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jebkuru aktuālo informāciju un atbildes
uz jautājumiem jelgavnieki var iegūt, zvanot
Pašvaldības operatīvās informācijas centram
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Šovasar pilnībā būs
atjaunota pils fasāde

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Būvdarbi turpinās
Jelgavas pilī – šobrīd
tiek renovēta pils
ziemeļu daļa, kas
ir pēdējais nerenovētais pils fasādes
posms, un atjaunotas arī pils galvenās kāpnes Lielupes
pusē. LLU direktors
Andrejs Garančs uzsver, ka četrus gadus
ilgusī vērienīgā pils
fasādes atjaunošana
noslēgsies šovasar.
LLU direktors stāsta, ka
šobrīd būvnieki renovē Jelgavas pils fasādes ziemeļu daļu
– autostāvlaukuma pusē – un

neliels fasādes posms tiek sakārtots arī pils rietumu pusē
– pretim pils saliņai. «Šobrīd
turpinās sagatavošanās darbi,
lai veiktu pils fasādes krāsošanu. Paralēli tiem būvniekiem
pils Lielupes pusē nelielā daļā
ir jānokrāso cokola stāvs, kā
arī jāatjauno pils galvenās
kāpnes Lielupes pusē un to
kolonnas, kas tiks arī nokrāsotas,» stāsta A.Garančs.
Tiklīdz šie darbi tiks pabeigti,
renovēta būs visa pils fasāde.
Jelgavas pils renovācija sākta
2016. gada rudenī.
«Pils fasādei vajadzēja būt
pabeigtai jau pagājušajā gadā,
bet būvnieku darbaspēka
trūkuma dēļ viss iekavējās.
Šā gada sākumā termiņu
pagarinājām līdz 30. jūlijam,

jo procesā atklājās arī papilddarbi. Diemžēl arī šobrīd,
ārkārtējās situācijas laikā, ir
zināmas problēmas ar darbaspēku, tāpēc pieļaujam, ka
var būt aizkavēšanās, taču
mēs ļoti ceram, ka pils renovācija noslēgsies šovasar,» tā
A.Garančs.
Tāpat visā pilī ir nomainīti
vai restaurēti logi un ārdurvis. «Pilī ir ap 800 logu, no
tiem 650 tika nomainīti, bet
pārējie pēc Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
ieteikuma restaurēti. Jaunie
logi ir jānoregulē, taču šis
darbs šobrīd ir apstājies, jo
regulēšanu veic speciālisti no
Lietuvas, bet ārkārtējās situācijas dēļ viņi darbu pie mums
neturpina,» stāsta A.Garančs,

dimirs Larionovs skaidro, ka
šāda iespēja ieviesta, īpaši
SIA «Jelgavas ūdens»
rūpējoties par jelgavniekiem,
informē, ka no 30.
kuri neizmanto internetbanaprīļa par uzņēmuma
ku. Domājot par klientiem,
sniegtajiem pakalpouzņēmums noslēdzis sadarjumiem klienti var nobības līgumu ar «Maxima»
rēķināties arī veikalu
veikaliem, lai ūdens un katīkla «Maxima» kasēs.
nalizācijas pakalpojumus
Par pakalpojumu tiek
jelgavnieki varētu apmaksāt
iekasēta komisijas
arī veikala kasēs.
maksa 0,50 eiro.
«Rēķinos ir iestrādāts
svītrkods, un «Maxima»
Uzņēmuma pārstāvis Vla- kasē to var noskenēt. Tiem

klientiem, kuri saņem rēķinu par konkrētu summu,
rēķins ir jāuzrāda kasierim,
kas to noskenē, un jāveic apmaksa. Savukārt klientiem,
kuri saņem apmaksas kvīti,
maksājamās summas apmērs
jāaprēķina pašiem – patērētā
ūdens un novadītās kanalizācijas daudzums kubikmetros
jāsareizina ar apmaksas kvītī
norādīto tarifu ūdens apgādei un kanalizācijai. Šajā
gadījumā «Maxima» kasieris

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

 Emīls Rotgalvis

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu iedzīvotāju apkalpošanu, Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrs arī ārkārtējās situācijas laikā
nodrošina apmeklētāju pieņemšanu. Taču, ņemot
vērā drošības pasākumus, klātienē klienti aicināti
ierasties tikai īpašas nepieciešamības gadījumā.
Kā norāda Klientu apkalpošanas centrā, izmaiņas
ikdienas darbā ir jūtamas, samazinoties klātienē
apkalpoto iedzīvotāju skaitam, taču vienlaikus
pieaugot attālināti sniegto konsultāciju apjomam.
Klientu apkalpošanas centra
vadītājs Jānis Zemene informē,
ka klātienē apkalpoto klientu
skaits krīzes laikā ir pakāpeniski
samazinājies, līdz ārkārtējās
situācijas izsludināšanai vienas
nedēļas laikā apkalpojot vidēji
300–400 klientu, turpretī šobrīd
– aptuveni 100 klientu nedēļā.
Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas kopumā pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā
klātienē pieņemti vairāk nekā
700 cilvēku. J.Zemene skaidro,
ka apmeklētāju skaita sarukums
norāda uz to, ka cilvēki izvērtē, vai izskatāmais jautājums
risināms klātienē vai tomēr to
iespējams veikt attālināti. Tāpat
pie Klientu apkalpošanas centra
ieejas ieviesta iesniegumu kaste,
kurā var atstāt iesniegumu ar
lūgumu, sūdzību, priekšlikumu
vai jautājumu pašvaldībai par
tās darbu. Šobrīd mainīts arī
apmeklētāju pieņemšanas laiks
klātienē: pirmdienās no pulksten
12 līdz 17, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten 9
līdz 15 un piektdienās no pulksten 9 līdz 14.
Vienlaikus J.Zemene informē,
ka kopš marta vidus vērojams
elektroniski iesniegto doku-

mentu skaita pieaugums. Šobrīd
pašvaldības administrācija vidēji
dienā saņem 70–80 elektroniski
iesniegtus iesniegumus. «Kopš
valstī izsludināta ārkārtējā situācija, vairāk konsultējam
telefoniski, aicinot dokumentus
iesniegt elektroniskā veidā. Iedzīvotāju aktuālākie jautājumi,
par kuriem viņi vēršas pašvaldībā, ir būvniecības procesi,
sakņudārza noma, nekustamā
īpašuma nodokļa jautājumi.
Telefoniski salīdzinoši daudzi
klienti interesējas par sociālo palīdzību krīzes situācijā.
Savukārt uzņēmēji šobrīd ar
iesniegumiem visbiežāk vēršas
par būvniecības procesiem,
zemes uzmērīšanu, kā arī par
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem, taksometru
licencēm,» stāsta J.Zemene.
Jautājumu gadījumā pašvaldība aicina iedzīvotājus sazināties
ar Klientu apkalpošanas centru,
zvanot pa tālruni 63005522,
63005537 vai sūtot dokumentus
pa e-pastu dome@dome.jelgava.
lv. J.Zemene aicina klātienē
ierasties tikai īpašas nepieciešamības gadījumā un pēc iespējas
izmantot attālinātās saziņas
iespējas.

