Cienījamie jelgavnieki,
savas pilsētas patrioti!

Jelgavas pilsēta svin savu 755. jubileju.
Svētki šogad ir īpaši – ģimeniskāki, personiskāki un attālināti
no ierastiem kopā būšanas pasākumiem maijā.
Taču Jelgavas spēks ir pozitīvos cilvēkos – radošos, izdomas bagātos
un savu pilsētu mīlošos –, kas par spīti grūtībām, ko uzlicis laiks,
spēj saglabāt stipru garu, radīt svētkus un svinēt tos ar Jelgavu sirdī.
Jo ikviens no mums ir Jelgava. Mēs kopā esam Jelgava!
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Sveicu pilsētas 755. dzimšanas dienā!
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

/JelgavaLV

Šonedēļ, Jelgavas dzimšanas
dienā, ikviens iedzīvotājs aicināts
iesaistīties svētku aktivitātēs
daudz personiskāk nekā citus
gadus, tā apliecinot savu piederību pilsētai un kļūstot par daļu
no Jelgavas 755. gadadienas svinībām. Jelgava ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas radījusi unikālu
svētku programmu īpaši šim
laikam, šogad aicinot būt kopā
citādi nekā ierasts – piedalīties
radošos izaicinājumos, klausīties
koncertus, neizejot no mājas,
iesaistīties simboliskā pilsētas
karodziņa stafetē.
Simboliskajā pilsētas karodziņa stafetē, kas ir kā vienojošs virtuāls svētku gājiens, jau
piedalījušies vairāki tūkstoši
jelgavnieku, kļūstot par daļu no
lielās svētku karodziņa stafetes,
ko videoformātā var vērot mājaslapā www.jelgava.lv, kā arī
ekrānos pilsētvidē – pie Jelgavas
domes ieejas, kultūras nama
skatlogā, Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa pagalmā, ledus
hallē un Zemgales Olimpiskā
centra vestibilā. Pilsētas karogu
jelgavnieki šajā nedēļas nogalē
aicināti pacelt arī katrs pie savas
mājas.
Tradicionāli piektdienā Pilsētas svētku gājienu ievada
motokluba «Zemgaļu leģions»
braucēji, un arī šo piektdien viņi
kopā ar pilsētas simbolu Alnīti simboliski izbrauks gājiena
maršrutu, tālāk dodoties sveikt
jelgavniekus svētkos dažādās
pilsētas vietās. Ceļojot ar svētku
ekspresi, Jelgavas simbols Alnītis gan 29., gan 30. maijā sveiks
pilsētniekus svētkos un aicinās
uz kopīgu sadziedāšanos no
māju logiem un balkoniem. Savukārt uz aizvadīto gadu koncertiem pilsētas svētkos atskatīsies
raidījums muzikālais kokteilis
«Pēc trešā zvana», kas no 30.
maija būs skatāms pilsētas «Facebook» lapā un vietnē «Youtube». Tāpat videoformātā pilsētas
«Facebook» lapā apkopoti fakti
un skaitļi par pēdējiem pieciem
pilsētas svētku gājieniem.
Sociālajos tīklos publicēti arī
apsveikumi, kurus Jelgavai veltījuši pilsētas kultūras kolektīvi,
sportisti, uzņēmumi, sadraudzības pilsētas, Latvijā zināmi
mūziķi un citi. Jelgavu sveic arī
Latvijas Valsts prezidents un
eksprezidenti.
Svētku devīzi «Mēs esam
Jelgava» šogad pavada plaša
pasākumu programma, tostarp
ekskursijas, svētku radio, sporta
izaicinājumi un īpašu stāstu
sērija. Vairāk par pilsētas svētku
aktualitātēm – 8. lpp., bet visa
svinību programma pieejama
mājaslapā www.jelgava.lv.

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju
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Rāviņš: «Šis laiks ienes pārmaiņas
mūsu domāšanā un attieksmē»
 Kristīne Langenfelde

Foto: Ivars Veiliņš

«Paldies! Cilvēcīgs un patiess
PALDIES katram jelgavniekam, kurš šajā laikā, kad visai
pasaulei nākas izdzīvot ārkārtējo situāciju, ir bijis atbildīgs,
spējis pielāgoties, nav skaitījis
darba stundas un jautājis,
kas man par to būs, bet aktīvi līdzdarbojies, lai mēs visi
kopā pasargātu cits citu un
savu pilsētu. Šobrīd sabiedrības iesaiste un atbalsts ir
tik nozīmīgs kā nekad agrāk.
Esmu pārliecināts, ka pēc šīs
krīzes mēs kļūsim vēl stiprāki,
gudrāki un saliedētāki,» saka
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzsverot,
ka tā ir visvērtīgākā dāvana,
ko Jelgavai 755. dzimšanas
dienā var pasniegt pilsētas
iedzīvotāji.
Šonedēļ Jelgava svin pilsētas svētkus,
un mēs visi kopā lieliski apliecinām, ka
varam svinēt arī attālināti. Jelgava ir
pirmā pašvaldība Latvijā, kas ārkārtējās
situācijas laikā ir radījusi unikālu svētku
programmu, maija nogales tradicionālajos pasākumos piedāvājot iesaistīties citā
formātā. Šo piektdien nenotiks pilsētas
svētku gājiens, bet tā vietā visu mēnesi
jelgavnieki aktīvi iesaistās simboliskā
Jelgavas karodziņa stafetē, un karodziņu
videoformātā cits citam nodevuši jau
vairāk nekā 2000 cilvēku. Svētkos nevar kurus krīze skāra vissmagāk. Jelgavā realizētu tādas ieceres kā ietves un velo- slēdzas mācību gads, un, kamēr skolēni kvalitatīvākas iespējas apgūt specialitāti
notikt arī ierastie koncerti, bet jau pagāju- ir pārcelti nekustamā īpašuma nodokļa celiņa izbūve Kalnciema ceļā, Ruļļu ielas baudīs vasaras brīvlaiku, skolā sāksies topošajiem šuvējiem, metinātājiem,
šajā nedēļā mūziķis Kārlis Kazāks devās nomaksas termiņi; atcelta vai samazi- asfaltēšana, papildu autostāvvietu izveide pārvākšanās darbi. 1. septembrī skolas ēdināšanas un restorānu pakalpojumu
solo koncerttūrē pa Jelgavas pagalmiem, nāta pašvaldības mantas nomas maksa; Dobeles ielā, lai atvieglotu auto novieto- 1.–4. klašu audzēkņi mācības uzsāks speciālistiem.
savukārt šajā nedēļas nogalē Jelgavas sniegts maksimāls finansiālais atbalsts šanu kultūras nama apmeklētājiem,» ēkā Mātera ielā 30, bet 5.–12. klašu
daudzdzīvokļu māju pagalmos, sveicot privātajām pirmsskolas izglītības iestā- skaidro Jelgavas domes priekšsēdētājs. skolēni pārcelsies uz jaunām mācību Jelgava saglabā lielās pilsētas jeb
pilsētniekus svētkos un aicinot no saviem dēm; nepieciešamības gadījumā skolēLīdztekus ielu infrastruktūras sa- telpām Jelgavas pilī. Kopumā šī projekta valstspilsētas statusu
Šis jubilejas gads Jelgavai varēja būt
niem nodrošināti visi kārtošanai pilsētā tiek realizēti arī citi izmaksas būs ap sešiem miljoniem eiro,
balkoniem un logiem
«Pašvaldības viena no tehniskie risinājumi, ļoti nozīmīgi projekti. «Vērtīgu dāvanu un pēc rekonstrukcijas skolēni ēkā varēs pēdējais, kad tā pastāv kā pilsēta, jo Vikopīgi dziedāt, ieradīdes aizsardzības un reģionālās attīstības
viņi varētu mācīties Jelgavas 755. gadā saņem bērnu un jau- atgriezties 2022. gadā.
sies Jelgavas simbols
galvenajām funkcijām lai
attālināti, sagādātas niešu centrs «Junda» un bērnu bibliotēka
Alnītis. Tāpat Jelgava ir
«Nupat esam saņēmuši vēl kādu ministrija, virzot jauno administratīvi
šobrīd ir aktīvi turpināt pārtikas pakas; ieviests «Zinītis» – ekspluatācijā
saņēmusi iedzīvotāju un
patīkamu ziņu – val- teritoriālās reformas modeli, jau kopš
«Nupat
esam
saņēmukrīzes
pabalsts;
pieejamūsu pilsētas kolektīvu
dība ir apstiprinājusi pirmajiem priekšlikumiem, ar kuriem
pieņemta
rekonstruētā
projektu realizāciju, mas telpas pašizolācijai ēka Zemgales prospektā
radītus videosveicienus
aizdevuma izsniegša- nāca klajā pagājušajā gadā, piedāvāja likši
vēl
kādu
patīkamu
lai nodrošinātu papil- un arī bezmaksas psi- 7, kas interešu izglītībā
svētkos, īpašu atmosfēnu jauna bērnudārza vidēt Jelgavu kā lielo pilsētu, pievienojot
ziņu
–
valdība
ir
aphologa
atbalsts;
darbiru šonedēļ ikviens var
būvniecībai Brīvības to novadiem. Šādu modeli atbalstīja ne
un
brīvā
laika
pavadīšadu darba vietas iedzīniekiem – pašvaldības nā mūsu pilsētā radīs vēl
izjust, arī klausoties izbulvārī 31a. Pašval- tikai ministrija – arī Saeimas komisija
stiprinājusi
aizdevuma
votājiem un nepieļautu policistiem, mediķiem, nebijušas iespējas. Tāpat
veidoto Jelgavas interdībai jau bija gatavs pusgada garumā pastāvēja uz Jelgavas
netradio programmu.
ekonomiskās situāci- sociālajiem darbinie- šomēnes noslēdzas izslu- izsniegšanu jauna bēr- projekts ēkas pārbūvei kā lielās pilsētas likvidēšanu. «Tas bija
kiem un citiem – no- dinātais iepirkums par
Interneta vidē ir radītas
Brīvības bulvārī, un nopietns un grūts darbs gada garumā,
jas pasliktināšanos.» drošināti individuālie bērnu rotaļu pilsētiņas nudārza būvniecībai šobrīd tas apstipri- argumentējot un pārliecinot ministriju
vēl citas unikālas iespēBrīvības bulvārī 31a.» nāts, piešķirot šim un Saeimas deputātus, ka nav pieļauaizsardzības līdzekļi.
jas iesaistīties svētkos.
projektēšanu un izbūvi
«Tas no pilsētas budžeta neapšaubāmi Uzvaras parkā, kur nā«Šāda radoša pieeja ļoti spilgti parāda,
mērķim līdzekļus. Tas jama Latvijas ceturtās lielākās pilsētas
ka svētku svinēšana attālināti mūs nevis prasa papildu līdzekļus, taču tajā pašā kamgad atklāsim septiņus atraktīvus un nozīmē, ka jau drīzumā varēs sākties likvidēšana. Liels paldies Jelgavas
atsvešina, bet, gluži pretēji, satuvina un laikā pašvaldība ir nodrošinājusi visu izzinošus laukumus bērniem vecumā no būvdarbi,» stāsta A.Rāviņš, piebilstot, iedzīvotājiem, kuri ar savu attieksmi
ļauj jelgavniekiem daudz personiskāk iesākto infrastruktūras projektu reali- 1 līdz 12 gadiem. Tā būs vēl viena sakār- ka rekonstruētajā ēkā būs paredzēta aizstāvēja mūsu pilsētu. Vēsturiskā
iesaistīties svētku radīšanā,» uzskata zācijas turpināšanu un meklējusi veidus, tota un mūsdienīga vide, kur Jelgavas vieta 160 pirmsskolas vecuma bērniem patiesība ir uzvarējusi,» saka domes
kā piesaistīt papildu finansējumu jaunu ģimenēm ar bērniem kopā pavadīt laiku,» un objektu ekspluatācijā plānots nodot priekšsēdētājs. Viņš gan piebilst, ka
domes priekšsēdētājs.
pagaidām par Jelgavas kā lielās pilsētas
Jelgavas 755. jubilejas gads noteikti ie- projektu uzsākšanai,» saka A.Rāviņš, tā A.Rāviņš.
nākamā gada pavasarī.
ies pilsētas vēsturē arī ar daudziem citiem uzsverot, ka kopumā šogad Jelgavas
Vienlaikus domes priekšsēdētājs jeb valstspilsētas saglabāšanu ir nobalnozīmīgiem notikumiem, jo, kā uzsver pašvaldība dažādu projektu realizācijā Bērnudārzs Brīvības bulvārī
uzsver, ka pašvaldība turpina meklēt sojusi tikai Saeimas komisija un tas vēl
un Tehnoloģiju vidusskolas
A.Rāviņš: «Šis laiks ienes pārmaiņas iegulda vairāk nekā 25 miljonus eiro.
iespējas finansējuma piesaistei pilnīgi jāapstiprina Saeimai.
Taču vienlaikus A.Rāviņš uzskata,
Lielākie ielu infrastruktūras projekti, rekonstrukcija
mūsu domāšanā un attieksmē – mums
jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
«Iespējams, ka tieši šajā – grūtā iz- būvniecībai Nameja ielā 30. Tur pašvaldī- ka pārdomāta un ekonomiski pamatota
ir jāspēj ļoti strauji mainīties un meklēt kuri pilsētā turpinās, ir Loka maģisrisinājumus, strauji pieņemt lēmumus trāles pilnīga pārbūve, kas noslēgsies aicinājuma – laikā, kad bērni nevarēja ba paredz uzbūvēt modernu bērnudārzu, administratīvi teritoriālā reforma Latvijā
nākamgad, kā arī Prohorova, Neretas apmeklēt skolu un bija spiesti mācīties kas būtu arhitektoniski augstvērtīgs ir nepieciešama. «Tāpat atbalstām sadarun arī strauji rīkoties.»
un Garozas ielas posma rekonstrukcija – attālināti, daudzi no mums savā ģi- un tehnoloģiski inovatīvs, nodrošinot bības veicināšanu starp pašvaldībām. Jau
Pašvaldība realizē ne tikai
šiem darbiem jābūt pabeigtiem šoruden. menē novērtēja to, cik liela nozīme ir tajā vietu 360 pirmsskolas vecuma šobrīd Jelgavai ar kaimiņu novadiem ir
iesāktos projektus, bet
Savukārt šobrīd būvdarbi sākas vēl divās kvalitatīvai izglītības sistēmai, zinošam bērniem. «Nameja ielā plānots uzbūvēt sadarbības līgumi, bet nākotnē šādiem
īstenos arī jaunus
kopīgiem attīstības
ielās – Satiksmes ielā, kur līdz rudenim un atbalstošam pedagogam. Izglītības pilnīgi jaunu ēku – tas
«Tas bija nopietns projektiem jākļūst vēl
«Situācijā, kad daudzās jomās uzņē- būs ieklāts jauns asfalts posmā no Meiju kvalitāte vienmēr ir bijusi mūsu pilsētas būs ieguldījums Jelgamumi ir spiesti daļēji vai pilnībā apturēt ceļa līdz Ganību ielai,
prioritāte, un darbs, ko vas nākotnes izglītībā,
darbs gada garumā, spēcīgākiem. Būtis«Kopumā šogad paš- mēs pagājušajā gadā tāpēc nevēlamies īstenot
savu darbu, pašvaldības viena no galve- un Romas ielā, kur izjomas, kurās
argumentējot un pār- kākās
najām funkcijām ir aktīvi turpināt pro- būvēs asfalta segumu
uzsākām,
optimizējot
sadarbība
jāveicina,
tipveida
projektu.
Uzskavaldība dažādu proliecinot ministriju un ir izglītības sistēmas
jektu realizāciju, lai nodrošinātu papildu posmā no Turaidas ielas
Jelgavas skolu tīklu ar tām, ka mazie jelgavniejektu realizācijā ie- mērķi uzlabot izglītī- ki ir pelnījuši modernu Saeimas deputātus, ka attīstība, atkritumu
darba vietas iedzīvotājiem un nepieļautu līdz pilsētas administraekonomiskās situācijas pasliktināšanos,» tīvajai robežai.
gulda vairāk nekā 25 bas kvalitāti, bija tikai bērnudārzu, kurā jau no nav pieļaujama Latvi- apsaimniekošana, paskaidro A.Rāviņš.
sākums. Arī šogad pil- mazotnes var sākt savu
sažieru pārvadājumi,
«Pašvaldībā ir sagajas ceturtās lielākās kā arī inovatīvi promiljonus eiro.»
Jelgavas pašvaldībā neviena iestāde tavoti vēl vairāki ielu
sētā turpinās gan jaunu attīstību videi draudzīgā,
vai kapitālsabiedrība ārkārtējās situāci- infrastruktūras proizglītības programmu izzinošā un viedā pirmspilsētas likvidēšana.» jekti, piesaistot LLU
jas laikā nav pārtraukusi darbu, turklāt jekti, kuru realizēšana līdz ar valsts no- izstrādāšana, gan arī izglītības infra- skolas izglītības iestādē,»
zinātnisko potenciāpašvaldība saviem iedzīvotājiem ir ne teiktajiem ierobežojumiem pašvaldībām struktūras sakārtošana,» atzīst domes saka A.Rāviņš, piebilstot, ka šobrīd tiek lu,» tā A.Rāviņš, uzsverot, ka Jelgavai
tikai nodrošinājusi visus esošos pakal- aizņemties līdzekļus Valsts kasē šogad priekšsēdētājs.
izstrādāts projekts arī apkārtējo ielu sākas atkal jauns attīstības posms, kurā
pojumus, bet arī operatīvi reaģējusi un nebija paredzēta. Taču šobrīd, kad valsts
Vērienīgākais no projektiem, kas šogad infrastruktūras sakārtošanai.
mums katram ir jāiesaistās ar savām
ieviesusi dažādus atbalsta mehānismus šos ierobežojumus ir atvieglojusi, nekavē- tiks uzsākts, ir Jelgavas Tehnoloģiju
Noslēgumam tuvojas arī mācību bāzes zināšanām, prasmēm un gudrību, lai visi
tām cilvēku grupām un uzņēmējiem, joties esam gatavi piesaistīt līdzekļus, lai vidusskolas rekonstrukcija. Šonedēļ no- uzlabošana Amatu vidusskolā, kas pavērs kopā savu pilsētu padarītu vēl stiprāku.

