, kas konsekventi iestājās par neatkarīgas valsts
rīcībspējas atjaunošanu likumdošanas
un izpildvaras līmenī, un Latvijas
Padomju Sociālistiskās Republikas
(LPSR) Augstākā padome bija vienīgā
politiski reprezentatīvā institūcija, kas
varēja sākt likvidēt PSRS valsts varas
īstenošanu (okupāciju) Latvijas teritorijā. 1990. gada 18. martā LPSR notika
Augstākās padomes vēlēšanas – Latvija
bija sadalīta 201 vienmandāta apgabalā, tostarp piecos Jelgavas vēlēšanu
apgabalos, kuros tika ievēlēti pieci LTF
deputātu kandidāti – Gunārs Preinbergs, Andris Tomašūns, Igors Movels,
Imants Geidāns un Indulis Bērziņš. Visi
no Jelgavas pilsētas ievēlētie deputāti
4. maijā balsoja «par».

BALSOJA
PAR IDEJU
Kaut arī 1990. gada 18. martā ar
pārliecinošu LTF uzvaru tika ievēlēta
LPSR Augstākā padome, kur no 201
deputāta vietas LTF bija 131 mandāts,
bija zināms, ka pieņemt deklarāciju

par Latvijas neatkarību varēja tikai
ar 134 balsīm vai divām trešdaļām
balsu no ievēlētajiem deputātiem, un
deklarācijas pieņemšanai izšķirošas bija
arī patriotiski noskaņotu neatkarīgo
deputātu atdotās balsis augstāku ideālu
vārdā, kas nereti bija pretrunā ar viņu
tā brīža ideoloģisko pārliecību vai valsts
nākotnes redzējumu. Deklarācijas
tekstu sagatavoja LTF izveidota darba
grupa – Romāns Apsītis, Valdis Birkavs,
Aivars Endziņš, Tālavs Jundzis, Andrejs
Krastiņš, Rolands Rikards un pašreizējais Valsts prezidents Egils Levits.
1990. gada 3. maijā jaunievēlētā LPSR
Augstākā padome sanāca uz pirmo darba sesiju, bet jau nākamajā dienā pirmās
sesijas ceturtajā sēdē notika balsojums
par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
Par to nobalsoja 138 deputāti, tādējādi
nosakot turpmāko Latvijas politisko
kursu uz pilnīgu valsts neatkarību
un simboliski novelkot robežu starp
pagātnes smago vēsturisko mantojumu
un Latvijas tautas 50 gadu cerību piepildījumu atkal dzīvot neatkarīgā valstī.
Balsojumā nepiedalījās 62 deputāti, kas
faktiski bija viņu neoficiālais «pret», un
viens atturējās, tādējādi «pret» formāli
pat netika nobalsots. Deputātu debatēs
pirms balsojuma skaidri iezīmējas divi
viedokļi – «par» un «pret» balsojumu
par neatkarību.
Pirms balsojuma notikušajās debatēs
ļauj ieskatīties sēdes stenogrammas.
Latvijas Komunistiskās partijas līderis
Alfrēds Rubiks par balsojumu izteicies
šādi: «Šodien Augstākās padomes izlemšanai tiek piedāvāts dokuments, kam
jāapgāž kājām gaisā visa republikas
dzīve, tautas liktenis, katras ģimenes un

katra cilvēka liktenis. Mums tiek piedāvāts ne vairāk un ne mazāk kā restaurēt
buržuāziskās Latvijas sabiedrisko iekārtu, atjaunot 1922. gada Satversmi,
patiesībā saraut LPSR valstiskās saites ar Padomju Savienību.» Savukārt
neatkarīgas valsts ideju no šodienas
Saeimas zāles tribīnes aizstāvēja Ita
Kozakēviča: «Es šeit negribu atkārtot
triviālo patiesību, ka Latvija PSRS
sastāvā tika iekļauta bez referenduma,
bez visas tautas nobalsošanas, kas bija
pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā
esošo Satversmi. Šī deklarācija nav tikai
parlamentārā vairākuma frakcijas griba, tā nav arī tikai to vēlētāju griba, kas
stāv aiz mums. Arī es iestājos par to, lai
mēs šo deklarāciju pieņemtu – šodien,
šeit, tagad un tādā veidā, kādā tā mums
tiek piedāvāta.»
Gan viens, gan otrs deputāts pateica
taisnību par to, kas notiks, ja pieņems
deklarāciju, tikai atšķīrās motivācija,
formulējums un paustās nostājas
mērķis. Pēc deklarācijas pieņemšanas
LPSR mainīja nosaukumu uz «Latvijas
Republika», saīsināti – «Latvija». Savukārt LPSR Augstākā padome mainīja
nosaukumu uz «Latvijas Republikas
Augstākā padome», un līdz Latvijas
5. Saeimas pirmajai sēdei 1993. gada
6. jūlijā tā bija valsts augstākā likumdošanas institūcija.

