Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 154 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija
jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
saukļu publicēti 28. maija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 12 pilsētas
saukļi. Pareizi atbildēja 129 dalībnieki.
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Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Velta Lagzdiņa, Indulis Siliņš, Laima Treikša, Inta Rubule,
Ieva Cauna, Marta Ozola, Inta Lasenberga, Lilija Strogonova,
Inta Lasmane, Ņina Davidova, Iveta Kraukle, Zaiga Vaita.
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpēto balvu varēs saņemt pēc
ārkārtējās situācijas atcelšanas, iepriekš piesakoties pa tālruni
63005567 vai 63005574.

Jelgavas pašvaldība skolēniem
šovasar nodrošina 245 darba vietas
 Kristīne Langenfelde

Arī šovasar jūlijā un
augustā Jelgavas
pašvaldības izglītības
iestāžu audzēkņiem
no 13 līdz 17 gadiem
un 18 gadus veciem
jauniešiem ar īpašām
vajadzībām tiek piedāvāta iespēja strādāt Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādēs,
uzņēmumos un kapitālsabiedrībās, veicot savam vecumam
atbilstošus darbus.
Pieteikšanās darbam,
aizpildot veidlapu
savas skolas mājaslapā, turpinās līdz
5. jūnijam.
Kā informē Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu
tiesību aizsardzības jautājumos Līvija Vilcāne, skolēnu
nodarbinātība tiks organizēta
laika periodā no 6. jūlija līdz
28. augustam. Lai pieteiktos
darbam vasarā, skolēnam līdz
5. jūnijam ir jāaizpilda veidlapa,
kas elektroniski jānosūta uz
savas skolas e-pasta adresi vai

Jelgava turpina svinēt pilsētas 755 gadu jubileju, un līdz tradicionālajai pilsētas svētku nedēļai maija beigās jau gandrīz 7000
jelgavnieku personīgi iesaistījušies kopīgas svētku sajūtas radīšanā. Jelgava ir pirmā pilsēta Latvijā, kas ārkārtējās situācijas
laikā izveidojusi unikālu svētku programmu, tradicionālajos pasākumos piedāvājot iesaistīties citā formātā, un mēs visi kopā
lieliski apliecinām, ka svētkus varam svinēt arī attālināti. Simboliskās Jelgavas karodziņa stafetes video garums jau sasniedz
1 stundu un 50 minūtes, un tas joprojām tiek papildināts, jo video var iesūtīt visa jubilejas gada garumā. Tāpat vēl aizvien
jelgavnieki var sveikt savu pilsētu dzimšanas dienā ar videosveicienu. Līdz šim Jelgava saņēmusi jau vairāk nekā 50 dažādu
uzņēmumu, valsts iestāžu, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un radošo kolektīvu īpaši radītus videoapsveikumus.
Paldies katram sveicējam! Pilsētu svētkos sveic arī Valsts prezidents Egils Levits un eksprezidenti Guntis Ulmanis, Raimonds
Vējonis, Andris Bērziņš un Vaira Vīķe-Freiberga, kā arī deviņas Jelgavas sadraudzības pilsētas.
Pagājušās nedēļas nogalē kā aicinājums svētkos visiem būt kopā, pat ja katram jāpaliek savās mājās, bija svētku ekspreša
brauciens pa pilsētu. Jelgavas simbols Alnītis kopā ar domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu to uzsāka piektdienas vakarā,
motokluba «Zemgaļu leģions» vadībā simboliski izbraucot pilsētas svētku gājiena maršrutu, lai tālāk Alnītis dotos uz  Līga Klismeta
19 daudzdzīvokļu namu pagalmiem sveikt jelgavniekus. Katra satikšanās ar Alnīti reizē bija muzikāls sveiciens, aicinot
Līdz 23. jūnijam Jelgapilsētniekus kopā izdziedāt Jelgavas dziesmas «Satiksimies Jelgavā» un «Sauciet ciemos».
vas pilsētas pašvaldība
Īpašu gaisotni svētku nedēļā varēja izjust, klausoties Jelgavas internetradio programmu, saliekot puzli ar kādu no Jelgavas
aicina pieteikt objekskatiem, atminot pašu pilsētnieku radītu krustvārdu mīklu par Jelgavu, iesaistoties sportiskos izaicinājumos un citādi
tus konkursam «Savirtuālajā vidē iepazīstot savu pilsētu ar 755 gadu vēsturi. Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš uzsvēra, ka šāda radoša pieeja
koptākais pilsētvides
ļoti spilgti parāda, ka svētku svinēšana attālināti mūs nevis atsvešina, bet, gluži pretēji, satuvina un ļauj jelgavniekiem
objekts». Konkursa
daudz personiskāk iesaistīties svētku radīšanā. «Paldies katram jelgavniekam, kurš iesaistījās un radīja svētkus, kas ar
uzvarētājus apbalvos
savu unikalitāti noteikti tiks ierakstīti Jelgavas vēsturē!» tā domes priekšsēdētājs.
Foto: Ivars Veiliņš