Nākamnedēļ skolēniem
sāksies eksāmenu sesija
 Ritma Gaidamoviča

Piektdien, 29. maijā, lielākajai daļai skolēnu noslēgsies 2019./2020. mācību gads, tostarp devītklasniekiem, kuriem šogad nav jākārto obligātie
centralizētie eksāmeni. Izņēmums ir vien tie 40
Jelgavas skolu jaunieši, kuri 9. klasē tomēr izvēlējušies kārtot centralizēto eksāmenu latviešu valodā
mazākumtautību izglītības programmās. Bet divpadsmitajiem, ievērojot stingrus drošības pasākumus, ar angļu valodas eksāmenu 2. jūnijā sāksies
eksāmenu sesija. Viņiem šogad obligāti jākārto trīs
eksāmeni – svešvalodā, matemātikā un latviešu
valodā –, turklāt to norise, ņemot vērā ārkārtējo
situāciju valstī, ir būtiski mainīta.
Tāpat kā citiem skolēniem, arī
9. klases beidzējiem mācības attālināti turpinās līdz 29. maijam,
taču viņiem šogad nav jākārto
valsts obligātie eksāmeni, lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, – tā tiks izsniegta, pamatojoties uz skolēna sekmēm mācību
gada laikā. Apliecību nesaņems
jaunieši, kuriem nav vērtējuma
kādā no mācību priekšmetiem
vai arī divos vai vairākos mācību
priekšmetos tas ir zemāks par
četrām ballēm. Tādā gadījumā
9. klases beidzējam tiks izsniegta liecība un mācības 9. klasē
būs jāturpina nākamgad. «Lai
iegūtu apliecinājumu par valsts
valodas zināšanām, 9. klašu audzēkņiem tika piedāvāta iespēja
kārtot centralizēto eksāmenu
latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā. Jelgavā šo eksāmenu kārtos 40
Jelgavas 5. un 6. vidusskolas un
Paula Bendrupa pamatskolas 9.
klašu skolēni,» stāsta Jelgavas
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste izglītības jautājumos
Lilija Stepanova. Rakstu daļa
šim eksāmenam notiks 10.
jūnijā, bet mutvārdu daļa – 10.
un 11. jūnijā.
Nākamnedēļ sāksies eksāmenu sesija 12. klašu audzēkņiem.
Pamatojoties uz Valsts izglītības un satura centra (VISC)
izmaiņām valsts pārbaudes
darbu programmās 2019./2020.
mācību gadam, 12. klases beidzējiem šogad obligāti ir jākārto
tikai trīs eksāmeni – svešvalodā,
matemātikā un latviešu valodā.
Pirmais eksāmens 2. un 3. jūnijā
notiks angļu valodā, un tam pilsētā ir pieteicies 461 skolēns un
profesionālās izglītības iestāžu
audzēknis. 3. jūnijā notiks vācu
valodas eksāmens, un to izvēlējies kārtot tikai viens skolēns,
kurš eksāmenu pildīs Rīgas Vācu
ģimnāzijā, bet 4. un 5. jūnijā 150
Jelgavas skolu jaunieši kārtos
valsts centralizēto eksāmenu
krievu valodā.
Latviešu valodas eksāmenam 9. jūnijā pieteikušies 570
skolēni, savukārt matemātikas
eksāmenam 12. jūnijā – 577
divpadsmitie un profesionālo
skolu audzēkņi.
Ja 12. klases skolēns vēlas,
viņam ir iespēja kārtot arī izvēles eksāmenu kādā mācību

priekšmetā, un, pēc Izglītības
pārvaldes datiem, daudzi skolēni šo iespēju arī izmanto, jo tā
rezultāts ir būtisks, iestājoties
augstskolā. Jelgavas izglītības
iestāžu 12. klašu skolēni izvēlējušies kārtot arī eksāmenu
fizikā (32 skolēni), ķīmijā (20
skolēni), bioloģijā (35), Latvijas
un pasaules vēsturē (257), informātikā (129), ekonomikā (5) un
literatūrā (1).
Visi eksāmeni – kā 9. klasei,
tā 12. klasei – notiks klātienē
izglītības iestādē, ievērojot
stingrus drošības pasākumus.
Galvenās izmaiņas: eksāmena
ilgums ir līdz trim astronomiskajām stundām; samazināts
uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas; eksāmeniem netiek
paredzēti starpbrīži. Pamatojoties uz Slimību profilakses un
kontroles centra un Veselības
ministrijas ieteikumiem, skolēni eksāmenā varēs nelietot
aizsargmaskas, ja eksāmens
nav ilgāks par trim stundām
un tajā nepiedalās personas no
riska grupām (cilvēki vecumā
virs 65 gadiem, hronisku sirds
asinsvadu slimību slimnieki, cilvēki ar elpošanas ceļu slimībām,
cukura diabētu, onkoloģijas
slimībām un personas, kam ir
imūndeficīts). Taču Jelgavas
pašvaldības operatīvās informācijas centrs no Aizsardzības
ministrijas ir saņēmis individuālos aizsardzības līdzekļus un
nogādājis tos skolās, tādējādi
visās Jelgavas izglītības iestādēs
maskas eksāmena laikā būs pieejamas, tāpat kā dezinfekcijas
līdzekļi. Vienlaikus skolās ir
jāievēro divu metru distance un
noteikumi par izglītojamo skaitu, proti, lielā zālē var atrasties
līdz 40 cilvēkiem, bet mazākās
klasēs – līdz 25. Tāpat atļauti
tikai personīgie rakstāmpiederumi un fasētā ūdens pudele, ko
nedrīkst nodot citiem.
Apliecību par pamatizglītības
ieguvi skolēni varēs saņemt
izglītības iestādēs pēc 12. jūnija, bet sertifikāts par valodas
prasmes pārbaudi mazākumtautību skolās tiks izsniegts no
26. jūnija. Savukārt sertifikāti
par vispārējo vidējo izglītību tiks
izsniegti no 24. jūlija.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis.
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 29. maijā no pulksten 8 līdz 12,
zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005567.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.
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Atvērts Pils salas
skatu tornis
Foto: Ivars Veiliņš

Meklē darbu
Prasmīgs un čakls students
meklē darbu vasarnīcā.
T.29726383.
Elektriķis. Tiks izskatītas
visas darba iespējas.
T.22163952.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Viktora Novikova (dzimis
1964. gada 14. janvārī, bez deklarētās
dzīvesvietas) radiniekus. Lūdzam personas,
kurām kaut kas zināms par Viktora Novikova radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni
63028550, 63048941 vai 26351548.

Līdzjūtības
Šīs atmiņas ir saules gabaliņi,
kas visam mūžam nerimst
gaismu dot.
(J.Silazars)
Izsakām līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar kolēģi
Ilzi Vilkārsi, no tēta atvadoties.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
un izglītības iestāžu
vadītāju kolektīvs

 Emīls Rotgalvis

Pils salas skatu tornis ir atvērts apmeklētājiem. Pie
vārtiņiem un skatu torņa izvietotas informatīvas zīmes
ar aicinājumu ievērot divu metru distanci no citiem
cilvēkiem, informē pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība», aicinot apmeklētājus būt saprotošiem un
rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību un drošību.
Ņemot vērā Ministru kabineta
lēmumu pakāpeniski samazināt
valstī ieviestos pulcēšanās ierobežojumus, apmeklētājiem no 23.
maija atkal pieejams skatu tornis
Pils salā. Apmeklējot skatu torni,
ikviens aicināts ievērot gan epidemioloģiskās drošības prasības,

gan torņa lietošanas noteikumus.
Skatu tornī vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 15 personas,
un bērni drīkst kāpt tornī tikai
pieaugušo pavadībā. Tāpat tornī
aizliegts kāpt negaisa un stipra
vēja laikā.
Veselības taka, kas atrodas

pie skatu torņa, apmeklētājiem
šobrīd gan nav pieejama, jo tā
atrodas dabas liegumā, kurā no
1. aprīļa līdz 30. jūnijam noteikts
putnu ligzdošanas laiks.
Koka skatu tornis Pils salā ar
labiekārtotu piknika vietu izveidots 2018. gada vasarā savvaļas
zirgu, putnu, divu upju un pilsētas
panorāmas vērošanai Lielupes
palienes pļavās, kas ir aizsargājama dabas teritorija. Tornis ir 19,2
metrus jeb sešus stāvus augsts, un
līdz augšējam skatu laukumam
ved koka kāpnes. Torņa pirmajā
līmenī var iekļūt arī cilvēki ar
kustību traucējumiem.