papildinot, ka visā pilī arī
izbūvēta jauna ventilācijas
sistēma.
Būvdarbus pilī veic pilnsabiedrība «PST un ARMS», kas
noslēgusi līgumus ar vairākiem apakšuzņēmējiem: SIA
«Bekoteks» (elektroosmozes
darbi), SIA «Lafivents» (vēdināšanas sistēmas izbūve)
un UAB «Rūdups» (logu izgatavošana). Renovācijas darbi
notiek, īstenojot projektu
«Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana»,
ko finansē Emisijas kvotu  Karīna Lukaševiča
izsolīšanas instruments. KoDaudzbērnu ģimeņu bērni, kuri mācību gada laikā
pējās projekta izmaksas ir 6
saņem pabalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības ies701 654,49 eiro, tajā skaitā
tādē un kuri turpinās to apmeklēt arī jūnijā, ēdināšanas
Emisijas kvotu izsolīšanas
pabalstu saņems līdz jūnija beigām. Pamatojoties uz
instrumenta līdzfinansējums
valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, šogad pabalsts
ir četri miljoni eiro.

Arī jūnijā pašvaldība daudzbērnu
ģimenēm nodrošinās ēdināšanas
pabalstu bērnudārzos

«Jelgavas ūdens» rēķinus var apmaksāt arī «Maxima» kasēs
 Ritma Gaidamoviča

Pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrs biežāk saņem
iesniegumus elektroniski

ievadīs apmaksājamo summu,» skaidro V.Larionovs.
Rēķinu var apmaksāt gan
skaidrā naudā, gan ar norēķinu karti, taču jāņem vērā,
ka par pakalpojumu tiek
ieturēta komisijas maksa
0,50 eiro.
Par SIA «Jelgavas ūdens»
pakalpojumiem iedzīvotāji
var norēķināties arī elektroniski. Banku rekvizīti pieejami SIA «Jelgavas ūdens»
mājaslapā www.ju.lv.

63048800

par ēdināšanu jūnijā tiek piešķirts bez vecāku iesnieguma, ja vien bērns turpina bērndārznieka gaitas
līdzšinējā izglītības iestādē.

Ja bērns no daudzbērnu ģimenes vasarā maina pirmsskolas
izglītības iestādi un brīvpusdienas
vēlas saņemt jaunajā iestādē,
vecākam par to jāpaziņo Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldei pa tālruni
63048914, 63007224 vai brīvā
formā jāuzraksta iesniegums
un jāiemet kastītē «Iesniegumiem»pārvaldē Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9, pie Informācijas
kabineta. Iesniegumu, parakstītu
ar drošu elektronisko parakstu,

var nosūtīt pa e-pastu soc@soc.
jelgava.lv vai iesniegt caur portāla
Latvija.lv e-pakalpojumu «Iesniegums iestādei».
Šāda pabalsta piešķiršanas
kārtība būs aktuāla tikai jūnijā.
Ārkārtējās situācijas atcelšanas
gadījumā daudzbērnu ģimenēm,
kuru bērni apmeklēs pirmsskolas
izglītības iestādi jūlijā un augustā,
pabalsts par bērnu ēdināšanu būs
jāpieprasa līdzšinējā kārtībā – ar
rakstisku iesniegumu.

birojs@info.jelgava.lv
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AKTUĀLI

«Zvaigznīte»

«Varavīksne»

«Pūčuks»

«Saules bērnu dārzs»

«Auseklītis»

«Paulas Karlsons»

«Mācos mācīties»

Audzēkņu skaits iestādē kopā

«Pīlādzītis»

Audzēkņi, Jelgavā deklarēti 1,5–4 gadus veci bērni
Audzēkņi, Jelgavā deklarēti 5–6/7 gadus veci bērni

«Rūķu māja»

Avots: Jelgavas Izglītības pārvalde

«Punktiņš»

Dati par Jelgavas
privātajām
pirmsskolas
izglītības iestādēm

Ceturtdiena, 2020. gada 7. maijs

Kopā
PPII

52
43
107

52
43
98

168
72
239

86
57
146

101
23
127

69
44
125

15
10
29

37
0
37

48
0
71

50
4
58

678
296
1037

12
33
45
28
21
15
6
9
18
11
Viena bērna izmaksas (1,5–4 gadus veci), eiro 260,35 269,23 240,05 276,75 272,55 255,00 311,67 339,92 406,34 280,86
Viena bērna izmaksas (5–6/7 gadus veci), eiro 195,78 217,98 190,37 213,81 227,97 210,47 276,55 0,00
0,00 278,40
15. aprīlī bērnudārzu apmeklēja

Vecāku līdzmaksājumam būtu jābūt (atbilstoši MK noteikumiem Nr.709) par bērnu 1,5–4 gadu vecumā, eiro

40,35

49,23

20,05

56,75

52,55

35,00

91,67 119,92 186,34 60,86

Vecāku līdzmaksājumam būtu jābūt (atbilstoši MK noteikumiem Nr.709) par bērnu 5–6/7 gadu vecumā, eiro
Vecāku līdzmaksājuma apmērs, ja bērns šobrīd apmeklē izglītības iestādi, eiro (aprīlī)

0,00

17,98

0,00

13,81

27,97

10,47

76,55

76,00

40,00

50,00

45,00

70,00

55,00

70,00 120,00 65,00 191,00

Vecāku līdzmaksājuma apmērs, ja bērns šobrīd
neapmeklē izglītības iestādi piesardzības nolūkā,
eiro (pēc īpašnieku sniegtās informācijas aprīlī)

0,00

0,00

198

78,40

30,00

76,00

35,00

30,00

35,00

40,00

(ja ir 2
bērni, tad
katram
25,00)