DIENA, KAS MAINĪJA
LATVIJAS VĒSTURI
1990. gada 4. maijā LPSR Augstākajā padomē pieņemtā deklarācija
«Par Latvijas Republikas neatkarības

atjaunošanu» bija pirmais nopietnais
solis pretim valsts pilnīgai neatkarībai
un starptautiskai atzīšanai, lai gan
iekšpolitiskā situācija bija nestabila
un PSRS centrālās varas negatīvā nostāja pret Latvijas tautas neatkarības
centieniem – neprognozējama. Arī pēc
4. maija Latvijas Republikā vēl bija
PSRS okupācijas karaspēks, padomju
rubļi, padomju pārvaldes iestādes, vēl
un vēl neskaitāmas lietas, par kurām
bija jācīnās, jāmaina, jāveido no jauna,
bet viens no lielajiem atmodas laikmeta
neskaitāmajiem soļiem ceļā uz valsts
neatkarību bija sperts ar drošu skatu
nākotnē. Bija noticis pats galvenais –
neatkarīgas Latvijas valsts ideja tika
aiznesta tautā. Jāņem vērā, ka tolaik
vēl nebija interneta un sociālo tīklu,
to funkcijas vienlaikus pildīja klasiskais arī mūsdienu ziņu apraides zelta
standarts – radio pastāsta, kas noticis,
televīzija parāda, kā tas ir noticis, un
avīze apraksta, kāpēc tas ir noticis un
kādas tam ir sekas. Latvijas neatkarības
deklarācijas pieņemšanu maijā noteica
Augstākās padomes vēlēšanu laiks un
ievēlētās LPSR Augstākās padomes
sanākšana uz pirmo sēdi: «Izšķirošais jautājums par Baltijas republiku
turpmāko neatkarību nebija «vai», bet
gan «kad», un 1990. gada pavasarī
pieņemtā trīs republiku pragmatiskā
un politiskajai situācijai atbilstošā
izvēle bija viens no PSRS centrālās
varas beigu sākuma lielajiem soļiem
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.» Jāpiemin,
ka pēc satura līdzīgu deklarāciju 1990.
gada 11. martā pieņēma arī Lietuva un
30. martā Igaunija.
Deklarācija bija pieņemta, bet starptautisko attiecību nepielūdzamā pragmatika noteica, ka Latvijai kopā ar Igauniju un Lietuvu nākotnes valstiskais
statuss jākārto divpusējās sarunās ar
Padomju Savienību. Taču tā, protams,
iekšpolitisku apsvērumu dēļ nevēlējās
sarunāties. Vēl vairāk – Padomju Savienība aktīvi kavēja Baltijas valstu likumīgo interešu realizēšanu. Diplomātiskā
saspēle – brīžam uz augstām likmēm
– turpinājās līdz pat PSRS sabrukumam pēc 1991. gada augusta puča, un
kopsaucējs tā arī netika atrasts.
Pieņemtā deklarācija nepalika nepamanīta pasaules starpvalstu diplomātijā,
un līdz pat 1991. gada augusta izskaņai
notika Latvijas ārpolitikas dienesta pārstāvju iniciēti oficiāli un neoficiāli mēģi-