Vasarā slēgts bērnudārzs «Kamolītis» un «Lācītis»
 Ritma Gaidamoviča

No nākamās nedēļas divus mēnešus
remontd arbu dēļ
būs slēgta Jelgavas
pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestāde «Lācītis», kuras audzēkņiem tiks
nodrošināta vieta
«Pasaciņā», bet visu
vasaru būs slēgts bērnudārzs «Kamolītis»,
kura bērnus uzņems
«Kāpēcīši» un «Ķipari».
Pārējie pašvaldības
bērnudārzi vasarā darbu turpinās, strādājot
apvienotajās grupās.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Sarmīte Joma
skaidro, ka četrās pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs šovasar notiks nozīmīgi remontdarbi un divas iestādes – «Kamolītis»
un «Lācītis» – no nākamās nedēļas uz remontdarbu laiku būs
slēgtas. Pamatojoties uz šā brīža

vecāku aptaujas datiem, «Kāpēcīšos» šovasar mācības turpinās
ap 80 bērniem no «Kamolīša»,
bet «Ķiparos» – ap 50, savukārt
ap 60 «Lācīša» bērni no nākamās
nedēļas turpmākos divus mēnešus mācīsies «Pasaciņā».
«Kamolītī» šovasar tiks pārbūvēts jumts abiem bērnudārza
korpusiem, plakanā vietā izbūvējot četrslīpju jumtu, kā arī tiks izbūvēta lietusūdens novadīšanas
sistēma, ierīkota zibens aizsardzības sistēma un labiekārtota
teritorija, tāpēc «Kamolītis» būs
slēgts visu vasaru. «Plānots, ka
būvdarbi sāksies jūnija otrajā
nedēļā, un tiem jābūt pabeigtiem
pēc četriem mēnešiem. Mūsu
uzstādījums būvniekiem ir, lai
līdz septembrim tiktu izbūvētas
jumta nesošās konstrukcijas
un uzlikts jumta pārsegums,
tādējādi septembrī bērni varētu
atgriezties atpakaļ iestādē un
būvnieki turpinātu darīt tos
darbus, kas netraucē drošam
mācību procesam,» stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenais
speciālists būvniecības un ēku

apsaimniekošanas jautājumos
Andris Baltais, papildinot, ka
nākamvasar šajā iestādē tiks
pārbūvēta pāreja, kas savieno
abus iestādes korpusus.
Arī «Lācītis» no nākamās
nedēļas būs slēgts. Šajā iestādē
jūnijā un jūlijā tiks rekonstruēts
virtuves bloks, kā arī pārbūvēta
bijusī katlu māja, tās vietā izveidojot jaunas mācību telpas.
««Lācītis» iegūs jaunas mācību
telpas, kā arī telpas personālam,
pilnībā tiks pārveidota virtuves
daļa, izbūvējot jaunas inženierkomunikācijas, ventilāciju, jo
šis ēkas bloks nav piedzīvojis
rekonstrukciju kopš tā izveides
sešdesmitajos gados,» stāsta
A.Baltais.
Šobrīd remontdarbi ir sākušies
arī bērnudārza «Zemenīte» virtuves blokā, taču šī iestāde vasarā
netiek slēgta – bērni droši un
saturīgi laiku pavada apvienotās
grupās, bet ēdinātājs nodrošina
ēdiena piegādi. Savukārt «Sprīdītī» uzsākti remontdarbi pagrabā,
un arī šī iestāde netiek slēgta
– bērni uzturas otrajā korpusā.

Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūža takās.
(J.Rūsiņš)
Skumjā brīdī esam kopā ar
mūsu direktori Ilzi Vilkārsi,
no tēta atvadoties.
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas kolektīvs
Es visu atstāju jums –
savas skumjas
un prieku, kas bijis.
Savu darbu un domas,
kas kopā šai dzīvē ar jums
kā raibs dzīpars vijies.
(V.Kokle-Līviņa)
Skumjās esam kopā ar
Ingas Vecumas-Veco tuviniekiem,
viņu mūžībā pavadot.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
SOLVEIGA ZEMBERGA (1938. g.)
JĀNIS MEŅĶIS (1943. g.)
VITAUTS MEINARDS (1945. g.)
INGA VECUMA-VECO (1960. g.)
VALENTINA KAGARMANOVA (1940. g.)
DANUTA MAĻINOVSKA (1944. 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.

Driksā un Lielupē izvietotas navigācijas zīmes
 Ritma Gaidamoviča

Lai regulētu ūdenstransporta satiksmi Lielupē un
Driksā un rūpētos par drošu kuģošanu, upju krastos
un uz tiltiem uzstādītas jaunas un papildinātas esošās
navigācijas zīmes, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
Lielupes un Driksas krastos
atrodas Lielupes krasta promenāde, peldvietas, laivu piestātne,
Jelgavas jahtklubs, Pils salas un
Pasta salas airēšanas bāze, kā
arī dažādas būves un aprīkojums
– dzelzceļa tilts, autoceļu tilti,
augstsprieguma elektropārvades
līnijas. «Šo objektu un būvju esa-

mība upju krastos un pāri upju
akvatorijām rada nepieciešamību
regulēt un koordinēt drošu ūdens
satiksmi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, kur norisinās aktīva atpūta, tūrisms un
sports uz ūdens,» norāda «Pilsētsaimniecības» pārstāve Kristīne
Lazdiņa. Upju akvatorija Jelgavā

ir sadalīta sešās
zonās ar attiecīgiem ierobežojumiem, nosakot
atļauto braukšanas ātrumu no
četriem līdz astoņiem kilometriem stundā, kā
arī to, kur un kad
nedrīkst braukt
ar ūdensslēpēm
un ūdens motociklu.
«Drošai kuģošanai, sportam
un atpūtai Jelgavas pilsētas ūdeņos lūgums ievērot navigācijas
zīmes Lielupē un Driksā,» tā

Foto: Ivars Veiliņš
«Pilsētsaimniecība», atgādinot,
ka kuģošanas līdzekļu satiksmi
Jelgavas pilsētas publiskajos
ūdeņos uzrauga Pašvaldības
policija.
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ZRKAC atsāks pieaugušo
apmācības klātienē
 Ritma Gaidamoviča

Līdz ar ārkārtējās
situācijas atvieglojumiem Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) 1. jūnijā
atsāks pieaugušo
apmācības klātienē.
No nākamās nedēļas
apmeklētājiem būs
atvērta arī ZRKAC
Metodiskā bibliotēka.
ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna skaidro, ka no
nākamās nedēļas centrs,
ievērojot stingrus drošības
pasākumus, atsāks darbu
ierastajā režīmā. «Šonedēļ
mūsu iestādes darbinieki sazinās ar tiem klientiem, kuri
ārkārtējās situācijas laikā
mācības pārtrauca un nepabeidza kursus, lai piedāvātu
viņiem atsākt nodarbības
klātienē. Tāpat no nākamās

nedēļas centrā tiek gaidīti
visi, kuri vēlas iegūt jaunas
kompetences mūsu piedāvātajos kursos, mācoties
klātienē,» stāsta S.Vīksna,
papildinot, ka bezdarbnieku
apmācības klātienē pagaidām
vēl neatsāksies, jo ZRKAC
gaida Nodarbinātības valsts
aģentūras rīkojumu, kas
ļautu arī šīs mērķgrupas dalībniekiem mācības turpināt
klātienes nodarbībās.
Apmeklētājiem no pirmdienas durvis vērs arī ZRKAC
Metodiskā bibliotēka. Jāņem
gan vērā, ka bibliotēkā būs
jāievēro dažādi ierobežojumi,
ar kuriem var iepazīties iestādes mājaslapā www.zrkac.
lv. Tāpat no nākamās nedēļas iestādē tiek piedāvātas
klātienes konsultācijas uzņēmējdarbības jomā un ar izglītību saistītos jautājumos.
Pieejama arī telpu noma,
kopēšana, datori zdruka un
citi pakalpojumi, ko ikdienā
piedāvā ZRKAC.

Nosvin simto dzimšanas dienu
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

21. maijā kopā ar
tuvākajiem ģimenes
locekļiem simto dzimšanas dienu nosvinēja
jelgavniece Antonija
Škapare. Kundze cienījamajā vecumā par
veselību nesūdzas –
viņa joprojām ir aktīva
grāmatu un laikrakstu
lasītāja, turklāt dara
to bez brillēm, un,
kā pati saka, nemaz
neatceras, kad pie ārstiem gājusi.

Antonijas kundze par jelgavnieci sevi sauc jau 59 gadus.
Viņas vecāki, kuri ir no Neretas puses, Pirmā pasaules kara
laikā bija spiesti doties bēgļu
gaitās uz Krieviju, kur 1920.
gada 21. maijā pasaulē nāca
Antonija. Situācijai mainoties, dzas ieceres un sapņus.
Antonijas tēvs un brālis krita
ģimene jau pēc gada varēja
atgriezties Latvijā, un dzīves karā, bet vācieši Antoniju ar
sākums jaunajā Latvijā šķitis mammu 1944. gadā nosūtīja
cerīgs – vecāki strādāja savā uz Salaspils koncentrācijas
saimniecībā, apstrādāja 33 nometni. Tur abas tika izhektārus zemes. Tēvs varēja šķirtas – mammu pārveda uz
atļauties Antoniju skolot to- nometni Dānijā, bet Antoniju
reiz jaunajā Bulduru dārzko- nosūtīja uz nometni Vācijā.
pības vidusskolā, kur meita Viņa labi prata vācu valodu
norāda «Pilsētsaimniecības» ieguva agronomes diplomu. un tika norīkota darbā vienā
ielu ekspluatācijas inženieris Bet tad sākās Otrais pasaules no pazemes rūpnīcām. Tikai
Edgars Rubenis, papildinot, karš, kas liedza īstenot dau- 28 gadu vecumā Antonijai bija
ka kalcija hlorīds viegli absorbē mitrumu un to plaši
izmanto gan rūpniecībā, gan
medicīnā, gan arī kā pārtikas  Ritma Gaidamoviča
piedevu. «Pēc «CC Road»
līdzekļa kaisīšanas iela tiek
No jūnija, ievērojot stingrus drošības pasākumus, ir
mitrināta, lai materiāls izatļauta bērnu nometņu rīkošana, līdz ar to bērnu un
kustu un iesūktos grants ceļa
jauniešu centrs «Junda» vasaras nometnē «Lediņi»
virsmā, līdzsvarojot mitruma
no 15. jūnija līdz 21. augustam rīkos vasaras dienas
līmeni tā, ka mitrums paliek
nometni ««Lediņu» laikā». Tajā ik nedēļu varēs pieceļa augšējā slānī un iela
dalīties 25 bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem, un
neput. Diennakts laikā tas
viens bērns nometni drīkstēs apmeklēt tikai vienu
jau ir iesūcies zemē,» stāsta
nedēļu. Pieteikšanās sākās 27. maijā.
E.Rubenis.
Viela nekairina ādu, tomēr
«Lediņu» vadītāja Juta Irbe gadus veciem bērniem.
var radīt nopietnu acu kai- stāsta, ka vasaras nometne
J.Irbe norāda, ka nometrinājumu, ja nonāk acīs, un paredzēta deviņas nedēļas ne tiek organizēta, ievērojot
tas attiecas gan uz cilvēkiem, – no 15. jūnija līdz 21. augus- Izglītības un zinātnes minisgan dzīvniekiem. «Protams, ja tam – katru darba dienu no trijas izstrādātās nometnes
dzīvnieks iekāps kaudzē, kurā pulksten 9 līdz 18. Izņēmums rīkošanas vadlīnijas un Minisizbērts lielāks daudzums «CC ir jūnija nedēļa, kurā ir Līgo tru kabineta noteikumus par
Road» materiāla, tas var radīt un Jāņi, – tad nometne neno- bērnu nometņu rīkošanu. Lai
īslaicīgu kairinājumu ķepām, tiks. Katru dienu dalībnieki ievērotu noteiktās drošības
tāpat saimnieki aicināti uzma- ar organizētu transportu no prasības, nometnē vienā nedēļā
nīt savus četrkājainos drau- «Jundas» Zemgales prospektā piedalīsies tikai 25 bērni. «Dogus, lai tie neēd šo materiālu,» 7 tiks nogādāti «Lediņos» un mājot par dalībnieku drošību
papildina E.Rubenis.
dienas beigās – atpakaļ. Vasa- un distancēšanos, aktivitātes
ras nometne ir paredzēta 7–11 nometnē notiks četrās mazā-

Atputekļošanas līdzeklis
nav kaitīgs mājdzīvniekiem
 Ritma Gaidamoviča

Vai «CC Road» līdzeklis, kas tiek kaisīts,
lai atputekļotu pilsētas grantētās ielas,
nav kaitīgs mājdzīvniekiem, kuri dodas
pastaigās pa atputekļotajām ielām, –
ar šādu jautājumu
«Jelgavas Vēstneša»
redakcijā vērsās lasītāja. Iestādē «Pilsētsaimniecība» uzsver,
ka šis līdzeklis sastāv
no kalcija hlorīda un
tas nav kaitīgs dzīvniekiem.
«Šis ceļu atputekļošanas
līdzeklis pasaulē diezgan plaši tiek izmantots zemes ceļu
apstrādei, lai apslāpētu ceļa
putekļus un nostiprinātu ceļa
seguma virsmu. Šīs vielas
izmantošana ceļu apstrādei
ievērojami samazina veselības riskus, kas saistīti ar ceļa
putekļu regulāru ieelpošanu,»
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iespēja atgriezties Latvijā.
Kolhoza laikos Vidzemes pusē
Antonija strādāja par agronomi
un tur arī satika savu dzīvesbiedru Julianu. 1961. gadā
kopā ar vīru pārcēlās dzīvot uz
Jelgavu, kur Antonijas darba
mūžs aizritēja sēklu fabrikā un
dārzkopības biedrībā, strādājot
par agronomi. Tieši Jelgavā viņa
pievērsās savai sirdslietai – tulpju audzēšanai – un kopā ar vīru
uzbūvēja paši savu māju.