aizpildīta jāizdrukā un jāiemet
speciāli izveidotā iesniegumu
pastkastītē savā skolā.
Pieteikumus vērtēs izglītības
iestāžu vērtēšanas komisija,
ņemot vērā šādus kritērijus: motivēta attieksme pret darbu; audzēknis nav nodarbināts pie cita
darba devēja; ir laba uzvedība;
skolēns ir ar īpašām vajadzībām.
Kopumā šogad pašvaldība
skolēniem piedāvā 245 darba
vietas, no tām 113 būs bērniem
vecumā no 13 līdz 14 gadiem,
bet pārējiem – 132 darba vietas.
Būtiski, ka 13 un 14 gadus
vecus skolēnus paredzēts iesaistīt darbā četras stundas dienā
divas nedēļas mēnesī, jauniešus
vecumā no 15 līdz 17 gadiem –
sešas stundas dienā trīs nedēļas
mēnesī, bet 18 gadus vecus
jauniešus ar īpašām vajadzībām
– ne vairāk kā sešas stundas
dienā trīs nedēļas mēnesī. Katrs
izglītojamais vasarā varēs strādāt vienu darba periodu. Ar
nodarbinātības laika periodiem
var iepazīties izglītības iestāžu
mājaslapās.
Skolēni nodarbinātībā tiks
iesaistīti, stingri ievērojot visas
epidemiologu un Ministru kabineta noteiktās drošības prasības.

Sakoptākos pilsētvides objektus
var pieteikt līdz Jāņiem

524 skolēniem par teicamām sekmēm
pasniegta pašvaldības naudas balva
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Šonedēļ Jelgavas izglītības iestādēs, ievērojot
drošības pasākumus, 7.–12. klašu skolēniem un
profesionālo skolu audzēkņiem, kuru gada vidējā
atzīme nav zemāka par 8,5 ballēm, pasniegta Izglītības kvalitātes balva. Pavisam sveikti 524 skolēni,
kas ir par 112 vairāk nekā pagājušajā mācību gadā.
Tāpat šonedēļ skolās individuāli pasniegts Pateicības raksts tiem 87 skolēniem un profesionālo skolu
audzēkņiem, kuri šajā mācību gadā guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un
zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.
Izglītības kvalitātes balvu – 75
eiro – pamatskolas klašu grupā
šogad saņēma 315 skolēni, vidusskolu un profesionālo iestāžu
grupā – 209 jaunieši.
Izglītības kvalitātes balva otrdien pasniegta Jelgavas Valsts
ģimnāzijas teicamniekiem. 11. un
12. klašu skolēnus par augstiem

sasniegumiem mācībās sveica arī
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, paužot gandarījumu, ka pašvaldības naudas
balvas saņēmēju skaits ar katru
gadu pieaug.
Jau piekto un līdz ar skolas
absolvēšanu arī pēdējo reizi
Jelgavas pašvaldības nau-

das balvu saņēma Jelgavas
Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieks Miks Kristers
Krūmiņš. Viņa vidējā atzīme
ir 8,92 balles. «Uzskatu, ka
mācības, tas ir ieguldījums
manā nākotnē – noderēs gan
studijās, gan arī dzīvē. Tāpēc
arī cenšos, bet stipendija ir