nājumi tikties ar vadošo pasaules valstu
līderiem, ietekmēt sabiedrisko domu
un ar savu darbu veidot to informācijas
masīvu par Latvijas valsts pagātni un
nākotni, uz kura pamata vēlāk, 1991.
gada rudenī, norisinājās strauja Latvijas
Republikas kā neatkarīgas valsts atzīšana starptautiskajā līmenī. Neilgi pēc
deklarācijas pieņemšanas piesardzīgi,
bez reālām politiskām iniciatīvām Rietumvalstis pieņēma vairākas deklarācijas, kas atbalstīja Baltijas valstu izvēli,
un tikai Dānijas un Islandes ārlietu ministri atklāti runāja par Baltijas valstu
tiesībām uz neatkarību.
Latvijas Republikas Augstākās padomes 4. maijā pieņemtā deklarācija
tiešām bija diena, kas mainīja Latvijas
vēsturi – tā bija uzdrīkstēšanās, vēsturiskā taisnīguma un Latvijas tautas
nākotnes goda jautājums. Vēl Latvija
piedzīvoja barikāžu laiku un citas PSRS
centrālās varas izraisītas politiskās
krīzes, bet tai vairs nebija ne spēka, ne
iekšpolitiskas pārliecības par valsts nākotnes pārvaldības modeli, un, iekšēju
pretrunu plosīta, valsts apvērsuma
rezultātā beidza pastāvēt pati PSRS jeb
«ļaunuma impērija», kā reiz to trāpīgi
bija nosaucis ASV prezidents Ronalds
Reigans.
1991. gada 21. augustā, pieņemot
konstitucionālo likumu «Par Latvijas
Republikas valstisko statusu», tika
institucionalizētas 4. maijā pieņemtās
deklarācijas idejas par Latvijas Republiku kā neatkarīgu un suverēnu valsti.
150 Satversmes sapulces dalībniekiem,
kuras simtgadi sagaidām trīs dienas
pirms 4. maija, tāpat kā 138 deputātiem, kas 1990. gadā nobalsoja par
neatkarīgu Latviju, ir nepārvērtējama
nozīme valsts vēsturē. Satversmes
sapulces pamatuzdevums bija valsts
tiesisko pamatu sagatavošana – radīt
valsts iekārtu, izveidot stabilu finanšu
sistēmu, izstrādāt un pieņemt valsts
konstitūciju, izveidot tiesu sistēmu, pieņemt valsts simbolus – karogu, ģerboni,
himnu –, uzsākt agrāro reformu un
sagatavot Latvijas pirmās Saeimas ievēlēšanu. Savukārt Augstākās padomes
prioritārais mērķis bija panākt suverēnas valsts varas atjaunošanu Latvijas
Republikas teritorijā, atdzīvinot 1922.
gadā pieņemtās Latvijas Satversmes
darbību, un pārtraukt prettiesiskās
PSRS valsts varas realizāciju Latvijas
valsts teritorijā.
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SPORTS

Ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis

RADOŠA UN GUDRA PILSĒTA
ar 755 gadu vesturi!

ANN
O 12

1738. gads
Ielikti pamati pirmajai no divām Rastrelli
būvētajām pilīm Latvijā – Jelgavas pilij.

1926. gads

65

Jelgavā atklāta
pirmā cukurfabrika Latvijā.

Kurzemes un Zemgales Hercogistes galvaspilsēta

1930. gads

1775. gads

Atklāts pirmais piemineklis mūsu
Valsts prezidentam Jānim Čakstem
pie “Academia Petrina”.

Tiek nodibināta Pētera
akadēmija - pirmā
augstskola Latvijā.

1939. gads
Jelgavā darbu uzsāka Latvijas
Lauksaimniecības akadēmija
(tagadējā Latvijas Lauksaimniecības universitāte).
Vienīgā vieta Latvijā, kurā var iegūt
augstāko izglītību lauksaimniecības zinātnēs.

1785. gads
Pirmo reizi Latvijas debesīs
pacēlās gaisa balons.

1894. gads

2011. gads

Tiek izdots Krišjāņa Barona apkopoto
“Latvju dainu” pirmizdevums.

Atklāts gājēju tilts “Mītava”.
Tehniskā risinājuma dēļ tilts uzskatāms par unikālu
visā Baltijā - tas izliekts trīs dimensijās.

2019. gads

1895. gads
Jelgavā notika vienīgie Vispārējie latviešu dziesmu
un mūzikas svētki ārpus Rīgas. Pirmo reizi kopkora
izpildījumā skanēja Latvijas himna.

Atklāta Mītavas koncertzāle Pasta salā. Koncertzāles jumta
pārsegums veidots no liekti līmētām koka konstrukcijām,
kas ir pirmā šāda veida būve Baltijā.

2016. gads
Ar Valsts heraldikas komisijas lēmumu
tiek apstiprināts lielais Jelgavas pilsētas ģerbonis.

1998. gads
Aizsākts Starptautiskais
Ledus skulptūru festivāls.