70,00

60,00

65,00

50,00

Pašvaldības atbalsts privāto bērnudārzu audzēkņu ģimenēm
Ik gadu no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta
privātajiem bērnudārziem – pirmsskolas izglītības
pakalpojuma sniedzējiem – tiek piešķirts finansiāls
atbalsts kopumā vairāk nekā divi miljoni eiro. Tajā pašā
laikā pašvaldības bērnudārziem, to infrastruktūras uzturēšanai un izglītības procesa nodrošināšanai pilsēta
izlieto par teju pusmiljonu mazāk. Gatavojot 2020.
gada budžetu, pašvaldība plānoja līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem pielīdzināt valstī noteiktajam
atbalsta apmēram, mēnesī piešķirot tikpat līdzekļu, cik
viena bērna uzturēšanai pašvaldības iestādē, taču tas
raisīja privāto bērnudārzu īpašnieku pretestību, kuri
vecākus jau brīdināja par iespējamu izglītības pakalpojuma maksas celšanu. Diemžēl pašvaldības iniciatīva
piešķirt lielāku finansējumu to ģimeņu atbalstam, kuru
bērni apmeklē privāto bērnudārzu, nedz pašvaldībā,
nedz bērnu vecākos nevieš pārliecību, ka līdzekļi tiek
virzīti izglītības pakalpojuma kvalitātes celšanai.
Ņemot vērā jelgavnieku ģimeņu interesi par vecāku līdzmaksājuma noteikšanas un pašvaldības
līdzfinansējuma kritērijiem, «Jelgavas Vēstnesis» skaidro, kas veido pašvaldības atbalstu ģimenēm
un cik liels tas ir.
Kā informē Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Auza,
likums paredz, ka pašvaldības
līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm tiek aprēķināts
atbilstoši viena bērna pirmsskolas
izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām
pašvaldības bērnudārzos. Šis
aprēķins tiek veikts atbilstoši Ministru kabineta noteiktai vienotai
metodikai.
Būtiski uzsvērt, ka valstī
vidējās izmaksās par vienu
bērnu pašvaldības bērnudārzā ir iekļauti šādi izdevumi:
pedagogu un darbinieku
atalgojums (izņemot pedagogu
atalgojumu, ko piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta un kas
paredzēts piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībai);
darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas;
mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta darba
braucieni;
pakalpojumu samaksa, tajā
skaitā izdevumi par sakaru pakalpojumiem, komunālajiem
pakalpojumiem, remontdarbi
un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, informācijas tehnoloģiju

pakalpojumi;
īre un noma;
krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, ko neuzskaita pamatkapitāla veidošanā;
izdevumi par dažādām precēm un inventāru;
kurināmais un enerģētiskie
materiāli;
zāles, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, dzīvnieki un
to uzturēšana;
iestāžu uzturēšanas materiāli un preces;
valsts un pašvaldību aprūpē,
apgādē un dienestā (amatā) esošu
personu uzturēšana;
mācību līdzekļi un materiāli;
izdevumi periodikas iegādei
bibliotēku krājumiem.
G.Auza skaidro, ka viena bērna
izmaksas pašvaldības bērnudārzos būtiski ietekmē pilsētas līdzekļu ieguldījums infrastruktūrā, kas
pēdējos gados ir ievērojami audzis.
Viena bērna izmaksu aprēķinā
tiek iekļauts arī pašvaldības ieguldījums bērnudārzu ēku pārbūvē,
siltināšanā un infrastruktūras,
piemēram, peldbaseinu, uzturēšanā. Tāpat izmaksas palielina
pašvaldības īstenotās izglītības
atbalsta programmas, piemēram,
«FasTracKids» pirmsskolēniem,
tostarp trīs mācību centru izveide
un uzturēšana. Atbilstoši šiem
aprēķiniem Jelgavas pašvaldības
bērnudārzos viens audzēknis no
pusotra līdz četru gadu vecumam
mēnesī pilsētai šobrīd izmaksā

218,03 eiro, savukārt piecus un sāts vairāk nekā divi miljoni eiro.
sešus gadus vecs bērns – 148,31 Papildus tam uzņēmēji saņēma
eiro. Taču Jelgavas pašvaldības arī valsts mērķdotāciju, kas pērn
atbalsts izglītības pakalpojuma kopumā bija 174,5 tūkstoši eiro,
nodrošināšanai privātajās izglītī- par obligātās pirmsskolas izglītības iestādēs jau kopš 2016. gada bas programmas nodrošināšanu
ir lielāks nekā valstī noteiktais. piecus un sešus gadus veciem
Šajā gadā – 220 eiro par bērnu bērniem.
vecumā no pusotra līdz četriem
Jāuzsver gan, ka atbalsts katrai
gadiem un 200 eiro par katru privātajai izglītības iestādei ir atpiecgadnieku un sešgadnieku. karīgs no bērnu skaita tajā.
Vēl jāņem vērā, ka par piecus un
Gada sākumā pēc diskusijām
sešus gadus veciem bērniem katra ar privāto bērnudārzu īpašniepirmsskolas izglītības iestāde kiem un ņemot vērā to, ka pašvalpapildus saņem mērķdotāciju no dības līdzmaksājuma samazināvalsts budžeta pedagogu algām šana varētu atsaukties uz ģimeņu
un mācību materiāliem. Tas budžetu, dome lēma saglabāt
nozīmē, ka ģimenēm, kuru bērns iepriekšējo atbalstu privātajiem
apmeklē privāto izglītības iestādi, bērnudārziem līdz 31. maijam,
pašvaldība no sava budžeta no- paredzot izstrādāt kritērijus un
virza lielāku finansējumu, nekā nodrošinot pirmsskolas izglītības
tas tiek nodrošināts pašvaldības iestāžu darbības vērtēšanu. Bija
bērnudārzu audzēkņiem. Palieli- plānots, ka papildu finansējums
not līdzfinansējumu, pašvaldības no jūnija tiktu piešķirts tām
mērķis bija nodrošināt līdzvērtīgu privātajām iestādēm, kas darbu
pedagogu atalgojumu, kā arī palī- organizē atbilstoši izvirzītajām
dzēt uzņēmējiem celt izglītības pa- kvalitātes prasībām. Taču īdz
kalpojuma kvaar ārkārtējo
Jelgavas pašvaldības
litāti, strādājot
situāciju valstī
atbalsts privātajām
ciešā sadarbībā
Jelgavas dome
izglītības iestādēm
ar pašvaldības
pagājušās nedējau kopš 2016. gada
izglītības speciāļas sēdē nolēma
ir lielāks nekā valstī
listiem un metoatlikt šo procesu
noteiktais.
diķiem.
līdz nākamajam
Diemžēl pašvaldībai, tāpat kā gadam, paredzot atbalstu privāvecākiem, kuru bērns apmeklē tajiem bērnudārziem līdzšinējā
privāto bērnudārzu, ir ierobežotas apmērā un kārtībā nodrošināt
iespējas izsekot, kā un kādiem līdz 31. decembrim.
mērķiem tiek izlietots pašvaldības
Vienlaikus jāuzsver, ka jau
un vecāku finansējums. Tāpat martā, iestājoties ārkārtējai situānav skaidrs, cik katrs privātais cijai, bērnudārziem tika atļauts
uzņēmējs iegulda pedagogu tālāk nodrošināt tikai dežūrgrupas, jo
izglītībā, infrastruktūrā, – tas ir bērnu apmeklējums strauji kritās.
katra bērnudārza īpašnieka go- Taču tajā pašā laikā pašvaldība,
daprāta un atbildības jautājums. atbalstot ģimenes un uzņēmējus,
Jelgavas privāto bērnudārzu saglabāja privāto izglītības iestāžu
iesniegtie dati gan liecina, ka līdzfinansējumu pilnā apjomā un
viena bērna izmaksas pārsniedz neatkarīgi no bērnu apmeklēju– atsevišķos gadījumos pat būtiski ma. Tas tika darīts arī ar mērķi,
– pašvaldības bērnudārzu izmak- lai maksimāli atslogotu ģimenes
sas. Vēl jāņem vērā, ka privāto no privāto bērnudārzu noteiktā
bērnudārzu ieņēmumus veido arī līdzmaksājuma. Lai gan strauuz līguma pamata no vecākiem jajam bērnudārza apmeklējuma
saņemtā maksa par izglītības kritumam martā un aprīlī būtu
pakalpojuma sniegšanu, kas katrā jāveido ietaupījums, dati liecina,
iestādē ir atšķirīga – no 50 līdz 191 ka vecāku maksa par pakalpojueiro mēnesī par katru bērnu.
mu būtiski saruka vien atsevišķos
2019. gadā no pašvaldības bērnudārzos.
budžeta privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm tika samak- Sagatavoja Kristīne Langenfelde