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

kā papildu motivācija darīt
visu vēl labāk,» saka Miks
Kristers, papildinot, ka viņam
vislabāk padodas ekonomika
un ģeogrāfija. Jaunietis pēc
vidusskolas nolēmis studēt
biznesu un ekonomiku Rīgas
Stradiņa universitātē.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

jūlijā, un par to viņi tiks
informēti personīgi.

Objektus var pieteikt nominācijā «Zaļākais daudzdzīvokļu
mājas loga, lodžijas vai balkona
noformējums», «Sakoptākā privātmājas teritorija», «Sakoptākais
daudzdzīvokļu mājas pagalms»,
«Sakoptākais uzņēmums» un «Interesantākais žoga risinājums».
Vērtējot pieteiktos objektus,
vērtēšanas komisija ņems vērā,
kā tas iekļaujas pilsētvidē, objekta
labiekārtojumu, tostarp ierīkoto
apstādījumu, celiņu, laukumu,
ūdens krātuvju, mazo arhitektūras formu un kompozīciju izvēles
pamatotību, žoga caurskatāmību, kā arī objekta uzturēšanas
stāvokli.
Pēc vērtēšanas komisijas lēmuma konkursā var tikt vērtēti arī
tie objekti, kuri atbilst konkursa
nosacījumiem, bet nav pieteikti.
Žūrijas komisija var noteikt papildu nominācijas vai izslēgt kādu no
tām, noteikt vairākus uzvarētājus
vienā nominācijā, piešķirt veicinā-

šanas vai speciālbalvas atbilstoši
noteiktajam balvu fondam. Konkursā netiek vērtēti iepriekšējo
divu gadu konkursa uzvarētāji.
Objektus konkursam var
pieteikt pa tālruni 63005522,
63005558 līdz 19. jūnijam vai pa
e-pastu prese@dome.jelgava.lv
līdz 23. jūnijam. Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta
adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds,
uzvārds un tālruņa numurs. Piesakot objektu elektroniski, vēlams
pievienot objekta foto.
Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī viens
no objektu pieteicējiem. Konkursa
uzvarētājus apbalvos jūlijā, un par
to viņi tiks informēti personīgi.
Vērtēšanas komisiju vadīs
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs Strods. Komisijas
sastāvā būs Būvvaldes vadītājas
galvenās arhitektes vietniece
Arhitektūras un pilsētvides sektora vadītāja Zeltīte Bīmane,
Būvvaldes galvenā māksliniece
Zane Vēvere, Būvvaldes ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins,
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja vietniece Žanna
Barkovska un pilsētas zaļo zonu
apsaimniekošanas speciāliste
Ilze Gamorja, kā arī pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldes
pārstāvis.

birojs@info.jelgava.lv
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524 skolēniem par teicamām
sekmēm pasniegta
pašvaldības naudas balva
No 1.lpp.