2007. gads
Aizsākts Starptautiskais
Smilšu skulptūru festivāls.

#satiksimiesjelgava

2000. gads
Aizsākti Latvijas Piena, Maizes un
Medus svētki un Piena paku laivu regate.

2019. gads
Inženieru dienas un Metāla svētkus
Jelgavā apvieno festivālā "Mehatrons".

2020. gads
Tiek svinēta Jelgavas pilsētas
755. dzimšanas diena.

www.jelgava.lv
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 30. aprīlis

Jelgavas 755 gadu garās
vēstures atbalss šodienā
 Emīls Rotgalvis

1265. gadā starp Lielupi
un Driksu sākās Livonijas
ordeņa pils celtniecība,
un šajā gadā rakstos pirmoreiz minēts vēsturiskais pilsētas vārds – Mītava. Šogad, atzīmējot
755 gadus kopš šī notikuma, arī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs atskatās
uz mūsu pilsētas vēstures
līkločiem un notikumiem
tajos.
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktore Gita
Grase skaidro, ka labākais palīgs
muzeja darbā ir laiks – jo vairāk
noticis, jo vieglāk notikumos
meklēt kopsakarības, tādējādi saprotot, kā vērtēt vienu
vai otru vēstures epizodi.
Šī atziņa sevi turpina
pierādīt ar katru dienu no jauna, Jelgavas
šodienu vērtējot pēc
tās 755 gadu garās
vēstures.

Gadadienā atgādinās
svarīgākos notikumus

Muzeja direktore atzīst, ka, runājot
par nozīmīgiem atskaites punktiem
pilsētas vēsturē, būtiski ir uzsvērt
divus gadskaitļus – 1265. gadā rakstos
pirmoreiz minēts vēsturiskais pilsētas
vārds Mītava (pils nosaukums – Mitove), savukārt 1573. gadā Jelgavai
piešķirtas pilsētas tiesības, tai kļūstot
par devīto pilsētu Latvijas teritorijā.
«Jelgavas muzejs vienlīdz lielu uzmanību pievērš abiem šiem gadskaitļiem,
755. gadadienā lielāku uzsvaru liekot
uz pilsētas vēstures nozīmīgākajām
lappusēm. Šogad papildinām uz Jelgavas dibināšanas 750. gadadienu veidoto
ceļojošo izstādi par pilsētas vēsturi, kā
arī, verot durvis apmeklētājiem, aicināsim novērtēt modernizēto ekspozīciju
«Aizvēsture un Livonijas laiks», kurā
būs arī stāsts par pilsētas dibināšanu
un Livonijas ordeņa mestra Konrāda
no Mandernas nopelniem tajā,» stāsta
G.Grase. Muzejs atbalsta arī biedrības
«Mans tautastērps» akciju, gatavojot
unikālu dāvanu Jelgavai svētkos –
musturdeķi, kura tapšanā iesaistījušies
gan jelgavnieki, gan dalībnieki no citām
Latvijas vietām un pat ārvalstīm.
Tā ir sakritis, ka muzejā pilsētas
jubilejas gadā noslēdzas akreditācijas
termiņa piecgade, un jau sagatavoti
plāni turpmākajam piecu gadu darbības posmam līdz pat pilsētas 760.
jubilejai. «Nākamajos piecos gados
paredzam vairāk pievērsties 19. gadsimta norisēm. Taps grāmata «No rātes
līdz pilsētas valdei», kurā akcentēsim
Jelgavas pašvaldības vēsturi, pievērsīsimies Kurzemes Provinces muzeja
mantojumam, kā arī Jāņa Čakstes
dzīves un darba gaitām Jelgavā un
mākslinieka Ģederta Eliasa un viņa
dzimtas atstātajām pēdām Jelgavā un
novadā. Noteikta vieta būs arī senākiem notikumiem saistībā ar Kurzemes
un Zemgales hercogisti, īpaši uzsverot
hercoga Jēkaba laiku. Tāpat turpināsies darbs pie «dzīvās vēstures» tēmu
izpētes, sagatavojot muzeja piedāvājumu par aktuāliem notikumiem 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā – valsts
okupāciju, civiliedzīvotāju deportāciju,
Jelgavas rūpniecības vēsturi, atmodu,
Baltijas ceļu, 1990. gada 4. maiju, Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un
Jelgavas lomu šajos notikumos, kas ne
vienmēr bijusi centrāla, taču vienmēr
nozīmīga,» atzīst G.Grase. Tāpat tiks
izstrādāts jaunu nodarbību piedāvājums skolēniem.