Viena bērna
• Par 1,5–4
izmaksas (mēnesī)
gadus vecu
Jelgavas pašvaldības
bērnu –
pirmsskolas izglītības 218,03 eiro
iestādēs

• Par 5–6/7
gadus vecu
bērnu –

148,31 eiro

Jelgavas pašvaldības līdzmaksājums (mēnesī)
par vienu bērnu, kurš mācās privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē
• Par 1,5–4 gadus
vecu bērnu –

220 eiro

• Par 5–6/7 gadus
vecu bērnu –

200 eiro

Jelgavas pašvaldības līdzmaksājums
un valsts budžeta mērķdotācijas
pilsētas privātajām izglītības iestādēm
Privātā
pirmsskolas
izglītības
iestāde

2019. gadā kopā

2020.
gada
aprīlī

Pašvaldības
Valsts
Pašvaldības
maksājums maksājums maksājums
«Punktiņš»

238 895

28 669

20 040

«Rūķu māja»

232 680

26 456

20 040

«Pīlādzītis»

576 467

44 115

50 410

«Zvaigznīte»

340 789

43 052

30 210

«Varavīksne» 313 001

13 376

26 680

272 818

12 825

23 541

«Saules
bērnu dārzs»

60 074

4215

5300

«Auseklītis»

72 155

0

8140

«Paulas
Karlsons»

72 691

0

10 380

«Mācos
mācīties»

86 453

1800

11 690

«Pūčuks»

KOPĀ

2 027 128 174 508

206 431

Ceturtdiena, 2020. gada 7. maijs

Sakņudārza nomas līgumu
var pagarināt attālināti
 Līga Klismeta

Sakņudārzu nomnieki līgumu par zemes
nomu Jelgavā var
pagarināt attālināti,
iesniegumu pašvaldībai nosūtot elektroniski.
Jelgavas pašvaldība līgumu par
sakņudārza nomu slēdz uz sešiem
mēnešiem – laika periodam no
1. aprīļa līdz 30. septembrim. Ja
iedzīvotājs vēlas turpināt apstrādāt iekopto dārziņu, līgums katru
gadu jāpārslēdz.
Zemes nomas līguma veidlapa
pieejama mājaslapā www.jelgava.
lv, sadaļā «Pakalpojumi», apakšsadaļā «Māja un vide», un to var

nosūtīt uz e-pasta adresi dome@
dome.jelgava.lv. Taču iesniegumu
var rakstīt arī brīvā formā.
Savukārt iesniegumu papīra
formātā var nogādāt Jelgavas
domē un iemest iesniegumiem
paredzētajā kastē pie Klientu
apkalpošanas centra durvīm.
Tālrunis informācijai – 63005526.
Jāatgādina, ka nomas maksa
par sakņudārzu ir 1,5 procentu
apmērā no Valsts zemes dienesta
noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības. Par 600 kvadrātmetru liela sakņudārza nomu uz
sešiem mēnešiem jāmaksā vidēji
2,42 eiro.
Pagājušajā gadā Jelgavas pašvaldība noslēdza 288 sakņudārza
nomas līgumus, un šogad no tiem
jau pagarināti 140.

Dzimtsarakstu nodaļā klātienē
pieņem vārda, uzvārda un
tautības maiņas iesniegumus
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļā no 27. aprīļa
atkal pieņem vārda,
uzvārda un tautības
ieraksta maiņas iesniegumus klātienē.
Kā informē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Diāna Pavlovska,
saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 12. marta rīkojumu
Nr.103 «Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu» valsts un pašvaldību iestādēm noteikts izvērtēt
un iespēju robežās nodrošināt
klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Taču šobrīd ir
vērojama pastiprināta personu
interese iesniegt vārda, uzvārda
un tautības ieraksta maiņas
iesniegumus, un, tā kā Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas
telpās ir iespējams ievērot noteiktos ierobežojumus un pieņemt no
personām šos iesniegumus, tie

tiek pieņemti ierastajā kārtībā.
Iesniegumu par vārda, uzvārda
vai tautības ieraksta maiņu var
iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļā Svētes ielā 22
apmeklētāju pieņemšanas laikā
– pirmdienās no pulksten 13 līdz
19, otrdienās un ceturtdienās no
pulksten 9 līdz 12 un no pulksten
14 līdz 17, bet trešdienās un
piektdienās no pulksten 9 līdz
12. Lēmums par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības
ierakstu personai tiek paziņots
Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā. Valsts nodeva
par pakalpojumu ir 71,14 eiro.
Ar vārda, uzvārda un tautības
ieraksta maiņas pakalpojuma
saņemšanas kārtību var iepazīties
mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā
«Pakalpojumi», «Ģimene». Informāciju par šo un citiem Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem var iegūt pa tālruni
63080522, 63023733 vai e-pastu
dzimt@dome.jelgava.lv.