Ar augstāko vidējo vērtējumu, kas ir 9,77 balles, šo mācību gadu noslēgusi Jelgavas 5.
vidusskolas 12. klases skolniece Vasiļisa Kotova. Savukārt
ar vidējo vērtējumu 9,75 balles
gadu noslēgusi Jelgavas 5. vidusskolas 8. klases skolniece
Ada Šalajeva, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas 9. klases skolnieks
Toms Andris Putniņš un Jelgavas tehnikuma 4. kursa
audzēknis Mareks Kaļinko.
Izglītības kvalitātes balva
iedibināta 2015. gadā, un skolēnu, kuri to saņem, skaitam
ir tendence augt: 2015. gadā

No 1. jūnija mainīts
līdzšinējā Jelgavas
bērnu un jauniešu
centra «Junda» nosaukums – tagad tas
ir jaunrades nams
«Junda».
Šādu lēmumu maija Jelgavas domes sēdē pieņēma
deputāti, un līdz ar lēmumu
par nosaukuma maiņu aktualizēts un apstiprināts arī
jaunais iestādes nolikums.
Jaunrades nams «Junda»
maijā pārcēlās uz jaunām
mājām – rekonstruēto pašval-

Pie skolām izveido papildu
velosipēdu novietnes

tie bija 134 jaunieši, 2016.
gadā – 251, 2017. gadā – 313,
2018. gadā – 377, pērn – 412,  Ritma Gaidamoviča
bet šogad – jau 524.
Pie Jelgavas 5. viPar augstiem sasniegumiem
dusskolas, Jelgavas
mācību priekšmetu olimpiCentra pamatskolas
ādēs, konkursos un zinātniski
un Jelgavas 6. viduspētniecisko darbu konferencēs
skolas izveidotas
šonedēļ skolās pasniegta arī
papildu velosipēdu
Jelgavas pašvaldības balva
novietnes. Jūnijā tāizglītībā – Pateicības raksts un
das tiks izbūvētas
dāvana ar pilsētas simboliku.
Jelgavas 4. sākumTo šajā mācību gadā saņem
skolas teritorijā,
87 skolēni un profesionālo
bet līdz septembrim
izglītības iestāžu audzēkņi.
jauna velonovietne
Paldies teikts arī 58 pedagobūs arī pie Jelgavas
giem, kuri virzījuši skolēnus
Spīdolas Valsts ģimuz panākumiem.

«Junda» ir jaunrades nams
 Ritma Gaidamoviča

dības ēku Zemgales prospektā
7, kur atrodas arī Jelgavas
bērnu bibliotēka «Zinītis».
Jau septembrī «Junda» savas
durvis vērs pilsētas bērniem
un jauniešiem.
«Jundas» direktore Ilze
Jaunzeme skaidro, ka, sākot
dzīvi jaunās telpās, «Junda»
rosināja mainīt iestādes nosaukumu, bērnu un jauniešu
centram kļūstot par jaunrades namu. ««Junda» jau
vēsturiski no 1989. gada 18.
decembra līdz 1992. gada 1.
jūlijam tika saukta par Jelgavas pilsētas skolu jaunatnes
jaunrades namu,» piebilst
I.Jaunzeme.

Atjaunots Ozolskvēra aļņa
krāsojums

nāzijas.

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste
Inga Larina stāsta, ka aizvadītajā nedēļā uzstādītas
jaunas velonovietnes pie 5.
vidusskolas, paredzot vietu
42 velosipēdiem, un pie Jelgavas Centra pamatskolas,
kur vieta ir 30 velosipēdiem.
Gar Jelgavas 6. vidusskolu
Loka maģistrāles pusē ielas
rekonstrukcijas gaitā ir izbūvēts 71 jauns veloturētājs,
kur pietiks vieta 142 velosipēdiem, jo pie katra turētāja
var novietot divus riteņus.
Taču jūnijā pie šīs skolas
Pērnavas ielas pusē plānots
uzstādīt papildu velonovietni
30 velosipēdiem. Šomēnes
velonovietni izbūvēs arī pie
4. sākumskolas, kur pietiks