Par pētniecībā jau
paveikto runājot,
G.Grase min pēdējo trīs
gadu laikā tapušos pētījumus
«Jelgavas albums», «Jelgavas ģimnāzistu dzīvesstāsti un viņu devums
Latvijas valstij» un «Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieri – Jelgavas ģimnāzijas
audzēkņi», kas apkopoti grāmatās.
Šobrīd sagatavošanā ir grāmata «Jelgavas dārzi un parki», ko plānots izlaist
rudenī.
Muzeja direktore nosauc arī pilsētas
vēstures lappuses, par kurām līdz šim
runāts mazāk un kuras būtu vērts
izcelt turpmākajā darbā. Piemēram,
Jelgavā savulaik strādājušo izcilo zinātnieku darbs, kā arī baltvācu, krievu un
ebreju inteliģence, kam bijusi ārkārtīgi
liela un līdz mūsdienām nepietiekami
novērtēta loma pilsētas sabiedriskajā
un kultūras dzīvē.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs glabā liecības no dažādiem Jelgavas pastāvēšanas laikiem
– kā rakstītus avotus, tā priekšmetus no senatnes un mūsdienām, tostarp hercoga laika Bībeli, 17. gadsimtā
celtā rātsnama modeli, 18. gadsimtā pilsētā lietu zvanu, «Academia Petrina» zīmogu un 2002. gadā apstiprinātā pilsētas ģerboņa dokumentu. Centrā – koka pils modelis, kas iepazīstina ar pirmo ēku starp Lielupi
un Driksu. Līdztekus tās celtniecībai pirmoreiz rakstos parādījies Mītavas vārds.
Foto: Ivars Veiliņš
dot otrā līmeņa pašvaldības uz tagadējo
plānošanas reģionu bāzes, neizbēgams
būs jautājums par šī līmeņa galveno pilsētu, un te, manuprāt, Jelgavas lomu un
svaru nu nekādi neizdosies mazināt.»
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktore saka: kaut
arī šogad svinam Jelgavas 755. dzimšanas dienu, jau tagad būtu jādomā par
to, kā atzīmēt 2023. gadā gaidāmo 450.
gadadienu, kopš Jelgavai piešķirtas
pilsētas tiesības.

Pilsētas statuss kā neatņemama
Muzeja darbu veido
vēstures sastāvdaļa
Šobrīd aktuālam esot jautājumam sabiedrības interese

par Jelgavu kā republikas nozīmes
pilsētu, arī Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs atskatās uz tās
izcelsmi. Lai gan pilsētas tiesības Jelgavai piešķirtas samērā vēlu, tai bija
nozīmīga loma Kurzemes un Zemgales
hercogistes pastāvēšanā, kļūstot par tās
galvaspilsētu 1642. gadā – līdz ar hercoga Jēkaba nākšanu pie varas. G.Grase
uzsver, ka tieši šis ir laiks, kad Jelgava
iegūst pilnīgi citu statusu un saimnieciskās attīstības potenciālu, kļūstot arī
par pirmo pilsētu Latvijas vēsturē, kas
iegūst visaugstāko – valstiska veidojuma galvaspilsētas – statusu. Jāņem
vērā, ka Rīga par valsts galvaspilsētu
kļuva tikai pēc 1918. gada. «Par šo unikālo faktu joprojām atgādina Latvijas
ģerboņa atspoguļojums mūsu pilsētas
ģerbonī. Hercogistes pastāvēšanas beigu posmā Jelgavai kā vienīgajai pilsētai
ārpus Rīgas piešķīra tiesības lietot lielo
ģerboni, ko pilsētai atkārtoti apstiprināja 2016. gadā,» skaidro G.Grase,
turpinot: «1940. gadā Jelgavai piešķirts
republikas pakļautības pilsētas statuss
un tā tika izdalīta no toreiz pastāvošā
Dobeles apriņķa sastāva. 1992. gadā,
atjaunojot Latvijas Republikas neatkarību, termins «republikas pakļautības
pilsēta» aizstāts ar terminu «republikas
pilsēta». Šobrīd, domājot par ieceri vei-