Vecumdienās rūpes par kundzi uzņēmusies māsasmeita
Vija un viņas dēla Arta ģimene.
Simtgadniece, neskatoties uz
cienījamo vecumu, joprojām ir
sabiedriska, un viņas prieks par
dzīvi joprojām ir nerimstošs.
Jubilāri dzimšanas dienā
sveica arī Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes darbinieki,
pasniedzot ziedus un pašvaldības pabalstu 150 eiro veselības
uzlabošanai.

Sākusies pieteikšanās «Jundas» vasaras nometnei
kās grupās. Taču paredzētas
arī kopīgas aktivitātes visiem
bērniem, piemēram, orientēšanās teritorijā, stafetes, kā arī
visi bērni tiksies ēdienreizēs,
jo nometnē tiks nodrošinātas
pusdienas un launags. Taču
visur tiks ievērotas distancēšanās prasības,» stāsta nometnes
vadītāja, uzsverot, ka pastiprināti tiks dezinficētas virsmas
un inventārs, tāpat dezinfekcijas līdzekļi būs nodrošināti
nometnes dalībniekiem.
Dalības maksa nometnē
Jelgavas pilsētā deklarētajiem
bērniem ir 8,50 eiro dienā,
citās pašvaldībās deklarētajiem bērniem – 17 eiro dienā.
Lai «Lediņu» nometnē varētu
piedalīties pēc iespējas vairāk
bērnu, viens dalībnieks nometni drīkst apmeklēt tikai
vienu nedēļu.
Pieteikties var elektronis-

ki, izmantojot interneta saiti
ej.uz/Jundasnometne. Pieteikšanās būs aktuāla, kamēr būs
brīvas vietas. J.Irbe skaidro, ka,
piesakot bērnu, elektroniskajā
anketā jānorāda bērna vārds,
uzvārds, dzimšanas gads, vecāka tālruņa numurs, e-pasta
adrese, kā arī vecāki varēs
atzīmēt trīs vēlamās nometnes
nedēļas. «Pēc laika zīmoga un
algoritma bērni tiks sadalīti pa
nedēļām. Par dalību nometnē
vai atteikumu pieteicējam uz
norādīto e-pastu tiks nosūtīta
ziņa. Ja dalība tiks apstiprināta,
pieteicējs elektroniski saņems
arī informāciju par apmaksas
veikšanu un līguma slēgšanu,»
skaidro nometnes vadītāja, lūdzot vecākus bērnu nepieteikt
vairākas reizes pēc kārtas un
no vairākām atvērtām saitēm
vienlaicīgi. Dublikāti tiks dzēsti, atstājot vēlāko laika zīmogu.

Sporta kompleksā «Rullītis» – brīvdabas autokino
 Emīls Rotgalvis
Seko mums:

facebook.com

KURSI TIEŠSAISTĒ

TIEŠSAISTĒ

Bezmaksas karjeras
konsultācijas

pārliecinies par savas profesionālās izvēles pareizību
izzini savas intereses, iespējas, prasmes un vērtības
saņem atbalstu karjeras plānošanā un vadīšanā

Personāla atlase,

novērtēšana un vadība
3. jūnijā pl. 1000

KURSI PEDAGOGIEM TIEŠSAISTĒ

Personības attīstība un audzināšana
digitālajā laikmetā
4. jūnijā pl. 1400

KURSI TIEŠSAISTĒ

10. jūnijā pl. 900

Valodu
kursi
tiešsaistē

KURSI TIEŠSAISTĒ

11. jūnijā pl. 1600

Mācies
angļu valodu
vācu valodu
krievu valodu
latviešu valodu
spāņu valodu

17. jūnijā pl. 915

Sadarbojoties uzņēmumam «Playground
Events» un sporta un
atpūtas kompleksam
«Rullītis», jelgavniekiem tiek piedāvāta
jauna izklaides iespēja – brīvdabas autokino. Kinoseansi
«Rullītī» Aku ceļā 1
notiek nedēļas nogalēs, piedāvājot iespēju filmas skatīties uz
lielā ekrāna.
«Autokino ir filmu demonstrēšana uz lielā ekrāna, cilvēkiem
atrodoties savās automašīnās.
Filma tiek rādīta uz ekrāna, bet
skaņa translēta caur FM viļņiem
un dzirdama automašīnas radio,
tādējādi apmeklētāji skaļumu
var noteikt paši,» informē «Playground Events» pārstāve Nellija
Štolcermane, piebilstot, ka, rīkojot brīvdabas kino, tiek ievērotas
stingras drošības prasības. Proti,
automašīnas atrodas divu metru

attālumā cita no citas, teritorijā
tiek ielaistas tikai vieglās automašīnas, nav atļauts izkāpt no
auto un atvērt logus. Tāpat biļetes uz brīvdabas kino seansiem
var iegādāties tikai internetā.
Vietu skaits ir ierobežots, un
automašīnas tiek novietotas
rindas kārtībā, augstākus auto
izvietojot gar malām, lai citiem
apmeklētājiem netiktu traucēta
skatīšanās.
Filmas tiks demonstrētas katru nedēļas nogali, no piektdienas līdz svētdienai, un plānoti
divi trīs seansi dienā. «Veidojot
repertuāru, esam domājuši
par to, lai saturs būtu saistošs
gan pieaugušajiem, gan bērniem. Piedāvājumā būs gan
latviešu, gan ārzemju filmas,
gan arī multfilmas pašiem mazākajiem. Filmu piedāvājums
katru nedēļu tiks papildināts,
un pieprasītākās filmas tiks
demonstrētas atkārtoti,» stāsta
N.Štolcermane, uzsverot, ka
rādītājs turpmākai brīvdabas
kino darbībai Jelgavā būs apmeklētāju interese. Pagājušajā

nedēļas nogalē, kad autokino
sāka darbu, kino skatīts no 140
automašīnām.
Vienlaikus uzņēmums «Playground Events», rīkojot brīvdabas kinoseansus, uzsver, ka
vēlas sniegt atbalstu Latvijas
autotrasēm, kas šobrīd ierobežojumu dēļ nevar rīkot plašus
pasākumus un tiek izmantotas
visai minimāli. «Mēs, autokino
organizatori, arī ikdienā esam
cieši saistīti ar autotrasēm,
daudz laika esam pavadījuši
Jelgavā un zinām, cik šeit ir
atsaucīgi cilvēki, tāpēc sākam ar

kino demonstrēšanu «Rullīša»
trasē. Vasaras sezonas laikā
līdzīgi seansi plānoti autotrasēs
citās pilsētās, sniedzot vietējiem
iedzīvotājiem jaunas izklaides
iespējas un reizē palīdzot trasēm
izdzīvot šajā ārkārtējās situācijas
laikā,» skaidro N.Štolcermane.
Tuvākie seansi «Rullītī» paredzēti 29. maijā. Biļetes cena
ir 16 eiro par vienu automašīnu
neatkarīgi no tā, cik cilvēku tajā
atrodas. Papildu informācija
par seansiem, noteikumiem un
biļešu iegādi pieejama autokino
mājaslapā www.autokino.lv.
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Pilsētas svētku sportiskajam
izaicinājumam reģistrējušies 287 cilvēki
Svinam!

 Ritma Gaidamoviča

Noslēgumam tuvojas Jelgavas Sporta servisa centra pilsētas svētku mēnesī
piedāvātais sportiskais izaicinājums, kurā jelgavnieki
aicināti nodarboties ar fiziskām aktivitātēm ārā un piedalīties virtuālās sacensībās.
Izaicinājumam reģistrējušies
287 cilvēki, bet kaut vienu
uzdevumu izpildījuši 90. Izaicinājuma platforma būs
aktīva līdz 8. jūnijam, bet pēc
tās slēgšanas centīgākie saņems virtuālos diplomus un
piedalīsies balvu izlozē. Tāpat
otrdien publicēts pēdējais sērijas «Vingro ar čempionu!»
videosižets, kurā mākslas
vingrotāja Denīze Andrune
demonstrē vingrojumus ar
lecamauklu.
Lai piedalītos sportiskajā izaicinājumā, kas sākās 2. maijā, bija jāreģistrējas
platformā jelgava.efectio.com. Tajā trīs
reizes nedēļā tika publicēti sportiski
izaicinājumi, kopā 13. Pildīt uzdevumus
var divos veidos: piedaloties virtuālās sacensībās ar citiem dalībniekiem un krājot
punktus par katru izpildītu uzdevumu
vai vienkārši iesaistoties sportiskās aktivitātēs un labi pavadot laiku.
Platformā kopumā reģistrējušies 287
cilvēki, no tiem 97 vīrieši. Taču no kopējā
reģistrēto dalībnieku skaita kaut vienu
uzdevumu ir izpildījušas 90 personas,
tostarp 27 stiprā dzimuma pārstāvji.
Jelgavas Sporta servisa centrā norāda,
ka platforma iedzīvotājiem būs aktīva
līdz 8. jūnijam, tieši tāpēc arī neatklāj
to, kādi uzdevumi iesaistītajiem ir jāveic,
lai piedalītos virtuālajās sacensībās.
Dalībniekiem, kuri izaicinājumu sāka
no pirmās dienas, pēdējais – 13 – izaicinājums atvērsies 30. maijā pulksten
7. Tiem, kuri iesaistījās pēc 2. maija,
reģistrēšanās dienā atklājās pirmais uzdevums, un tālāk pārbaudījumi atvērās
saskaņā ar algoritmu – ik pēc vienas vai
divām dienām. Taču tie, kuri iesaistījās
pēc 10. maija, diemžēl nepaspēs izpildīt
pilnīgi visus uzdevumus.
«Ņemot vērā, ka mūsu pilsētā kas
tāds notiek pirmo reizi, aktivitāti vērtējam kā labu. Ir prieks par ikvienu, kurš
reģistrējās, jo tas nozīmē, ka pirmais
stimuls ir bijis un jelgavniekiem ir vēlme
nodarboties ar sportu. Secinājumus
pašlaik nevaram izdarīt, jo platforma

būs pieejama līdz 8. jūnijam, un ikviens
no reģistrētajiem dalībniekiem līdz tam
laikam vēl var iesaistīties un pildīt uzdevumus. Platformas mērķis ir mudināt
jelgavniekus nodarboties ar fiziskām
aktivitātēm, īpaši ārā, izmantojot
pilsētas infrastruktūru. Redzam, ka
izaicinājumā iesaistās ģimenes, nelielas
draugu kompānijas, kas ir pozitīvi, jo
tādā veidā cits citu var motivēt. No šī
viedokļa ideja par virtuālo sportisko
izaicinājumu noteikti ir attaisnojusies,»
pārliecināts Jelgavas Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis,
uzskatot, ka šī ir laba alternatīva sportisko aktivitāšu veicināšanai ārkārtējās
situācijas apstākļos, kad sportošana ir
ierobežota, un jau šobrīd tiek apsvērta
doma un iespējas arī turpmāk izmantot
šāda veida platformu.
Lai uzdevums tiktu ieskaitīts kā izpildīts, dalībniekiem par katru no tiem ir
jāiesniedz fotogrāfijas. Viņu radošumu
vērtē visi izaicinājuma dalībnieki, platformā liekot sirsniņas. Ir arī opcija ar
bildi dalīties feisbukā, iegūstot papildu
punktus par tur saņemtajiem «patīk».
«Viens no radošākajiem uzdevumiem
ir nobildēties ar Jelgavas karodziņu.
Citi izmantojuši montāžu, lai dabūtu
karodziņu bildē, citi meklējuši veidus,
kā to noturēt pašiem. Radošums izpaužas arī tajā, kur dalībnieki izvēlas veikt
uzdevumus – tiek apgūti pilsētas parki,
stadioni, ielas. Piemēram, esam saņēmuši fotogrāfijas ar uzdevuma izpildi
Valdekas parkā, Raiņa parkā, Uzvaras
parkā, pils parkā, pļavā pretī pilij, Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz kultūras
nama, Pasta salā, Ozolskvērā, stadionos
un pat uz Svētes palienes pļavu pastaigu
laipām un Lielupes,» atzīst izaicinājuma
organizatori, papildinot, ka Jelgavas
svētku sportiskajā izaicinājumā izcīnīto punktu skaits nav galvenais – tas
ir kā papildu stimuls azartiskākajiem
dalībniekiem, kuriem piemīt sacensību
gars. Uzvarētāji būs zināmi tikai pēc 8.
jūnija, un viņu vārdi tiks publicēti Jelgavas pilsētas mājaslapā www.jelgava.
lv. Pilnīgi visi izaicinājuma dalībnieki
noslēgumā saņems apliecinājumu no
platformas izstrādātājiem par to, ka ir
piedalījušies un kāds ir viņu statuss,
izanalizējot katra aktivitāti. Savukārt
dalībnieki, kuri būs izpildījuši visus 13
uzdevumus, saņems virtuālos Sporta
servisa centra diplomus un piedalīsies
izlozē par balvām.
Pilsētas svētku mēnesī Jelgavas Sporta servisa centrs jelgavniekiem piedāvā
vēl kādu aktivitāti – videosižetu sēriju

Foto: no Sporta servisa
centra arhīva

Ko par pilsētas svētku sportisko izaicinājumu domā tā dalībnieki?
«Piedalos citādākas ikdienas dēļ. Vienkārši ir interesanti, kas izdomāts, un tad
arī ietveru to pasākumu savās ikdienas
aktivitātēs. Man galvenais ir dalība feinā
pasākumā!»
Uldis

izaicinājums veicina sportošanu pilsētvidē,
un ceru, ka aizvien vairāk sportot gribētāju
uzdrīkstēsies izmantot šo iespēju un vairāk
varēs manīt, ka cilvēki ir fiziski aktīvi.»
Sintija

tības līmeni. Katrā ziņā man ļoti patīk,
un cenšos iesaistīt arī sev pazīstamos.»
Gunārs