Ozolskvērā atgriezusies atjaunošanai nodotā metāla aļņa
skulptūra. Atjaunots gan skulptūras aizsargājošais pārklājums, gan arī krāsa, un tagad alnis ir nedaudz gaišākā
tonī. Metāla aļņa skulptūra Ozolskvērā sākotnēji uzstādīta
2013. gada 30. septembrī, un alnis ir mākslinieku Ineses
Valteres un Donāta Mockus darbs, iedvesmojoties no Jelgavas ģerbonī redzamā aļņa. Mākslinieku veidotais alnis
nocinkots un nokrāsots, un tā radīšanā iztērēta tonna
dažādu materiālu. Metāla alnis ir nepilnus sešus metrus
augsts, platumā tas sasniedz 1,70 metrus, bet tā garums ir
2,30 metri. Šī ir pirmā reize kopš skulptūras uzstādīšanas,
Foto: Ivars Veiliņš
kad tā atjaunota.

Paziņojums par izsoli

AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada 7. jūlijā plkst.14 Pasta ielā 47,
Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005060045 Elektrības ielā 1, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī katlu māja ar izbūvētu individuālo
siltumpunktu) 409,1 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000060080001, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 55 200 euro, izsoles solis – 500 euro,
nodrošinājums – 5520 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas
termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 30. jūnija plkst.17 AS «Jelgavas siltumtīklu
uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā (kontakttālrunis 63007064,
e-pasts info@jdhc.lv), darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» (Pasta ielā
47, 4. stāvā, 405. kabinetā).

AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada 7. jūlijā plkst.15.30 Pasta ielā 47,
Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005030025 Asteru
ielā 16A, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī sūkņu stacijas ēka) 193,3 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 09000030277002, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles
sākumcena – 17 100 euro, izsoles solis – 500 euro, nodrošinājums – 17 100 euro,
reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 30. jūnija plkst.17 AS «Jelgavas siltumtīklu
uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā (kontakttālrunis 63007064,
e-pasts info@jdhc.lv), darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» (Pasta ielā
47, 4. stāvā, 405. kabinetā).

Pie Jelgavas 5. vidusskolas Aspazijas ielas pusē izveidota papildu velosipēdu novietne,
kurā var novietot 42 riteņus.
Foto: Ivars Veiliņš
vieta 18 velosipēdiem. «Šajās
skolās jau līdz šim bija velo
novietnes, taču pieprasījums
pēc tām aug. Pašvaldība katru gadu, izvērtējot iespējas,
paredz izglītības iestāžu
teritorijās uzstādīt papildu
novietnes,» skaidro I.Larina.
Pie Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas Sarmas
ielā 2 gar stadiona malu
ja u izv eido t a vel osi p ēd u
novietne, kurā var atstāt

ap 40 velo, taču ikdienas
pieredze rāda, ka tas ir par
maz, jo skolēni savus riteņus slēdz arī pie ielas un
ietves atdalošajām barjerām
skolas priekšā. Lai risinātu
šo situāciju, pie Spīdolas
Valsts ģimnāzijas šovasar
izbūvēs jaunu novietni 140
velosipēdiem. To plānots
veidot kompleksi ar teritorijas labiekārtošanu blakus
ģimnāzijas ieejai Sarmas

ielas pusē. «Šonedēļ noslēgts līgums ar SIA «Kulk»,
kas izprojektēs un izbūvēs
velonovietni, esošās jumta
notekcaurules pievienos
lietus kanalizācijas akām
un labiekārtos teritoriju,»
stāsta «Pilsētsaimniecības»
projektu vadītāja Kristīne
Vuškārniece. Darbus pie
Spīdolas Valsts ģimnāzijas
plānots pabeigt līdz jaunajam mācību gadam.