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas domes Administratīvā komisija
ārkārtējās situācijas
laikā administratīvo
pārkāpumu lietas
izskata un lēmumu
pieņem rakstveida
procesā bez pārkāpēja klātbūtnes, pamatojoties uz lietā esošajiem dokumentiem.
Jelgavas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētājs Normunds Pūce
skaidro, ka ierasti komisijas
sēdes notiek trīs reizes mēnesī, no tām divas ir Administratīvās komisijas Bērnu
lietu apakškomisijas sēdes,
kurās tiek izskatīti ar nepilngadīgām personām saistīti
administratīvie pārkāpumi.
«Līdz šim komisijas sēdēs,
kurās tiek izskatītas administratīvo pārkāpumu lietas,
klātienē piedalījās arī pārkāpēji un iesaistītās personas,
taču ārkārtējās situācijas
laikā tas nav pieļaujams.
Likums paredz, ka šobrīd
lietas tiek izskatītas un lēmums pieņemts rakstveida
procesā, pamatojoties uz lietā
esošajiem dokumentiem, bez
personas, kuru sauc pie ad-

Turpinās grants seguma
ielu atputekļošana

Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras
Jelgavas reģionālā nodaļa
(reģ.Nr.90001669496)
aicina darbā

Klientu apkalpošanas daļas

INSPEKTORU(-I)

(valsts civildienesta ierēdņa amats)
(vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta
vietu Pasta ielā 43, Jelgavā).
Piedāvājam:
• mēnešalgu no 675 līdz 797 EUR (bruto) (atbilstoši profesionālās pieredzes
ilgumam);
• atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā
kolektīvā;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada).
Pamatpienākumi:
• konsultēt klientus par valsts sociālās
apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts
sociālajiem pabalstiem.
Galvenās prasības pretendentiem:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.
panta prasībām;
• augstākā izglītība;
• valsts valodas prasme – C līmeņa 1. pakāpe.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Lai novērstu grants
seguma ielu putēšanu sausā laikā,
šobrīd pilsētā notiek
grantēto ielu atputekļošana. Plānots,
ka pirmreizējā atputekļošana ilgs līdz
maija vidum, bet
vasaras otrajā pusē
tā tiks atkārtota.

Grantētās ielas pirms atputekļošanas tiek greiderētas,
tad nokaisītas ar «CC Road»
preparātu, pēc kā tiek mitrināta arī ceļa brauktuve,
tādējādi novēršot grants ceļa
putēšanu sausā laikā.
«Atputekļošana notiek divas reizes gadā – pavasarī
un vasaras otrajā pusē. Lai
sasniegtu rezultātu un tas
būtu kvalitatīvs, ar vienu
reizi nepietiek. Atputekļošana tiek veikta tajās pilsētas grantētajās ielās, kurās
vērojama augsta satiksmes
intensitāte, līdz ar to vairāk
put, traucējot apkārtējo māju
iedzīvotājiem. Katru gadu šo
ielu saraksts nedaudz mainās
ministratīvās atbildības, jeb – ir grantētās ielas, kurās tiek
pārkāpēja klātbūtnes,» stāsta
N.Pūce, papildinot, ka ārkārtējās situācijas laikā arī policija, sastādot administratīvā
pārkāpuma protokolu, tajā
nenorāda datumu un laiku,
kad lieta tiks izskatīta Ad-  Emīls Rotgalvis
ministratīvajā komisijā, bet
gan mutiski informē, ka tā
Ārkārtējās situācitiks izskatīta bez pārkāpēja
jas laikā jelgavnieklātbūtnes un par piemēroto
ki visu aktuālo insodu iedzīvotājs informāciju
formāciju jebkurā
saņems rakstiski. «Iepazīšadiennakts laikā var
nās ar lietas materiāliem tiek
uzzināt Pašvaldības
nodrošināta attālināti pēc
operatīvās informāpersonas parakstīta pieteicijas centrā (POIC),
kuma. Ja persona vēlas iepazvanot pa tālruni
zīties ar lietas materiāliem,
8787. POIC vadītājs
tā pieteikumu ar pieprasījuGints Reins ons inmu var iesniegt pa e-pastu
formē, ka līdz 5.
dome@dome.jelgava.lv, admaijam centrā saresējot to Administratīvajai
ņemti kopumā 63
komisijai,» skaidro N.Pūce.
zvani par vīrusa izKomisija trīs darbdienu lairaisīto slimību un
kā skenētu lietas materiālu
rīcību ārkārtējās sikopijas elektroniski nosūtīs
tuācijas laikā.
pieprasītājam.
Pirmajā attālinātajā sēdē bez
«Uz katru iedzīvotāju jaupārkāpēju klātbūtnes izskatītas tājumu sniedzam atbildi,
desmit lietas, tostarp par sa- kā arī katru zvanu reģistrēbiedriskās kārtības noteikumu jam un sistematizējam, lai
pārkāpšanu – trokšņošanu, aktualizētu to jautājumu
īpašuma nesakopšanu, būvnie- loku, par ko visbiežāk cilvēki
cības noteikumu pārkāpumiem, vēršas pie mums pēc palīdzīpatvaļīgu koku ciršanu, apzi- bas. Jāatzīst, ka jautājumi
nātu un nepamatotu operatīvo ir ļoti dažādi, bet varam
dienestu izsaukšanu.
izdalīt galvenās tēmas un