G.Grase apgalvo, ka interesi par
vēsturi sabiedrībā galvenokārt rada
šodienas notikumi un aktualitātes:
«Laikā, kad tapa mūsu Mītavas tilts,
sabiedrība vēlējās uzzināt par pilsētas
tiltu vēsturi. Šobrīd, kad atdzimst
Vecpilsētas iela, dzirdīgas ausis atradīs
vēstījums par šīs pilsētas daļas nozīmi
senākos laikos, un tā varētu turpināt
bez gala.» Ņemot to vērā, muzeja darbs
lielākoties tiek plānots, sekojot šodienas
aktualitātēm un notikumiem.
«Manuprāt, cilvēku interese par
vēsturi kopumā nav liela, taču noteiktai
sabiedrības daļai tā ir, un šī interese ir
noturīga. Tā vairāk asociējas ar laikiem,
ko paši esam piedzīvojuši – šobrīd tas
ir 20. gadsimta vidus. Taču kļūdaini ir
pieņemt, ka personīgie pārdzīvojumi
būs tikpat iedarbīgi uz cilvēkiem, kam
šādu pārdzīvojumu nav. Muzejnieka
uzdevums ir prast caur daudzu personu
individuālo pieredzi veidot objektīvu
stāstu,» spriež muzeja direktore. Viņa
bilst, ka interesi par agrākajiem notikumiem var veicināt, ļaujot dzīvot tagadnē, kuras notikumi savukārt vēlāk
kļūs par vēsturi: «Ja cilvēkam ir svarīgi
tādi jēdzieni kā «ģimene», «dzimta»,
«dzimtā vieta», «tēvzeme», tad vēsture
atnāks pati. Jauniešiem jāļauj vēstures
procesā piedalīties pašiem. Savu sakņu

Muzejam no jauna verot durvis apmeklētājiem, ikviens varēs novērtēt modernizēto ekspozīciju «Aizvēsture un Livonijas laiks», kurā būs arī stāsts par
pilsētas dibināšanu un Livonijas ordeņa mestra Konrāda no Mandernas nopelniem tajā. Ekspozīcijas pievienotā vērtība ir daudzie arheoloģiskie atradumi.
apzināšana ir būtiska, lai saprastu savu
vietu šajā pasaulē.» Līdz ar to savas
dzimtas izpēte un interese par ģimenes
vēsturi var kalpot par atspērienu interesei par vēsturi plašākā mērogā, pētot
notikumus un vietas, kas dzimtas mūžā
spēlējušas būtisku lomu.

Vēsture veidojas nepārtraukti

Lai arī muzeju vidē nav izstrādāti
kritēriji par to, kādi priekšmeti būtu
jāievieto muzeja krātuvēs kā tagadnes
liecinieki, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā notiek pastāvīga
jaunāko laiku vēstures arhivēšana.
To veido galvenokārt fotogrāfijas par
ikmēneša lielākajiem notikumiem
pilsētā, suvenīri ar Jelgavas simboliku, un pamazām muzeja arhīvu sāk
papildināt arī pašvaldību vēlēšanu
reklāmas, plakāti par kultūras norisēm pilsētā, kā arī individuāli iegūtās
privātpersonu un muzeja darbinieku
liecības par neseno vēsturi. Šodienas

liecības vērtēs nākotne, jo, kā uzsver
muzeja direktore, vēstures kritērijs ir
laiks. 50 gadi ir vispārpieņemtais laika
griezums, kurā samazinās laika posma
subjektīvais vērtējums.
Tāpat tiek vairāk apzināta dziļāka
pagātne, ko nodrošina arvien jauni
vēstures liecību atradumi un tehnoloģiskās iespējas. «Mūsdienu informācijas
pieejamība neapšaubāmi ir lielisks
palīgs ikdienas pētniecības procesā un
muzeja komunikācijas darbā – ekspozīcijās un izstādēs. Īpaši noderīgi tas ir, ja
stāstāms stāsts, ko papildināt ar muzeja krājumā esošajiem vēstures artefaktiem ir teju neiespējami. Veiksmīgs piemērs tam ir mūsu izveidotās virtuālās
ekspozīcijas ar stāstu par kariem cauri
Jelgavas laiku lokiem vai par to, kā top
tautastērps,» tehnoloģiskās iespējas
komentē G.Grase, piebilstot – muzeja
darbā svarīgi atgādināt, ka priekšmets
vienmēr ir labākais un autentiskākais
vēstures notikumu liecinieks.