«Parasti ļoti aktīvi sportoju, bet šobrīd
jaunās māmiņas statusā tik bieži vairs
nesanāk, tādēļ izaicinājums man ir laba
motivācija mēģināt rast papildu brīžus
nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm,
apvienojot patīkamo ar lietderīgo, kā
arī izbaudot pavasarīgo laiku. Patīk, ka

«Ļoti laba ideja, kā iesaistīt jelgavniekus
sporta aktivitātēs, jo šādā veidā, pats
sportojot, parādot savas sportiskās aktivitātes interneta vidē, es ceru, ka iedvesmoju arī citus nodarboties ar sportu. Šāds
projekts veicina sacensību garu un, pats
galvenais, ir pieejams jebkuram sportot
gribētājam ar jebkuru sportisko sagatavo-

«Ir labi, ka nevar iepriekš zināt uzdevumus – kad uzzini, rodas vēlme pēc
iespējas ātrāk to izpildīt, lai gūtu vairāk
punktu. Pirmie uzdevumi bija interesanti
un negaidīti. Izaicinājums ir laba iespēja,
kas man palīdz uzturēt sevi formā. Es pati
esmu sportiste un iesaku visiem piedalīties, izkustēties un pārslēgties no ikdienas
rutīnas – darba vai skolas. Ļoti palīdz.»
Renāte

«Vingro ar čempionu!» ar dažādu Jelgavas sportistu vingrinājumiem, kas palīdz
rūpēties par savu fizisko formu. Videosižeti tika publicēti maija otrdienās, un
šonedēļ pie skatītājiem nonākusi pēdējā
sērija, kurā Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas un mākslas vingrošanas
kluba «Baltic Flower» dalībniece D.And-

rune rāda vingrojumus ar lecamauklu.
Visi videosižeti pieejami pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv un Sporta servisa
centra lapā sociālajos tīklos. Pirmajam
sižetam – vingrinājumiem ar Eiropas
čempionu un pasaules vicečempionu 3x3
basketbolā Edgaru Krūmiņu – ir vairāk
nekā 1500 skatījumu, vingrinājumiem ar

trīskārtējo Latvijas jauniešu čempionu
sprintā Artūru Isajevu – vairāk nekā
1000, bet 19. maijā publicētajam sižetam,
kurā vingrinājumus vēdera un muguras
muskulatūras nostiprināšanai demonstrē daudzkārtējais Latvijas peldēšanas
čempions Jevgeņijs Boicovs, – vairāk
nekā 1700 skatījumu.

Pieejamas bezmaksas veselības veicināšanas aktivitātes Jelgavas basketbola čempionātu
darbībām, lai koordinētu dalībnieku pulksten 19 – «Kardio/spēks», otr- apvienos ar kausa izcīņu
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plūsmu, iepriekš obligāti jāpiesakās. dienās pulksten 19 – «Body art», bet
Aizvadītajā nedēļā atsāktas
vairākas veselības veicināšanas programmas bezmaksas aktivitātes. Četrus
vakarus nedēļā Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas
sporta laukumā notiek dažādas intensitātes vingrošanas treniņi, trešdienās
un svētdienās jelgavnieki
aicināti piedalīties nūjošanas koptreniņos, sestdienās – apmeklēt bezmaksas
zumbas nodarbības, bet 6.
jūnijā atsāksies skriešanas
koptreniņi. Vingrošanai un
zumbai obligāti iepriekš
jāpiesakās.

Veselības veicināšanas programmas koordinatore Jelgavā Agita Dilāne stāsta, ka ierobežojošo pasākumu
mīkstināšana sportā ļāvusi atsākt
arī vairākas veselības veicināšanas
aktivitātes, taču spēkā vēl ir virkne
noteikumu, kas tiek ievēroti visās
nodarbībās, turklāt atsevišķām no-

Nūjošanas nodarbības līdz 14.
jūnijam notiks divas reizes nedēļā –
trešdienās pulksten 19 no Pasta salas
stāvlaukuma un svētdienās pulksten
9 no Jelgavas pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra –, un tās vada
nūjošanas instruktore Zane Grava.
«Nūjošanas nodarbībām nav jāpiesakās, taču jāņem vērā, ka piedalīties
var 24 cilvēki, tāpēc tie, kuri atnāks
pirmie, arī varēs nūjot. Līdzšinējā
pieredze gan rāda, ka maksimālais
dalībnieku skaits nūjošanā ir bijis
15,» stāsta A.Dilāne, norādot, ka
dalībnieki uz nodarbības laiku var
saņemt nūjas un gan pirms, gan pēc
nodarbības būs iespēja dezinficēt
rokas un nūjas.
Tāpat pagājušajā nedēļā atsākās
dažādas intensitātes treniņi, kas
notiek ārā treneres Tatjanas Gorbatko vadībā. Šosezon gan ir mainīta
treniņu norises vieta – āra treniņi
tiek aizvadīti Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas sporta laukumā. Nedēļā
notiek četras dažādas intensitātes nodarbības: pirmdienās un trešdienās

ceturtdienās pulksten 19 – «Vesela
mugura». «Šīm nodarbībām obligāti
ir jāpiesakās pie treneres Tatjanas,
sūtot īsziņu pa tālruni 29532699.
Maksimālais dalībnieku skaits ir
24 un treneris,» piebilst A.Dilāne.
Arī šajās nodarbībās ir nodrošināta
iespēja dezinficēt rokas.
Sestdien aizvadīta pirmā bezmaksas zumbas nodarbība Ritas Saltumas
fitnesa studijā «RS fitness» Dobeles
šosejā 2. Tās notiek sestdienās pulksten 12 līdz 27. jūnijam. «Lai starp
dalībniekiem nodrošinātu divu metru
distanci, nodarbībā var piedalīties 20
personas un treneris, tieši tāpēc, lai
koordinētu plūsmu, dalībniekiem obligāti iepriekš jāpiesakās. To var izdarīt elektroniski, aizpildot pieteikuma
anketu fitnesa studijas mājaslapā
www.rsfitness.lv,» tā A.Dilāne.
Bet 6. jūnijā atsāksies veselības
veicināšanas programmas skriešanas
koptreniņi, kas notiks sestdienās
pulksten 10 no Pasta salas. Šos treniņus vadīs divas treneres – Aļona
Fomenko un Nataļja Gorškova.
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Ārkārtējās situācijas dēļ
šogad tika pārtraukts Jelgavas pilsētas basketbola
čempionāts. Organizatori
kopā ar dalībniekiem pieņēmuši lēmumu turnīru
pabeigt rudenī un apvienot ar Jelgavas kausa
izcīņu basketbolā, informē
Jelgavas Sporta servisa
centrs.
Organizatoru pārstāvis Dins
Ušvils skaidro, ka Jelgavas pilsētas
čempionātā šogad tika aizvadītas
četras spēļu kārtas un šie rezultāti
tiks ņemti vērā, turpinot turnīru
rudenī, kad plānots izspēlēt atlikušās trīs spēļu kārtas. Savukārt
čempionāta apvienošana ar kausa
izcīņu nozīmē to, ka turnīrā startēs
tās pašas komandas un pēc pārceltajām trijām spēļu kārtām aizvadīs
vēl divus grupu turnīra apļus. Rezultāti tiks summēti, un uzvarētāji

iegūs gan pilsētas čempionu titulu,
gan kausu.
Jāatgādina, ka šogad Jelgavas pilsētas basketbola čempionātā startē
astoņas komandas. Pēc aizvadītajām
četrām kārtām līderi, uzvarot visās
spēlēs, ir «Valauto» un «NĪP». Tālāk
ar trīs uzvarām un vienu zaudējumu
seko «Doks», komandām «Skandijs»
un «Rokiji» bilance ir 2:2, «LLU» uzvarēja vienā spēlē un trīs spēlēs piedzīvoja zaudējumu, savukārt tabulas
lejasgalā ir «Vilki» un «Alvila dēli»,
kas līdz šim spēlējuši bez uzvarām.
Jāatgādina, ka 2019. gada Jelgavas pilsētas basketbola čempionu
titulu izcīnīja komanda «Ķepas»,
kas šogad turnīrā nepiedalās, savukārt Jelgavas kausa izcīņā uzvarēja
komanda «Valauto».
Basketbola turnīrus rīko Sporta
servisa centrs un biedrība «Basketbola klubs «Jelgava»». To mērķis
ir popularizēt un attīstīt amatieru
basketbolu Jelgavā, kā arī veicināt
iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās un
regulārās sporta nodarbībās.
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SADRAUDZĪBAS PILSĒTAS

Jelgavai ir 14 sadraudzības pilsētas, ar kurām noslēgts
sadraudzības līgums vai nodomu protokols. Senākās draudzības saites mūsu pilsētu vieno ar kaimiņiem – ar Šauļiem
kopš 1960. gada un Pērnavu, ar kuru sadraudzība aizsākās jau
1957. gadā. Savukārt Jelgavas jaunākā sadraudzības pilsēta ir
Komo Itālijā, ar kuru līgums noslēgts 2016. gadā. Visu sadraudzības pilsētu delegācijas tradicionāli tiek aicinātas piedalīties
Jelgavas pilsētas apaļajās jubilejās, un pēdējo reizi tāda bija, svinot Jelgavas 750. dzimšanas
dienu. Arī šogad visu sadraudzības pilsētu delegācijas bija apstiprinājušas savu ierašanos
uz Jelgavas 755 gadu svinībām, bet līdz ar ārkārtējo situāciju Latvijā un daudzās pasaules
valstīs šos plānus nācās mainīt. Taču tas nemaina Jelgavas un 14 dažādu pasaules pilsētu
ciešās draudzības un sadarbības saites daudzu gadu garumā.
Jubilejas mēnesī Jelgava gan rakstiski, gan videoformātā ir saņēmusi apsveikumus no
savu sadraudzības pilsētu mēriem, un, svinot Jelgavas 755. dzimšanas dienu, «Jelgavas
Vēstnesis» publicē gan sadraudzības pilsētu vadības apsveikumus jelgavniekiem svētkos,
gan arī atgādina, kā veidojusies pilsētu sadraudzība un kādas kopīgas aktivitātes mūs saista. Apsveikumi jelgavniekiem videoformātā publicēti Jelgavas pilsētas «Facebook» kontā.

Pērnava (Igaunija)
Pilsētas kopplatība – 32 km2;
iedzīvotāju skaits – 51 000.
Pērnavas un Jelgavas attiecības aizsākās
jau 1957. gadā, un sadarbība kultūras jomā
ir visintensīvākā. Pērnavā ir notikušas Jelgavas
un Šauļu mākslinieku kopizstādes, tēlnieki piedalījušies mūsu Starptautiskajā ledus skulptūru
festivālā. Jelgavu, Šauļus un Pērnavu vieno atslēgvārds B3 – šī kombinācija iezīmē starptautisku
mākslas izstādi starp trim pilsētām, kas katru gadu
notiek citā pilsētā. Tāpat Jelgavai cieša sadarbība
ir izveidojusies ar Pērnavas bigbendu.
Arī Jelgavas Amatu vidusskola ir realizējusi
divus kopīgus projektus ar Pērnavas profesionālo
vidusskolu, kad topošie pavāri un tērpu stila
speciālisti no Igaunijas apmaiņas programmas
gaitā nedēļu mācības aizvadīja mūsu skolā, bet
jelgavnieki – Pērnavā.

Romeks Kosenkraniuss,
Pērnavas pilsētas mērs:
«Attiecības starp draugiem un
kaimiņiem ieņem būtisku vietu
mūsu dzīvē, tāpēc ir svarīgi uzturēt labas attiecības.
Un mēs noteikti varam teikt, ka mums ir labi kaimiņi!
Veiksmīga sadraudzība un sadarbība dažādās
jomās starp Jelgavu un Pērnavu ir jau ilgus gadus,
tāpēc šajā svētku gadā vēlam, lai vismaz vēl tikpat
ilga draudzība Jelgavai un Pērnavai! Sveicam Jelgavas 755. gadadienā!»

Baranaviči (Baltkrievija)
Pilsētas kopplatība – 84,96 km2;
iedzīvotāju skaits – 179 000.
Sadraudzības līgums noslēgts 2003. gada 20. novembrī. Līgumu parakstījis Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Baranaviču pilsētas Deputātu padomes
priekšsēdētājs V.I.Stakhnovs. Līgums paredz sadarbību rūpniecības, tirdzniecības,
kultūras, pašvaldības, humanitārajā un sporta jomā. Šo gadu laikā, regulāri rīkojot
apmaiņas vizītes un sadarbības projektus, sadarbība starp abām pilsētām ir bijusi
ļoti cieša. Vēl pagājušajā gadā speciālisti no Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes un
Izglītības pārvaldes devās vizītē uz Baranavičiem, lai aktualizētu sadarbību
sociālajā jomā, izglītībā un kultūrā. Cieša draudzība ar Baranaviču kultūras
kolektīviem ir Jelgavas baltkrievu biedrībai «Ļanok» – vismaz reizi divos
gados Jelgavā uzstājas arī Baranaviču amatiermākslas kolektīvi.
Starp citu, nu jau astoņus gadus Pirmajā adventē Hercoga Jēkaba
laukumā iededzam pilsētas centrālo svētku egli, kas veidota no metāla
konstrukcijā ievietotām 45 mazām eglītēm, un šāds risinājums radās,
pārņemot sadraudzības pilsētas pieredzi. Proti, Baranaviču pašvaldība
Jelgavai dāvināja rasējumus un atklāja ieteikumus tehniskajam risinājumam,
lai no daudzām mazām eglītēm veidotu galveno pilsētas svētku rotu Ziemassvētku laikā.
Jurijs Gromakovskis, Baranaviču izpildkomitejas priekšsēdētājs:
«Gan savā, gan visu Baranaviču pilsētas iedzīvotāju vārdā sirsnīgi sveicu
jelgavniekus pilsētas jubilejā – Jelgava svin 755. dzimšanas dienu. Mēs esam
ļoti lepni, ka jau vairāk nekā 17 gadus mūsu pilsētas saista sadraudzība, es pat
teiktu – ļoti draudzīgas attiecības. Ņemot vērā esošo situāciju, šajā pavasarī mēs nevarēsim satikties,
taču tas nekādi neietekmēs mūsu tuvās attiecības un kopīgos nākotnes sadarbības plānus.
Šajā nozīmīgajā jubilejā visiem jelgavniekiem novēlu stipru veselību, veiksmi un, protams, panākumus
un labklājību, strādājot savas pilsētas izaugsmei. Sveicam svētkos!»