Administratīvā komisija šobrīd lietas
izskata bez pārkāpēja klātbūtnes
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ieklāts asfalta segums, ielas,
kurās veikta dubultā virsmas
apstrāde, attiecīgi tās vairs
nav jāatputekļo, taču to vietā
tiek iekļauti jauni grantēto
ielu posmi, kuros attīstās
dzīvojamā apbūve un pieaugusi satiksmes intensitāte.
Piemēram, pagājušajā gadā
dubultā virsmas apstrāde
veikta Emīla Dārziņa un
Spāru ielas posmā, Parka,
Atmodas, Stadiona un Zvaigžņu ielā, tādēļ tās vairs nav
jāatputekļo, savukārt šogad
atputekļojamo ielu sarakstā
iekļauta 1. līnija visā garumā.
Iepriekš 1. līnijā tika atputekļoti tikai atsevišķi posmi, taču
pēdējā gada laikā tur attīstījusies privātmāju apbūve un
satiksmes kustība ir kļuvusi
daudz intensīvāka. Tāpat arī
2. līnijā atputekļotais posms
ir kļuvis garāks,» stāsta Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
ielu ekspluatācijas inženieris
Edgars Rubenis, uzsverot, ka
atputekļošana tiek veikta,
izvērtējot pieejamā budžeta
iespējas. Pilsētā grantēto ielu
kopgarums ir 136 kilometri,
taču pilnīgi visas ielas nav
iespējams atputekļot, jo šī

darba īstenošanai nepieciešami būtiski finanšu līdzekļi.
E.Rubenis norāda, ka pirmreizējā atputekļošana šobrīd
jau ir veikta lielākajās grantētajās ielās, tostarp līnijās,
depo rajonā, Ganību ielā, Dārza, Viesturu ielā, Klijēnu ceļā,
un līdz maija vidum pilsētā
tiks atputekļotas ielas vairāk
nekā 120 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Rēķinoties ar
pieejamajiem finanšu līdzekļiem, «Pilsētsaimniecība»
izskatīs arī iespējas atputekļošanu veikt ielās, kur tas
iepriekš nav darīts.
E.Rubenis vērš uzmanību
uz to, ka pilsētā šobrīd vairākās ielās notiek ūdensvada
un kanalizācijas izbūve un
būvdarbu zonas piegulošajās ielās, ja tās tiek izmantotas kā apbraucamie ceļi,
grantēto ielu atputekļošana ir būvnieku uzdevums.
Tāpat šobrīd pilsētā tiek
rekonstruēta Loka maģistrāle, kuras apbraucamo ceļu
atputekļošanu nodrošina
būvnieki. «Tas attiecas uz
Vidus, Ruļļu un Salnas ielu,
Prohorova un Neretas ielas
rajonu, Bērzu un Rubeņu
ceļu,» tā E.Rubenis.

POIC saņemti vairāk nekā
60 jautājumi par ārkārtējo situāciju
iemeslus,» skaidro centra
vadītājs. No kopumā 63 saņemtajiem zvaniem 17 reizes
iedzīvotāji interesējušies par
jautājumiem, kas saistīti ar
veselību, pārsvarā vaicājot
par Covid-19 simptomiem,
kā arī iespējām veikt analīzes tā noteikšanai. Tāpat 17
zvani saņemti, iedzīvotājiem
informējot par pulcēšanās un
distancēšanās ierobežojumu
pārkāpumiem, bet 12 reizes
iedzīvotāji zvanījuši, taujājot
par iespējām saņemt sociālo
palīdzību – pārtikas pakas un
pabalstus. Trīs cilvēki interesējušies par pašizolācijas
iespējām pilsētā un individuālās aizsardzības līdzekļiem.
Vēl 14 zvani saņemti par
citiem jautājumiem, tostarp
dzīvesvietas dezinfekcijas
kārtību un dažādiem ieviestajiem drošības mēriem, piemēram, atslēgtajām luksoforu pogām pie gājēju pārejām.
G.R einsons skaidro, ka
šajā laikā iedzīvotāju informēšana ir īpaši svarīga, tāpēc pa centra tālruni atbildes

uz jautājumiem tiek sniegtas visu diennakti. Tāpat
pastāvīgi tiek aktualizēts,
kādus jautājumus vajadzētu
skaidrot padziļināti: «Jautājumus, kas iedzīvotājiem
ir neskaidri, palīdz saprast
gan saņemtie zvani, gan
sekošana līdzi vispārējai
informācijas apritei valstī.
Piemēram, arvien aktuālāks
kļūst individuālo aizsardzības līdzekļu jautājums,
cimdu un masku lietojums,
par ko gan sabiedrībā, gan
ekspertu vidū valda strīdīgi
viedokļi, līdz ar to sekojam
līdzi aktuālajai informācijai
un informējam iedzīvotājus,
gan atbildot uz zvaniem,
gan ievietojot informāciju
sociālajos tīklos.»
Jāatgādina, ka pa tālruņa
numuru 8787 iedzīvotāji
var zvanīt visu diennakti
un jebkurā krīzes situācijā.
Katrai problēmai tiek meklēts iespējamais risinājums.
Jautājumus var uzdot arī
POIC kontos sociālajos tīklos
«Twitter» un «Facebook».

Pretendentiem līdz
2020. gada 11. maijam iesniegt:
• dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam,
• motivētu pieteikuma vēstuli.
E-pasts: personal@vsaa.gov.lv
Papildus informācija 63022568
vai www.vsaa.gov.lv

Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde «Kultūra»
izsludina konkursu
«Par tiesībām sniegt ēdināšanas
pakalpojumus Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Kultūra»
organizētajos pasākumos
brīvdabas koncertzālē «Mītava»».

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ –
LĪDZ 25. MAIJA
PULKSTEN 14.
Piedāvājums jāiesniedz
K.Barona ielā 6, 2. stāvā,
JPPI «Kultūra» birojā.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā
www.kultura.jelgava.lv, sadaļā «Nolikumi».
Jautājumu gadījumā sazināties ar
JPPI «Kultūra» juristu Edgaru Luci
pa tālruni 63005441 vai e-pastu
edgars.lucis@kultura.jelgava.lv.

Izglītojamo uzņemšana
Jelgavas Mākslas skolā
2020./2021. mācību gadam –
no 5. līdz 29. maijam.
Profesionālās ievirzes programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» uzņem:
• 8–9 gadus vecus izglītojamos
20V programmā;
• 15–25 gadus vecus izglītojamos
30V programmā.
Iesniegumu pieņem elektroniski pa
e-pastu makslas@izglitiba.jelgava.lv.
Veidlapas paraugs pieejams mājaslapā
www.j-m-s.lv, sadaļā «Uzņemšana».

Aizsaulē aizgājuši
JURIS DZALBS (1957. g.)
AIGARS LĀCIS (1962. g.)
HERTA TOBE-TOBIJA (1925. g.)
ZINAIDA HARKOVECA (1938. g.)
KONSTANTĪNS ZABEĻINS (1934. 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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Svinam!

Pārbaudi savas un citu
zināšanas, radot
krustvārdu mīklu par Jelgavu!