Uzziedējusi pilsētas jubilejas puķu dobe
 Ritma Gaidamoviča

Paziņojums par izsoli

Ceturtdiena, 2020. gada 4. jūnijs

Driksas krasta nogāzē Pasta salā uzziedējusi puķu dobe
skaitļa 755 formā,
kas atgādinās par
to, ka Jelgava šogad
svin nozīmīgu jubileju. Kopumā 2020.
gadā pilsētā plānots
iestādīt 76 036 dažādu puķu stādus.
Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze
Gamorja stāsta, ka jubilejas
puķu dobē iestādīts ap 3500
rozā leduspuķu un dobe ziedēs visu vasaru. Leduspuķes

izvēlētas, jo tās ir izturīgas
arī mainīgos laikapstākļos.
Jāpiebilst, ka šāda puķu
dobe Driksas krasa nogāzē
tika veidota arī Jelgavas 750.
jubilejas gadā un to vēlāk
nomainīja Latvijas simtgades
simbols.
Arī citās pilsētas puķu dobēs un uz zemes novietotajos
podos jau priecē balzamīnes,
pelargonijas, graudzāles un
citas pavasara un vasaras
puķes. Bet pilsētas apgaismes
balstus rotā 137 puķu podi,
kuros iestādītas pelargonijas.
Puķu podi izvietoti apgaismes
stabos Lielajā, Rīgas, Pasta,
Rūpniecības ielā, Lietuvas šosejā un Jāņa Čakstes bulvārī.
«Pilsētsaimniecība» informē, ka kopumā 2020. gadā

Foto: Ivars Veiliņš

plānotais iestādāmo puķu
stādu skaits ir 76 036. No
tiem 33 600 ir izturīgās un
pilsētvidei piemērotākās leduspuķes – baltas un dažādos

sarkanos un rozā toņos, 9500
samtenes, 5300 skaistnātres
un ap 3000 pelargoniju –
baltas, violetas, sarkanas un
rozā.

Krīzes pabalsts 80 eiro apmērā
līdz jūnijam izmaksāts 134 jelgavniekiem
 Ritma Gaidamoviča

Ārkārtējās situācijas laikā Jelgavas dome pieņēma grozījumus Sociālās palīdzības pabalstu
un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumos,
kas paredz ģimenei (personai), kura Covid-19
krīzes dēļ palikusi bez ienākumiem un nespēj
nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķirt pabalstu krīzes situācijā – 80 eiro katram ģimenes
loceklim. Līdz šai nedēļai pabalsts izmaksāts 134
jelgavniekiem.
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde pirmos iesniegumus
krīzes pabalstam ārkārtējās
situācijas laikā saņēma 30.
martā, un līdz 31. maijam tas
ir piešķirts 134 Jelgavas iedzīvotājiem. Ja pabalsta saņēmēja aprūpē ir bērni, tad par
katru no viņiem vecāks saņem
50 eiro piemaksu. Līdz šim tā

izmaksāta par 71 bērnu.
«Interese par krīzes pabalstu ārkārtējā situācijā sākotnēji bija ļoti liela, taču, lai to saņemtu, pieprasītājam jāatbilst
noteiktiem kritērijiem, un ne
vienmēr tos izdodas izpildīt,»
norāda Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Sociālās palīdzības
administrēšanas nodaļas va-

dītāja Mārīte Liepiņa.
Noteikumi paredz, ka uz pabalstu var pretendēt persona,
kura Covid-19 krīzes dēļ zaudējusi darbu un palikusi bez
ienākumiem, līdz ar to nespēj
nodrošināt savas pamatvajadzības, ar nosacījumu, ka
tā nesaņem arī nevienu citu
valsts finansiālu aatbalstu
saistībā ar Covid-19, teiksim,
dīkstāves pabalstu. Sociālo
lietu pārvaldē skaidro, ka
krīzes pabalsta saņēmēju
vidū ir tādas personas, kuras,
piemēram, Covid-19 krīzes
dēļ zaudējušas darbu, bet uz
bezdarbnieka pabalstu pretendēt nevar.
Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts 10 darba dienu laikā no iesnieguma

saņemšanas brīža.
Lai saņemtu pabalstu, personai jāraksta iesniegums,
pievienojot krīzi apstiprinošus
dokumentus, un tas jāiemet
speciāli iesniegumiem paredzētā kastītē pie Informācijas
kabineta Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 9, jānosūta pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv, parakstītu
ar drošu elektronisko parakstu, vai jāiesniedz caur portāla
Latvija.lv e-pakalpojumu «Iesniegums iestādei». Ņemot
vērā, ka Sociālo lietu pārvaldē
klientu apkalpošana iespēju
robežās notiek attālināti,
lūgums iesniegumā obligāti
norādīt tālruņa numuru un/
vai e-pasta adresi saziņas
nodrošināšanai.