Komo (Itālija)
Pilsētas kopplatība – 37,4 km2;
iedzīvotāju skaits – 84 394.
Sadraudzības līgums noslēgts 2016. gada 23. novembrī. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Komo pilsētas vicemēre
Silvija Magni. Ar pilsētu aktīvi sadarbojas Jelgavas Amatu
vidusskola, izstrādājot profesionālo skolu audzēkņu un
skolotāju apmaiņas programmas. Ik gadu notiek pieredzes apmaiņas braucieni gan skolēniem, gan skolotājiem.
Tā, piemēram, 2019. gada pavasarī «Erasmus+» projekta
gaitā mācību praksē Komo piedalījās seši skolēni – ēdināšanas pakalpojumu specialitātes grupas audzēknis,
konditoru grupas audzēkne, divas komercdarbības
specialitātes audzēknes, kā arī divas skolotājas. Šī projekta laikā mūsu
Amatu vidusskolas audzēkņi strādāja Komo pilsētas uzņēmumos – maiznīcā
«Fornaio Beretta» un restorānā «Ristorante Rino». Savukārt skolotājām bija
iespēja vērot mācību procesu Komo profesionālajās skolās. Būtiski, ka audzēkņi
šādas prakses noslēgumā iegūst starptautisku dokumentu, kas apliecina atzinību
par iegūto starptautisko pieredzi un zināšanām.
Mario Landrišina, Komo pilsētas mērs:
«Pasaule šobrīd pieredz sarežģītu laiku, kurā jebkurš no mums var saskarties
ar neredzamo ienaidnieku un ir spiests ievērot distanci. Tā vietā mēs, protams,
labprātāk klātienē vairotu mūsu abu pilsētu pieredzes apmaiņu dažādās jomās
– kultūras, zinātnes, tehnoloģiju.
Taču vienlaikus šobrīd mēs visi gūstam jaunu pieredzi, tāpēc vēl jo vairāk ir
būtiski stiprināt saikni starp mūsu pilsētām, atbalstot vienam otru un plānojot
nākotni, kas, es ļoti ceru, satuvinās mūs vēl vairāk.
Komo pilsētas administrācija pauž savu klātesamību Jelgavas pilsētai, ar kuru esam saistīti draudzīgām
saitēm un kopīgā vēlmē pēc labākas nākotnes. Sūtām vislabākos vēlējumus tik nozīmīgajā Jelgavas
pilsētas 755. gadadienā ikvienam jelgavniekam.»

Ceturtdiena, 2020. gada 28. maijs

Šauļi (Lietuva)
Pilsētas kopplatība –
81 km2;
iedzīvotāju skaits – 100 000.
Sadraudzības līgums parakstīts 1960.
gadā, un šobrīd ir izveidojusies sadarbība izglītības, kultūras, sporta, sociālās labklājības,
atkarības vielu profilakses un vides izpratnes un
risku pārvaldes jomā. No 2007. līdz 2013. gadam
tika realizēta Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma, kuras gaitā uzsākta sadarbība civilās aizsardzības jomā. Izveidota vienota glābšanas komanda plūdu
situāciju novēršanai Latvijas–Lietuvas reģiona pierobežas teritorijā,
nodrošinot ūdens atsūknēšanu no applūdušajām teritorijām un
novēršot stratēģiski svarīgu objektu applūšanu. Savukārt no 2014.
līdz 2020. gadam tiek realizēta «Interreg V-A» Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programma, kas paredz civilās aizsardzības
sistēmas pilnveidošanu un tehniskās bāzes un operatīvo dienestu
speciālistu darbības efektivitātes uzlabošanu. Pilsētas sadarbojas arī
iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošanā, uzlabojot
publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, paplašinot pilsētas
karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos.
Tāpat starp abām pilsētām sadarbība ir kultūras jomā. Ik gadu
Jelgava Šauļos rīko divas preses konferences – pirms Ledus skulptūru festivāla un pirms Smilšu skulptūru festivāla. Abu festivālu
laikā arī Šauļu izglītības iestādēs tiek rīkots kolāžu konkurss, un
visiem dalībniekiem tiek dāvināts ielūgums uz festivālu Jelgavā, bet
labākā darba autors no mūsu atbalstītājiem saņem arī apmaksātus
autotransporta izdevumus, lai nokļūtu festivālā. Cieša sadarbība ir
arī ar Šauļu bigbendu.

Arturs Visocks,
Šauļu pilsētas
mērs:
«Vissirsnīgākie sveicieni Jelgavas 755. gadadienā! Šauļu
iedzīvotāju un savā vārdā
novēlu pilsētas iedzīvotājiem
veiksmi, gudrību un labklājību!
Esmu pārliecināts, ka mēs
pārvarēsim visus izaicinājumus, ar kuriem šobrīd saskaramies, un mūsu ilgstošā
sadarbība dos iedvesmu un
spēku, lai izveidotu drošu
nākotni mūsu pilsētām un
valstīm. Apliecinu jums, ka
Šauļi visiem spēkiem centīsies
sasniegt šo mērķi.»

Naka (Zviedrija)
Pilsētas kopplatība – 75 700 km2;
iedzīvotāju skaits – 99 000.
Sadraudzības līgums noslēgts 2000. gadu sākumā, paredzot pieredzes apmaiņu pašvaldības, vides, izglītības, kultūras, sporta, atkarības vielu profilakses
jomā.
Jelgavnieki plašāk iepazīt Stokholmas priekšpilsētas Nakas skaisto arhitektūru,
dabasskatus un arī to, kāda ir šīs pilsētas iedzīvotāju svētku un ikdienas dzīve,
varēja 2014. gadā, kad Jelgavas kultūras namā bija apskatāma sadraudzības
pilsētas veidotā fotoizstāde «Zviedrijas pērle – Naka».
Taču pirmsākumi abu pilsētu sadarbībai meklējami vēl pirms sadraudzības
līguma noslēgšanas, kad kopīgi ar Naku tika realizēts ES projekts atkarību
profilakses programmas izveidē. Tā laikā Jelgavas pašvaldības speciālisti devās
pieredzes apmaiņas vizītē uz Naku, kur izzināja, kā Zviedrijas pilsētā notiek
profilaktiskais darbs atkarību jomā. Tieši Nakā jelgavnieki guva vērtīgu pieredzi par to, kā šajā procesā var iesaistīties ne tikai speciālisti, bet arī sabiedrība
– Nakā to aktīvi darīja vecāki. Tas bija pirmais impulss tam, ka mūsu pilsētā
tika dibināta organizācija «Vecāki Jelgavai», kuras aktīvais darbs turpinājās 11
gadus. Redzamākā «Vecāki Jelgavai» aktivitāte bija regulāras patruļas pilsētā,
kad vecāki vēlās vakara stundās un naktīs izgāja pilsētas ielās, lai uzraudzītu
jauniešu iecienītas atpūtas vietas, parkus, skvērus. Šo apgaitu mērķis bija novērst iespējamos nelaimes gadījumus, pasargāt jauniešus un palīdzēt viņiem
grūtās situācijās. Atbalstu šīm patruļām sniedza arī policija. Projekts guva lielu
rezonansi arī citviet Latvijā, un jelgavnieku piemēram sekoja gan Rīgas vecāki,
gan vecāki citās pašvaldībās.

Magadana (Krievija)
Pilsētas kopplatība – 295 km2;
iedzīvotāju skaits – 95 000.
Sadraudzības līgums noslēgts 2006.
gada 10. maijā. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un Magadanas pilsētas
mērs Vladimirs Pečonijs. Tas paredz sadarbību kultūras, izglītības, ekonomikas, sporta,
tūrisma, zinātnes un sociālās politikas jomā.
Magadanā dzīvo vairāk nekā simts latviešu,
no kuriem lielākā daļa ir staļiniskā terora gados
izsūtīto pēcteči. 2012. gadā, piedaloties Jelgavas
domes priekšsēdētājam A.Rāviņam, Magadanā
pie pieminekļa «Sēru maska» tika uzstādīta
piemiņas plāksne represēto latviešu atcerei un
godināšanai.
Lai arī attālums starp abām pilsētām nav ļāvis
nodibināt tik ciešu sadarbību, kā sākotnēji bija
plānots, šo gadu laikā abas pilsētas turpina
uzturēt draudzīgus kontaktus, īpaši kultūras
jomā. Magadanas mākslinieki vairākus gadus
ir piedalījušies Jelgavas Ledus skulptūru festivālā, bet 2013. gadā, ierodoties uz festivālu,
sadraudzības pilsētas mākslinieki līdzi atveda
unikālus tālajai ziemeļu tautai raksturīgus
mākslas darbus – skulptūras, kas tapušas no
mamuta un vaļa kauliem, kā arī jūras lauvas
ilkņiem. Unikālos darbus jelgavnieki varēja
apskatīt izstādē. Vienlaikus arī mūsu tēlnieku
komanda vairākus gadus ar labiem rezultātiem
ir piedalījusies starptautiskā ledus skulptūru
festivālā Magadanā.
Tāpat, sadarbībai sākoties, LLU ik gadu piedāvāja divas budžeta vietas Magadanas latviešiem.
Kā pirmais 2008. gadā šo iespēju izmantoja
Artjoms Stešanovs, kurš Jelgavā ieradās no Magadanas un sāka studēt pārtikas tehnoloģiju. Nu
jau daudzus gadus Artjoms par savām mājām
sauc Jelgavu – viņš pabeidza studijas, turpina
dzīvot Jelgavā, ir izveidojis ģimeni un strādā par
tehnologu šokolādes fabrikā.

Jurijs Grišans,
Magadanas pilsētas mērs:
«Sirsnīgi sveicu Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu un visus pilsētas iedzīvotājus
Jelgavas 755. gadadienā.
Jūsu pilsētas gadu gājums zelta burtiem ir ierakstīts
Eiropas vēsturē, un pilsētas iedzīvotāji var lepoties ar
savu dzimto pusi. Jūs senču paveikto esat vairojuši ar
savu ikdienas darbu.
Septiņu ar pusi gadsimtu laikā Jelgava veikusi grūtu
un varonīgu attīstības ceļu. Šobrīd Jelgava ieņem
svarīgu vietu politikā un atrodas Eiropas ekonomikas
un sociālās politikas centrā, tajā pašā laikā saglabājot
tradīcijas.
Jelgava strauji aug un dinamiski attīstās tāpēc, ka
jelgavnieki nav vienaldzīgi un ne tikai strādā dzimtās
pilsētas labā, bet arī iegulda tajā savas sirds daļiņu,
savas dvēseles siltumu.
2006. gadā tika noslēgts sadraudzības līgums starp
mūsu pilsētām, kas paredz sadarbību ekonomikas,
sociālajā un kultūras jomā, nostiprinot draudzību,
uzticību un ilgtspējīgas attiecības starp mūsu pilsētu
iedzīvotājiem.
Esmu pārliecināts, ka draudzība starp Magadanu
un Jelgavu, kā arī mūsu valstu vidū tiks turpināta un
kopējie projekti kultūrā, sportā, tūrismā iegūs jaunu
impulsu un kalpos mūsu pilsētu un iedzīvotāju labklājībai. Magadana arī turpmāk stiprinās un paplašinās
mūsu abpusējas sadarbības attiecības.
Vēlreiz sveicu visus iedzīvotājus pilsētas svētkos.
Vēlu visiem Jelgavas iedzīvotājiem laimi, veselību,
mieru un izaugsmi! Lai katrā mājā valda labestība
un mīlestība!»