Ceturtdiena, 2020. gada 7. maijs

Brīvdabas galerijā pie bibliotēkas
skatāma jauna izstāde

mazāk par 20 jautājumiem un tiem
visiem jābūt par Jelgavu. Mīklu auSākoties pilsētas svētku
tori tajās var ietvert visdažādākos
mēnesim, Jelgavas pilsētas
jautājumus, piemēram, par pilsētas
pašvaldības iestāde (JPPI)
vēsturi, jaunāko laiku notikumiem,
«Kultūra» piedāvā iespēju
personībām, faktiem. Mīklu var saikvienam apliecināt savas
gatavot gan elektroniskā veidā, gan
zināšanas par pilsētu un
papīra formātā. Plānots, ka uzvarēpārbaudīt citu erudīciju,
tāja izveidotā krustvārdu mīkla tiks
veidojot krustvārdu mīklas
publicēta maija beigās laikrakstā
par Jelgavu. Labākās un
«Jelgavas Vēstnesis», lai to varētu
interesantākās krustvārdu
risināt arī citi, tādējādi pārbaudot
mīklas autors saņems pārsavu erudīciju.
steiguma balvu, bet darbs
Izveidotās krustvārdu mīklas,
tiks publicēts «Jelgavas
norādot autora vārdu, uzvārdu un
Vēstnesī», ļaujot ikvienam
tālruņa numuru, jānosūta līdz 15.
pārbaudīt savas zināšanas
maijam pa e-pastu Jelgava755@
par Jelgavu.
jelgava.lv vai pa pastu uz adresi
K.Barona iela 6, Jelgava, JPPI «KulJPPI «Kultūra» informē, ka tūra», LV-3001, vai jāatstāj Jelgavas
krustvārdu mīklā nedrīkst būt kultūras namā pie dežuranta.

 Emīls Rotgalvis

Radi jaunus dzejoļus vecās grāmatās
 Emīls Rotgalvis

Iedvesmojoties no pasaules bibliotēku un radošu
personību rīkotām akcijām, Miezītes bibliotēka
rīko blackout poetry jeb
svītrojumu dzejas izaicinājumu, rosinot ikvienu
radoši izpausties, radot
dzejoļus no jau esošiem
tekstiem, piemēram, izmantojot avīzes rakstus
vai grāmatas lappuses.
Radošos darbus bibliotēkas darbinieki aicina iesūtīt pa e-pastu vai Miezītes
bibliotēkas «Facebook»
lapā, lai jau laicīgi gatavotos septembrī gaidāmajām Dzejas dienām.
Bibliotēkā skaidro, ka šādi izaicinājumi esot populāri dažādu
pasaules bibliotēku sociālajos tīklos, tādējādi aicinot uz radošām
aktivitātēm savus lasītājus, taču
Latvijā līdzīgas akcijas līdz šim nav
notikušas. Bibliotēkas darbinieces
nākušas klajā ar ideju aicināt uz
radošām aktivitātēm gan Miezītes,
gan pārējo Jelgavas bibliotēku lasītājus un ikvienu, kas vēlas šādā

veidā izmēģināt savas spējas dzejas
radīšanā no dažādiem tekstiem.
Saņemtos darbus bibliotēkas speciālistes apkopos, lai septembrī, kad
gaidāms Dzejas dienu pasākums,
varētu sarīkot autoru lasījumus un,  Emīls Rotgalvis
iespējams, arī izstādi.
Lai piedalītos Miezītes bibliotēkas
Brīvdabas mākslas galerirīkotajā svītrojumu dzejas izaicijā, kas atrodas pie Jelgavas
nājumā, ikviens aicināts uzmeklēt
pilsētas bibliotēkas, skatādažāda veida tekstus, piemēram,
ma jauna mākslas studijas
vecas avīzes, nederīgas grāmatas un
«Mansards» audzēkņu
dokumentus, ņemt talkā marķieri
darbu izstāde, kurai dots
vai pildspalvu un apvilkt vārdus,
nosaukums «Senā Jelgakas veido dzejoli. Pārējie vārdi jāizva». Darbos, kas tapuši
svītro, tādējādi radot jaunu dzeju.
aizvadītā gada beigās un
Savos darbos akcijas dalībnieki
šā gada pirmajos mēnešos,
var izmantot arī «Jelgavas Vēststudijas audzēkņi ļauj paneša» numurus un rakstu slejas,
raudzīties uz citādu Jelgaiespējams, radot pat dzejas rindas
vu, savās gleznās attēlojot
par Jelgavu. Radošo dzejoļu autori
gan vēstures lieciniekus
darba rezultātu lūgti iemūžināt
šodienas pilsētas ainavā,
fotogrāfijā un nosūtīt to pa e-pastu
gan skatus, kuri citkārt iemiezite@biblioteka.jelgava.lv vai
raugāmi vien agrāko laiku
Miezītes bibliotēkas lapā sociālajā
fotogrāfijās un vizuālās
tīklā «Facebook», kā arī dalīties
mākslas darbos.
ar savu veikumu, iedrošinot akcijā
piedalīties citus. Iedvesmai tīmeklī
Mākslas studijas vadītājs mākslipieejami daudzi blackout poetry pie- nieks Raitis Junkers stāsta, ka glezmēri, turklāt, izmantojot šo radošo nās par pamatu izmantotas dažādas
tehniku, izdoti pat dzejas krājumi.
Literatūrā svītrojumu dzeja pazīstama kopš 20. gadsimta vidus.

PĀRCELTIE KULTŪRAS PASĀKUMI JELGAVAS KULTŪRAS NAMĀ
Uzmanību – sarakstā veiktas izmaiņas!

IEGĀDĀTĀS BIĻETES UZ PĀRCELTAJIEM PASĀKUMIEM BŪS DERĪGAS

!!! Naudas atgriešana par biļetēm uz pārceltajiem pasākumiem netiek veikta. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Kultūras ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātajiem regulējumiem par
kārtību, kādā tiks atlīdzināta par biļetēm uz ārkārtējā situācijā pārceltajiem pasākumiem iekasētā nauda.

ATCELTIE PASĀKUMI KULTŪRAS NAMĀ
Uzmanību – sarakstā veiktas izmaiņas!
 8. maijs – R.Čerkovska stāvizrāde «Tinder Surprise jeb Manas bijušās» (k/n «Rota»).
 18. oktobris – Dzintars Čīča koncertā «Pasaules dziesmas».
Nauda par iegādātajām biļetēm atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam tiks atmaksāta.
Biļetes uz atceltajiem pasākumiem tiek pieņemtas kases darba laikā.
• pirmdienās – slēgts;
• no otrdienas līdz piektdienai – no pulksten 16 līdz 19;
• sestdienās – no pulksten 10 līdz 14;
• svētdienās – slēgts.