Skolēniem izdalītas
23 825 pārtikas pakas
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Traktoristu ielā izbūvēs ietvi

 Kristīne Langenfelde

mies palīdzēt tiem, kuriem tas
visvairāk nepieciešams, tāpēc
Līdz ar mācību gada
atbalstījām Jelgavas pašvaldību,
noslēgumu pārtraukts
kura jau bija sākusi nodrošināt
pašvaldības atbalsts
pārtikas paku izdali skolēniem
pārtikas paku nodroun bērnudārzu audzēkņiem,»
šināšanā skolēniem
saka K.Mazapšs.
ārkārtējās situācijas
Jelgavas pašvaldības izpilddilaikā. Kopumā no 31.
rektore Irēna Škutāne uzsver, ka
marta līdz 29. maijam
laikā, kad uzņēmējiem pašiem
skolēnu ģimenēm izklājas grūti, šāds dāvinājums
sniegtas 23 825 pārtipašvaldībai ir īpaši nozīmīgs:
kas pakas 285 900 eiro
«Sakām lielu paldies uzņēmuvērtībā.
mam par atbalstu jelgavnieku
ģimenēm šajā krīzes laikā.»
Ārkārtējās situācijas laikā
«Jelgavas Vēstnesis» jau
atbalstu Jelgavas pilsētas paš- rakstīja, ka ārkārtējās situācivaldībai pārtikas paku nodro- jas laikā 1.–9. klašu skolēniem
šināšanā pilsētas daudzbērnu no trūcīgām, maznodrošinātām
un trūcīgo ģimeņu bērniem un daudzbērnu ģimenēm ēdināsniedza uzņēmums SIA «AKG šanas pabalstu – pārtikas paku
Thermotechnik Lettland», šim 12 eiro vērtībā – nodrošināja no  Kristīne Langenfelde
mērķim ziedojot 15 000 eiro. pašvaldības budžeta līdzekļiem
Ziedojumu pašvaldība saņēma un valsts piešķirtajām dotāciLīdz rudenim Traktoaprīlī. Kā skaidro uzņēmu- jām brīvpusdienām. Savukārt
ristu ielas posmā no
ma finanšu direktors Kaspars vidusskolēniem un pirmsskolas
Kazarmes līdz Pionieru
Mazapšs, SIA «AKG Thermo- izglītības iestāžu audzēkņiem
ielai paredzēts izbūvēt
technik Lettland» vienmēr ir no trūcīgām, maznodrošinātām
gājēju ietvi.
centusies atbalstīt savu pilsētu vai daudzbērnu ģimenēm šo
un nevarēja palikt malā arī šajā atbalstu nodrošināja Jelgavas
Kā informē pašvaldības iestākrīzes situācijā. «Mēs vēlējā- pilsētas pašvaldība.
des «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Kristīne Vuškārniece,
šobrīd Traktoristu ielā ietve ir
tikai posmā no Satiksmes līdz
Pionieru ielai, bet tālāk gājējiem
ceļš jāturpina pa brauktuves
malu. Gājēju plūsma Traktoristu
ielā arvien pieaug – galvenokārt
 Kristīne Langenfelde
tāpēc, ka pēdējos gados būtiski
palielinājies Jelgavas Tehno28. maijā noslēdzās pieteikumu iesniegšana Jelloģiju vidusskolas audzēkņu
gavas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
skaits, šobrīd jau pārsniedzot
kanalizācijas pieslēguma izbūvei ielās, kurās jau
900 skolēnu. Paredzams, ka līdz
ir izbūvēti centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli.
ar skolas pilnīgu rekonstrukciju,
Šajā laikā saņemti 85 pieteikumi, no kuriem pašvalkas sāksies jau šogad, audzēkņu
dības līdzfinansējums piešķirts 84 projektiem par
skaits skolā varētu vēl pieaugt.
kopējo summu 29 055,27 eiro. Kopumā pašvaldība
Lai uzlabotu ielas infrastruk-