Rieijmalmezona (Francija)
Pilsētas kopplatība – 14,7 km2;
iedzīvotāju skaits – 78 000.
Sadraudzības līgums noslēgts 2007. gada 28. jūnijā. Līgumu parakstījis
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Rieijmalmezonas
mērs Patriks Oljē. Līgums paredz sadarbību civilās aizsardzības, krīzes
pārvaldības un pilsētas infrastruktūras pārraudzības, zinātnes,
tehnoloģiju, kultūras, sporta, veselības aprūpes, cilvēkresursu
un uzņēmējdarbības jomā. Līdz šim abu pilsētu sadarbība
visciešāk izvērtusies izglītības jomā, pedagogiem un audzēkņiem dodoties apmaiņas braucienos un apgūstot jaunas prasmes,
metodes un iepazīstot citādāku pieeju izglītības procesa īstenošanā.
Visilgākā sadarbība izveidojusies starp Jelgavas Amatu vidusskolu un
Rieijmalmezonas metālapstrādes skolu, taču nu jau šis sadarbības loks
paplašinājies, aptverot visas Amatu vidusskolā piedāvātās mācību
programmas, bet pirms dažiem gadiem sadarboties sāka arī abu
pilsētu mākslas skolas. Desmit gadu laikā Francijā skolojušies 140
mūsu audzēkņi, savukārt Jelgavā – 116 audzēkņi no Rieijmalmezonas.
2017. gadā, svinot desmit gadus kopš pilsētu sadarbības aizsākuma,
abu pilsētu mēri parakstīja paplašinātu sadarbības līgumu. Nozīmīgākais jauninājums – pilsētu
ciešāka sadarbība ekonomikas jomā. Lai arī jau iepriekš pilsētas īstenojušas sadarbību ekonomikas
jomā, proti, Rieijmalmezonā ik gadu tiek rīkots Ziemassvētku tirdziņš, kurā iespējams iegādāties arī
Jelgavā ražotus produktus, paplašinātais sadarbības līgums paredz ekonomisko sadarbību izvērst jau
citā līmenī.
Patriks Oljē, Rieijmalmezonas mērs:
«Pirmais kontakts starp mūsu pilsētām tika nodibināts starp Andrē Krosu, Filipu
Trotēnu – Rieijas izvirzīto pārstāvi – un toreizējo Latvijas vēstnieku Francijā Rolandu
Lappuķi, kurš uzsāka sadraudzību starp Franciju un Latviju. Kopā ar amatpersonu un
uzņēmēju delegāciju ierodoties pirmajā vizītē Jelgavā, mēs nekavējoties vienojāmies
strādāt kopā. Sadraudzības līgums starp abām pilsētām tika parakstīts 2007. gadā.
Kopējā vēlme nostiprināt saites starp abām valstīm ir ļāvusi attīstīties stabilām
un ciešām attiecībām. Starp Jelgavu un Rieijmalmezonu ir izveidotas ekonomiskās
partnerattiecības.
Jau šobrīd kontakti starp mūsu pilsētām ir ļoti cieši, un mēs visi ceram, ka laika gaitā tie kļūs vēl ciešāki.»

Sjiņjina
(Taivāna)

Hellefoša
(Zviedrija)

Pilsētas kopplatība –
38,54 km2;
iedzīvotāju skaits –
75 000.

Pilsētas kopplatība –
6,33 km2;
iedzīvotāju skaits –
7000.

Sadraudzības līgums noslēgts
2000. gada 2. aprīlī. Līgumu
parakstījis Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Uldis
Ivans un Sjiņjinas pilsētas
mērs Čens Čings, paredzot sadarbību mākslas
un kultūras jomā.
Pieredzes apmaiņas
vizītes laikā 2019.
gadā Jelgavas pilsētas
pašvaldības
delegācija

Sadraudzības līgums noslēgts
2004. gada 5. aprīlī. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
un Hellefošas pašvaldības izpildkomitejas priekšsēdētājs
Penti Suponens. Noslēgtais
līgums paredz sadarbību pilsētvides veidošanā, tūrisma,
kultūras un sociālajā jomā.
Sadarbības pirmsākumos
abas pilsētas vienoja kopīgs
projekts, kas Jelgavai deva
iespēju gūt pieredzi tūrisma
attīstības jomā. 2000. gadu
sākumā – laikā, kad ne tikai
Jelgavā, bet arī visā Latvijā tūrisms vēl bija maz attīstīts, – tieši
Hellefoša deva pirmo stimulu
mūsu pilsētai sākt pilnveidot tūrisma nozari, mācīties radīt tūrisma
produktus. Sadarbības rezultātā
Jelgavā notika arī pirmās tūrisma
jomas speciālistu apmācības.

apmeklēja vairākus
Sjiņjinas uzņēmumus,
izvērtēja un pārrunāja
turpmākās sadarbības
iespējas. Pateicoties abu
pilsētu sadraudzībai, Jelgavai
bija arī iespēja Taivānā sevi
prezentēt viedo tehnoloģiju
konferencē, kur kopumā tika
pārstāvētas 55 pasaules valstis.
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Bjalistoka (Polija)
Pilsētas kopplatība – 102,1 km2;
iedzīvotāju skaits – 295 000.
Sadraudzības līgums noslēgts 1994. gada
18. novembrī. Līgumu parakstījis Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Ivans un
Bjalistokas pilsētas domes priekšsēdētājs Jans
Hojnovskis. Tas paredz sadarbību kultūras,
mākslas, zinātnes, izglītības, sporta un tūrisma
jomā. Kultūras jomā notiek apmaiņa ar jaunām fotoizstādēm no sadraudzības pilsētām, lai iedzīvotāji gan Jelgavā,
gan Bjalistokā varētu sekot līdzi katras pilsētas izaugsmei. Tā 2017.
gadā Jelgavā bija skatāma Bjalistokas fotoizstāde, kas fotodarbos atspoguļoja Bjalistokas arhitektūru,
pilsētvidi un cilvēkus, bet 2015. gadā notika pieredzes apmaiņa Radošuma festivālā, kas ik gadu norisinās
Bjalistokas centrā.

Ivanofrankivska
(Ukraina)
Pilsētas kopplatība –
83,73 km2;
iedzīvotāju skaits –
241 100.
Sadraudzības līgums noslēgts 2007. gada
24. oktobrī. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Ivanofrankivskas pilsētas mērs Viktors Anuškevičus. Līgums
paredz sadarbību investīciju projektu izstrādē un
realizācijā, kultūras, mākslas, izglītības, veselības
aizsardzības, tūrisma un sporta jomā. Aktīvi ar
Ivanofrankivsku sadarbojas Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde, kas ik gadu organizē
nometnes ukraiņu bērniem, un Jelgavas Amatu
vidusskola, kas sadarbojas ar augstāko profesionālo viesnīcu servisa un tūrisma skolu. Mūsu Amatu
vidusskolas pedagogi sadarbības laikā ir organizējuši Ivanofrankivskas profesionālās skolas pavāru
un konditoru specialitāšu pedagogu apmācību.
Pagājušajā gadā Jelgavā pieredzes apmaiņas
vizītē ieradās Ivanofrankivskas Izglītības departamenta speciālisti, lai pārrunātu sadarbības
iespējas jauniešu apmaiņas programmas rīkošanai
šogad.

Ruslans Martsinkivs,
Ivanofrankivskas
pilsētas mērs:
«Jelgavas 755. gadadienā vēlam Jums tikpat
nepārspējamu, krāšņu un brīnišķīgu gadu kā
Jūsu pilsēta. Sūtām vissiltākos sveicienus Jelgavai un tās iedzīvotājiem jubilejas gadā! Esam
pateicīgi par mūsu kopīgo sadarbību, jo kopā
mēs varam veidot labāku pasauli rītdienai – ar
jaunām iespējām, ar bagātīgu kultūras daudzveidību. Tādu pasauli, kas ir atvērta ikvienam.
Ticam, ka mūsu draudzība būs mūžīga un tā
turpinās sniegt iedvesmu abu pilsētu attīstības
veicināšanai kultūras, tūrisma, izglītības, zinātnes, garīguma un ekonomikas jomā.»

Vejle (Dānija)
Pilsētas kopplatība – 144 km2;
iedzīvotāju skaits – 52 000.
Sadraudzības līgums parakstīts 1992.
gadā un paredz sadarbību izglītības jomā
un pieredzes apmaiņu starp pašvaldību
darbiniekiem.
Vienā no pirmajiem pieredzes apmaiņas
braucieniem Vejles pašvaldības darbinieki
iepazīstināja Jelgavas pašvaldības speciālistus ar savu darba organizāciju pašvaldībā,
un sadarbības rezultātā Jelgavā tika izveidota Vienas pieturas aģentūra iedzīvotāju
apkalpošanai, kas vēlāk pārtapa Jelgavas
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
Šāda darba organizācija iedzīvotājiem ļauj daudz
ērtāk komunicēt ar pašvaldību un visus nepieciešamos jautājumus atrisināt vienuviet.
Sadarbība ar Dānijas pilsētu aizsākās neilgi pēc
Latvijas neatkarības atgūšanas, kas nebija viegls laiks
Latvijā. Tolaik nenovērtējams bija Vejles atbalsts Jelgavas skolām, dāvinot mēbeles
un datortehniku, tāpat humāno palīdzību – apģērbu – no Vejles saņēma Latvijas Bērnu fonda
Jelgavas nodaļa, lai sniegtu atbalstu pilsētas trūcīgajām ģimenēm.
Savukārt Jelgavas bērnunama audzēkņiem ar Vejles pašvaldības finansiālu atbalstu vairāk nekā
desmit gadus pēc kārtas bija iespēja organizēt vasaras nometnes pie jūras – tika sarūpētas teltis,
guļammaisi, gumijas laivas un cits atpūtai nepieciešamais inventārs, apmaksāta bērnu ēdināšana.
Abu pilsētu sadarbība turpinās – Jelgavas pašvaldības pārstāvji 2019. gadā Vejlē piedalījās
dāņu biedrības organizētajā lietišķajā forumā «Reemigrācija – vakances un izaicinājumi», kā arī
apmaiņas brauciena laikā, tiekoties ar Vejles pašvaldības priekšsēdētāju un vietniekiem, tika pārrunāta iepriekšējo gadu sadarbība un ieskicētas jomas, kurās pilsētas varētu sadarboties turpmāk.

Alkāmo (Itālija)
Pilsētas kopplatība – 130,8 km2;
iedzīvotāju skaits – 45 000.
Sadraudzības līgums noslēgts 2002. gada 26. jūlijā
Alkāmo. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Alkāmo pilsētas tā brīža
mērs Džakomo Skala. Līgums paredz sociālās un kultūras
pieredzes apmaiņu, kā arī līdzdalību un atbalstu sadarbības projektos dažādās jomās. Visaktīvāk šo gadu laikā
kontaktus uzturējuši un pieredzes apmaiņā dalījušies abu
pilsētu uzņēmēji.

Domeniko Surdi,
Alkāmo pilsētas mērs:
«Šajā īpaši sarežģītajā brīdī, ko
pasaulei diktē ārkārtējā situācija
līdz ar Covid-19 pandēmiju, Alkāmo pilsēta sadraudzības pilsētai Jelgavai
755. dzimšanas dienā novēl rast apņēmību, drosmi un možu garu, kas
veicinās solidaritāti un vienotību. Mums jāpaliek vienotiem, jo, tikai sadarbojoties un ievērojot noteikumus, mums visiem būs iespēja atsākt normālu ikdienas dzīvi. Laba vēlējumi Jelgavai nākotnē!»

Novaodesa (Brazīlija)

Tadeušs Truskolaskis,
Bjalistokas pilsētas mērs:

Pilsētas kopplatība –
73 298 km2;
iedzīvotāju skaits –
56 000.

«Bjalistokas pilsētas vadības, kā arī visu Bjalistokas pilsētas iedzīvotāju vārdā
sūtu laba vēlējumus Jelgavas pilsētai 755. gadadienā. Sveicieni šajā skaistajā
gadadienā!
Jelgava ir izcila vieta ar bagātu vēsturi un ciešu saikni ar dažādām kultūrām un reliģijām. Iedzīvotāji
ir saglabājuši šo lielisko tradīciju līdz mūsdienām, un šī gadadiena ir svētki katram no Jums.
Bjalistoka ir pilsēta, kas gluži tāpat kā Jelgava lepojas ar daudzkulturālu pagātni, tāpēc pašvaldībai
un iedzīvotājiem vēlam turpināt attīstīties, izmantojot savu lielo potenciālu un veidojot pēc iespējas
labāku nākotni.»

Nodomu protokols noslēgts 2007. gada 10. jūnijā, paredzot sadarbību daudzās jomās, tostarp arī sniedzot
atbalstu organizācijām, uzņēmumiem, valsts iestādēm un
veicinot abu valstu kultūras un vēstures izpratni. Sākotnēji
sadarbība veidojusies kultūras jomā. Koncerttūrē uz tālo
Brazīliju 2009. gadā devās Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā – viņi piedalījās Novaodesas pilsētas svētkos un
sniedza koncertu brīvdabas estrādē.