Jelgavas vēsturisko skatu fotogrāfijas un attēli un svarīgi bijis, lai jaunie
mākslinieki gleznošanas procesā
rada vizuāli interesantus darbus ar
savu personīgo pieeju: «Kad sākām
tos gleznot, svarīgs bija uzstādījums,
ka jāizmanto divas pretkrāsas, tādā
veidā radot interesantu noskaņu un
košus darbus,» skaidro R.Junkers,
piebilstot, ka izstādē vērojams ļoti
dažāds pretkrāsu izmantojums – ne
vien ierastā melnā un baltā krāsa,
bet arī, piemēram, oranžā un zilā.
Brīvdabas mākslas galerijā izvietoti
teju 30 darbi, tomēr mākslinieks
atklāj, ka studijā tapušas vēl vairāk gleznu, kuras, iespējams, varēs
redzēt kādā no Jelgavas pilsētas
bibliotēkas pasākumiem pēc šā brīža
pulcēšanās ierobežojumu beigām.
Studijas jaunie mākslinieki izstādes darbos visbiežāk izvēlējušies
attēlot Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torni ar tā paaugstināto
smaili un citas Jelgavas baznīcas.

Izstādē var apskatīt arī tādas vēsturiskās Jelgavas ēkas, kuras pilsētvidē
vairs nevar ieraudzīt – agrāko Jelgavas Latviešu biedrības namu, Tirgus
laukumu, arī veco Jelgavas pili ar
sargtorņiem, kāda tā izskatījās līdz
pat 18. gadsimta sākumam.
Šī ir trešā mākslas studijas «Mansards» izstāde brīvdabas mākslas
galerijā pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas. «Iepriekšējā izstāde, ko
veltījām mūsdienu Jelgavai, bija
skatāma aptuveni trīs gadus. Šī būs
mūsu trešā ekspozīcija, un plānojam,
ka arī šie darbi ikvienam būs apskatāmi jebkurā diennakts laikā ilgāku
laiku,» stāsta R.Junkers. Izstāde tapusi ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
finansiālu atbalstu biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju
projektu konkursā.
Jāatgādina, ka, apmeklējot brīvdabas izstādi, jāievēro pulcēšanās
ierobežojumi, kā arī divu metru
distance no citiem.

Pagarina darbu iesniegšanas termiņu
Ģederta Eliasa balvas konkursam

 Emīls Rotgalvis

 «Cirka izrāde ar transformeru» – pārcelts uz 3. novembri pulksten 18.
 Koncertuzvedums «Kaupēn, mans mīļais» – pārcelts uz 30. augustu pulksten
14 un 18.
 Izrāde bērniem «Māja zem varavīksnes» – pārcelts uz 21. septembri pulksten 17.30.
 Izrāde bērniem «Princis un briesmone» – pārcelts uz 16. septembri pulksten 14.
 Teātra izrāde «Žanna» – pārcelts uz 16. septembri pulksten 19.
 «Greizais spogulis» – pārcelts uz 9. septembri pulksten 19.
 Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde «Kazanovas mētelis» – pārceltais datums
tiks precizēts.
 Dailes teātra viesizrāde «Nepanesami ilgi apskāvieni» – pārceltais datums tiks
precizēts.
 «The Sound Poets» koncerts «Klusāk» – pārcelts uz 11. oktobri pulksten 15.
 «Republikas tūre 2020» – pārcelts uz 12. septembri pulksten 20 (brīvdabas
koncertzālē «Mītava»).
 Baibas Sipenieces-Gavares monoizrāde «Vienreiz jau var» – pārcelts uz 8. septembri pulksten 19.
 «Melo M» un Dināras Rudānes koncerts «Pieci elementi» – pārcelts uz 18. oktobri
pulksten 17.

Kases
darba
laiks

Foto: Ivars Veiliņš

Kases
tālrunis –
63084679.

Saistībā ar valstī noteikto
ārkārtējo situāciju lauku tēmai veltīto darbu konkursā
«Ģederta Eliasa balva par
lauku tēmu Latvijas glezniecībā» pagarināts darbu
iesniegšanas termiņš, informē Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā. Tas pagarināts līdz 29.
maijam, bet iesniegt darbus
vēlams, sākot no 15. maija.
Konkursā var piedalīties Latvijas
profesionālie mākslinieki, mākslas
augstskolu studenti un mākslas vidusskolu absolventi, piesakot darbus
par lauku tēmu Latvijas glezniecībā,
kas tapuši ne agrāk kā trīs gadus
pirms konkursa izsludināšanas gada.
Gleznas var būt sadzīves, vēsturiskajā,
mitoloģiskajā, ainavu, klusās dabas un
portreta žanrā vai to apvienojumā.
Konkursā var iesniegt ne vairāk kā
divus darbus, pievienojot tiem darba
foto un papildu dokumentus. Ar konkursa norises kārtību un prasībām
var iepazīties muzeja mājaslapā www.
jvmm.lv, sadaļā «Konkurss».
Konkursu rīko Jelgavas pilsētas
pašvaldība, bet tā norisi koordinē
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs. Darbus vērtēs žūrija, kuru

Ģ.Eliasa glezna
Veļas diena Zīlēnos
vada Jelgavas domes priekšsēdētājs
un kurā iekļauti pārstāvji no muzeja,
Jelgavas novada pašvaldības, Jelgavas Mākslinieku biedrības, Latvijas
Mākslas akadēmijas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kā arī iepriekšējā
konkursa balvas ieguvējs. Konkursa
uzvarētājs balvā saņems medaļu un
naudas prēmiju 3000 eiro.
Konkurss «Ģederta Eliasa balva
par lauku tēmu Latvijas glezniecībā»
notiks otro reizi. Tas tiek rīkots reizi
trijos gados, un pirmā balva pasniegta 2017. gada 5. septembrī. Galveno
balvu ieguva Edvīns Kalnenieks par
darbu «Dārzs vakarā», bet simpātiju
balvas saņēma mākslinieki Edvards
Grūbe, Uldis Roga, Kristaps Priede,
Olita Gulbe-Ģērmane, Lolita Zikmane
un Uldis Zuters.

Ģ.Eliasa glezna
Pie kūtīm
pēcpusdienā
Sākotnējais gleznu iesniegšanas
termiņš bija 14. aprīlis, taču tas pārcelts, dalībnieku darbus gaidot no 15.
līdz 29. maijam. Autori, kuri plāno
iesniegt gleznas konkursam, aicināti
iepriekš sazināties ar muzeja direktores vietnieci darbā ar sabiedrību
Mariju Kauperi pa tālruni 29554212.