Svinam!
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Mīklās ietērpj Jelgavas vietas,
cilvēkus un notikumus Svinam!
 Emīls Rotgalvis

Noslēdzies Jelgavas pilsētas svētkiem veltītais
krustvārdu mīklu konkurss,
kurā ikviens bija aicināts
pārbaudīt gan savas, gan
citu zināšanas, radot mīklas par Jelgavu. Kā informē pašvaldības iestāde
«Kultūra», saņemti vairāki
desmiti krustvārdu mīklu,
kurās ietverti jautājumi
par Jelgavas vēsturi, notikumiem, personībām un
vietām. 15 interesantāko
mīklu autori saņems pašvaldības sarūpētas balvas,
un daļa radīto mīklu visa
gada garumā tiks publicētas arī «Jelgavas Vēstnesī».
«Kultūras» speciāliste Lolita
Muižniece vērtē, ka jelgavnieku
atsaucība bijusi liela. «Saņēmām visdažādākās mīklas, kuras gatavojuši
gan skolēni, gan seniori un pat kora
kolektīvs. Arī jautājumu loks ir ļoti
plašs, bet, protams, bijuši daži populārākie, piemēram, par Jelgavas pils
arhitektu, par upēm, kas plūst cauri
pilsētai, par slaveniem dziedātājiem,
kas šeit dzimuši. Lai mīklas būtu interesanti minēt, viens no kritērijiem,
izvēloties labākās, bija oriģinalitāte
jautājumos,» skaidro L.Muižniece,
turpinot: «Visas mīklas centāmies
vispirms izpildīt paši, un jāatzīst, ka
reizēm nācās palauzīt galvu. Daži dalībnieki mīklas veidojuši tematiski,
piemēram, tikai par mūziku vai tikai
par vēsturi. Esam izraudzījušies 15
labāko mīklu autorus, bet paldies
sakām visiem, kas piedalījās, jo

15

3
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1

20

ikkatrā konkursa pieteikumā bija jūtams ieguldītais darbs, turklāt
krustvārdu mīklas tapušas ne vien
datorrakstā, bet daudzas rakstītas
un zīmētas ar roku.»
Turpinoties Jelgavas 755. dzimšanas dienas gadam, reizi mēnesī «Jelgavas Vēstnesī» tiks publicēta kāda
no labākajām konkursā iesūtītajām
krustvārdu mīklām. Kā pirmā pilsētas svētku nedēļā tiek publicēta Zanes Mitrevicas mīkla, kas izcēlusies
gan ar interesantiem jautājumiem,
gan oriģinālu vizuālo noformējumu.
Kā atklāj mīklas autore, kopš
skolas laika šī bija pirmā reize, kad
atkal izmēģinātas prasmes mīklas
veidošanā, un iesaistīšanās konkursā
ir kā veltījums vectēvam. «Mans vectēvs vienmēr bija ļoti cītīgs «Jelgavas
Vēstneša» lasītājs. Viņš nesa avīzi
arī man, un mums kopā ļoti patika
meklēt lapās apslēptos karodziņus.
Šīs atmiņas par viņu, kā arī iespēja
iesaistīties svētku aktivitātēs motivēja piedalīties,» atklāj mīklas autore.
Sākumpunkts mīklas izstrādē bijis
tieši dizains, kam pakārtoti jautājumi, kuri arī Zanei pašai likuši palauzīt galvu un uzzināt daudz jauna
par pilsētu.
Par interesantāko krustvārdu
mīklu autoriem atzīti Z.Mitrevica,
Olafs Bērziņš, Inese Blumfelde-Balode, Marta Brasle, Rita Brasle, Vija
Dzelme, Jānis Durevskis, Marta
Jakovicka, Edgars Eglītis, Līga
Kriķīte, Daiga Krūmiņa, Valters
Raiens, Daniels Ribalko, Antonija
Rudzīte un koris «Tik un tā». Mīklu
autori par iespēju saņemt nopelnītās
balvas aicināti sazināties pa tālruni
63005574.
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HORIZONTĀLI
1. Teritorijas, kas Jelgavā nosauktas Raiņa,
Alunāna, Pils un citos vārdos.
2. Tornis Lielupes palienes pļavās.
3. Upe, kas ietek Lielupē netālu no Jelgavas dzelzceļa stacijas.
4. Jelgavas agrākais nosaukums (datīvā).
5. Jelgavā skolota izcila gleznotāja (1887–
1975) vārds.
6. Bērnu un jauniešu centrs Jelgavā.
7. Jelgavā dzimušas Eiropas Parlamenta
deputātes vārds.
8. Jelgavā dzimis olimpiskais medaļnieks
(1939–2020) (datīvā).
9. Lauksaimniecības produkts, kam par
godu jelgavnieki svin svētkus augusta
nogalē (ģenitīvā).
10. Starptautiski pazīstamas piecu jelgavnieku radītas poproka grupas solists.
11. Bulvāris Jelgavā, kuru līdz 1929. gadam dēvēja par Upes ielu.
12. Tēls Raiņa lugā «Uguns un nakts», kā
vārdu nes skola Jelgavā.
13. Inženierbūves, kas Jelgavā nosauktas
Kastaņu, Apšu, Kļavu, Ķiršu, Ošu, Ozolu
un daudzos citos vārdos.
14. Ikgadējs ___ skulptūru festivāls Jelgavā.

 Emīls Rotgalvis

Šogad Pilsētas svētki jelgavnieku mājās ienāk visdažādākajos veidos, un svētku
nedēļā līdz pat 31. maijam
rasta vēl viena iespēja kopā
būšanai – Jelgavas svētku
radio internetā.
Jelgavas jubilejas radiostacija ļauj
ielūkoties Jelgavas mūziķu dziesmu
arhīvos, atskatīties uz spilgtākajiem
koncertierakstiem un jauno vokālistu
konkursu laureātiem. Radio muzikālā

14
VERTIKĀLI
15. Jelgavas pilsētas svētku mēnesis.
16. Metāla skulptūra Ozolskvērā.
17. Jelgavā dzimušais teātra tēvs.
18. Krodziņš Jelgavā (datīvā).
19. Jelgavas sadraudzības pilsēta.
20. Apģērbu veikals Jelgavā.
21. Vieta Dobeles šosejas malā – Mīlestības ___.
22. Darbība, ko Jelgavas himnā veic vientuļš students.
23. Jelgavā dzimis fiziķis, finansists un
politiķis.
24. Deju kolektīvs Jelgavā.
25. Rundāles pils muzeja ekspozīcija Jelgavā.
26. Jauktais koris Jelgavā.
27. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
Jelgavā «Villa ___».
28. Iela un skvērs, kas atrodas iepretim
kādreizējās Dīķa un Lējēju ielas stūrim.
Krustvārdu mīklu sastādīja
ZANE MITREVICA
Krustvārdu mīklas
atbildes būs
publicētas 4. jūnija
laikraksta numurā.

programma atgādina par jau iemīļotām melodijām, kā arī zināmiem un,
iespējams, līdz šim mazāk iepazītiem
skaņdarbiem, kas klausāmi jaunā skanējumā, informē pašvaldības iestādē
«Kultūra».
Pilsētas svētku radio reizē ir arī iespēja
parādīt radošos un aktīvos jelgavniekus,
kas, svinot pilsētas nozīmīgo jubileju,
sagatavojuši īpašus sveicienus. Tās ir gan
esejas, gan stāsti par ikvienu no mums un
Jelgavas pilsētu, ar kuriem svētku nedēļā
tiek iepazīstināti klausītāji.
Katru dienu pulksten 14 svētku radio
studijā uz sarunu tiek aicinātas arī spilg-

tas un zināmas personības, kuru dzīve
vai darbs saistās ar Jelgavu. Tā ceturtdien radio būs saruna ar LLU Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes vadošo pētnieci
Ilgu Gedrovicu. Savukārt piektdien interneta radio viesosies Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Radio raida visu diennakti, un tas
pieejams mājaslapā www.jelgava.lv un
www.kultura.jelgava.lv. Aicinot dalīties
svētku priekā, arī ikvienam klausītājam
ir iespēja nosūtīt savu sveicienu nolasīšanai vai atskaņošanai ēterā. Apsveikuma
ziņas var sūtīt mobilajā lietotnē «Whats
App» pa tālruni 25900004.

Ciklā «Pilsēta, kurā SATIEKAMies» –
kultūras personību stāsti par Jelgavu

Svinam!

 Emīls Rotgalvis

Tēlnieks
Kārlis
Īle

Cilvēks, pilsēta, stāsts – šie ir trīs Jelgavas 755. jubilejai veltītā pašvaldības iestādes «Kultūra» stāstu cikla «Pilsēta, kurā SATIEKAMies»
raksturojošie lielumi, caur kuriem ikviens aicināts iepazīt spilgtas
kultūras personības un viņu saikni ar Jelgavu. Cikls, kas aizsākās
18. maijā, pilsētas svētku mēneša garumā turpinās, videostāstos
atklājot zināmu personību dažādo saikni ar Jelgavu.
Stāstos iemūžinātas sarunas ar kultūras personībām, kuru dzīve vai radošā
darbība saistīta ar Jelgavu. Tie ir nelieli
sajūtu portreti, kas atklāj kādu katras
personības iemīļotu vietu Jelgavā. Stāsti
ik dienu tiek publicēti Jelgavas pilsētas
un «Kultūras» lapā sociālo tīklu vietnē
«Facebook».
Tur jau skatāms stāsts par tēlnieku

Kārli Īli, kura darbi «Jelgavas students»,
interaktīvais vides objekts «Laika rats
100» un citi jau kļuvuši par Jelgavas
vides sastāvdaļu, saruna ar mūziķi
grupas «Prāta vētra» ģitāristu Jāni Jubaltu, kurš iepazīstina ar atmiņām par
savas karjeras pirmsākumiem dzimtajā
pilsētā, tikšanās ar scenogrāfu Mārtiņu
Vilkārsi par viņa pirmajiem soļiem teātra

pasaulē, kas sperti tieši Jelgavā, un citām
personībām.
Ik dienu cikls tiek papildināts, ļaujot
iepazīt daudzu šobrīd labi zināmo cilvēku
atmiņas par Jelgavu.

Tūrisma centrs svētkos piedāvā
ekskursijas, izstādes un spēli
Pilsētas svētku nedēļā arī
Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs (JRTC) piedāvā dažādas iespējas iepazīt Jelgavu
individuāli ar audiogidu vai
organizētās ekskursijās, kā
arī virtuāli – izstādē un spēlē.
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Svinam!

Pieslēdzies Jelgavas svētku radio!

 Emīls Rotgalvis

12
13

Svinam!

Pilsētas svētku nedēļas gaitā kā
jelgavnieki, tā pilsētas viesi var doties
individuālās ekskursijās pa Jelgavu,
izmantojot audiogidu. 24 apskates objektos visā pilsētā izvietoti nolasāmi kodi
– tos noskenējot ar viedierīci, klausāmi
stāsti par Jelgavas zīmīgākajiem tūrisma objektiem, dažādi fakti un vēstures
notikumi. Objekti, kuriem pieejams
audiogids, apkopoti JRTC tīmekļvietnē
www.visit.jelgava.lv.
Gūt jaunas zināšanas par Jelgavu un
vērtīgi pavadīt laiku ļaus arī bezmaksas
ekskursijas, kurās gida pavadībā Jelgava
pavērsies no trim dažādiem skatpunktiem. Sestdien, 30. maijā, pulksten 13
ekskursijā «Mītava skulptūru stāstos»
gides Innas Altuhovas vadībā pilsēta tiks
atklāta caur skulptūrām, ļaujot uzzināt,
kā veidojusies mūsdienu pilsētas ainava
un ar ko pamatoti var lepoties jelgavnieki. 31. maijā pulksten 12 riteņbraukšanas entuziasti aicināti uz veloekskursiju
«Līku loču gar Jelgavas robežu», kopā ar
gidi Inu Jurģi iepazīstot Jelgavas robežu
un klausoties stāstus par Lielupes kreisā

krasta pilsētas daļu no 17. gadsimta
līdz pat mūsdienām. Tāpat 31. maijā
pulksten 15 kopā ar gidi Signi Lūsiņu
ekskursijā «Jelgavai 755» varēs iepazīt
vēsturiskus notikumus un stāstus par
personībām, kas saistītas ar Jelgavas
pilsētu. Aizraujošus stāstus papildinās
apjomīga vēsturisko attēlu kolekcija, un
varēs doties arī pa ceļu, kas simbolizē
29. un 30. maijā pie jelgavniekiem ar muzikālu sveicienu
vēsturiskā pilsētas nocietinājuma posdodas Jelgavas simbols Alnītis, aicinot uz kopīgu sadziemu. Visas trīs ekskursijas ir bez maksas, dāšanos un svētku svinēšanu.
un tās tiks uzsāktas Jelgavas Svētās
Svētku ekspreša braucienu laiki
Trīsvienības baznīcas tornī. Ekskursijās
ir ierobežots dalībnieku skaits – 24 eksPIEKTDIENA, 29. MAIJS (plānotais ierašanās laiks)
kursanti –, tādēļ interesentiem obligāti
Pulksten 18.00 – Pārlielupes dzīvojamais rajons
jāpiesaka dalība pa tālruni 63005447.
18.30–18.50 – Puķu ielas dzīvojamais rajons
18.50–19.20 – Satiksmes ielas dzīvojamais rajons
Citādāku skatu uz pilsētu sniegs vaka19.40–20.10 – Vīgriežu ielas dzīvojamais rajons
ra laivu brauciens 31. maijā pulksten 21.
20.30–21.00 – Neretas ielas dzīvojamais rajons
Tas ļaus iepazīt Jelgavas pils krāšņumu,
21.00–21.30 – Helmaņa ielas dzīvojamais rajons
notvert īpašu sajūtu braucienā caur pils
kanālu, kā arī vērot naksnīgās pilsētas
SESTDIENA, 30. MAIJS (plānotais ierašanās laiks)
ainavas. Dalība braucienā ir par maksu,
Pirmais brauciens
un obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni
Pulksten 10.00 – P.Lejiņa ielas dzīvojamais rajons
26761807, jo laivu skaits ir ierobežots.
10.30–10.50 – Uzvaras ielas dzīvojamais rajons
JRTC piedāvā arī virtuālas aktivitātes,
10.50–11.20 – Zvejnieku ielas dzīvojamais rajons
11.20–11.50 – Ganību ielas dzīvojamais rajons
kas pieejamas, neizejot no mājas. Vietnē
12.10–12.40 – Zirgu ielas dzīvojamais rajons
www.visit.jelgava.lv Jelgavas ēkas ar
12.40–13.10 – Akadēmijas ielas dzīvojamais rajons
pagātnes un šodienas acīm iepazīt var
13.30–14.00 – Ozolpils dzīvojamais rajons
virtuālajā izstādē «Jelgava toreiz un
tagad», iztēlojoties gadsimta laikā pilsēOtrais brauciens
Pulksten 17.00 – Pērnavas ielas dzīvojamais rajons
tā notikušās pārmaiņas vēsturisko un
17.30–17.50 – Dambja ielas dzīvojamais rajons
mūsdienu fotogrāfiju kolāžās. Turpat
17.50–18.20 – Atmodas ielas dzīvojamais rajons
pieejama interaktīva spēle «Saliec pāri
18.40–19.10 – Zemgales prospekta dzīvojamais rajons
Mītavā», kas ļauj trenēt atmiņu, atpa19.30–20.00 – Pētera ielas dzīvojamais rajons
zīstot un saliekot pārī 10 ievērojamākos
20.10–20.40 – Lāčplēša ielas dzīvojamais rajons
senās Mītavas objektus.

Pie jelgavniekiem
dodas svētku ekspresis