Līdz 15. jūlijam var pieteikties
pašvaldības līdzfinansējumam
kanalizācijas pieslēguma izbūvei

šā gada budžetā šim mērķim paredzējusi 40 000
eiro, līdz ar to šobrīd izsludināta pieteikumu iesniegšanas 2. kārta. Tos var iesniegt līdz 15. jūlijam.

Kā skaidro SIA «Jelgavas
ūdens» projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode, pašvaldības līdzfinansētajā programmā
šogad jelgavniekiem vēl pieejams
līdzfinansējums 10 944,73 eiro
apmērā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2019. gada 31. janvāra saistošie
noteikumi «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» paredz, ka daudzdzīvokļu mājām ir pieejams
atbalsts līdz 75 procentiem no
pieslēguma būvdarbu kopējām
izmaksām, bet nepārsniedzot
3750 eiro, savukārt atbalsta apmērs vienģimenes mājai atkarīgs
no tā, vai kanalizācijas izbūves
darbi tiek veikti saskaņā ar apliecinājuma karti vai atvieglotu
procedūru – ar pievada novietojuma plānu. I.Strode skaidro:
ja privātmājai pieslēgumu būvē
būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma karti, pašvaldības
līdzfinansējums veidos līdz 50
procentiem no pieslēguma būv-

darbu kopējām izmaksām, bet
nepārsniedzot 1000 eiro par
pieslēguma izbūvi. Savukārt,
ja darbus veiks pats īpašnieks
vai būvkomersants saskaņā
ar pievada novietojuma plānu,
no pašvaldības varēs saņemt
līdzfinansējumu 15 eiro apmērā
par viena vesela kanalizācijas
tīkla metra izbūvi (ieskaitot
skatakas), bet nepārsniedzot 500
eiro par viena pieslēguma izbūvi.
Pieteikumu SIA «Jelgavas
ūdens» var iesniegt līdz 15.
jūlijam (ieskaitot) – pieteikuma
veidlapa pieejama mājaslapā
www.jelgava.lv un www.ju.lv.
Iesniedzot pieteikumu, jābūt izstrādātam pievadu novietojuma
plānam vai apliecinājuma kartei,
kā arī nedrīkst būt uzsākta kanalizācijas pievada izbūve.
Izbūvēto pieslēgumu ekspluatācijā pieņems SIA «Jelgavas
ūdens», un pēc šī procesa būvniecības ierosinātājam uzņēmuma Abonentu apkalpošanas
dienestā jānoslēdz līgums par
ūdensapgādes vai kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanu.

SIA «JELGAVAS ŪDENS» PAZIŅOJUMS PAR JAUNU
PIETEIKUMU IESNIEGŠANU JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI
KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 2020. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.19-2 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» (turpmāk – noteikumi) dzīvojamo
māju īpašnieki var iesniegt SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada iela 4, Jelgava) pieteikumus
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Jaunais pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 15. jūlijam (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums ir 10 944,73 EUR (desmit tūkstoši deviņi
simti četrdesmit četri eiro un 73 centi).
Ar noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jelgava.lv
vai SIA «Jelgavas ūdens» interneta vietnē www.ju.lv.

Pasta salā, aiz aktīvās
atpūtas zonas un salas
ziemeļu daļā, zālienu
pļauj četri robotizēti
«Husqvarna» zāles pļāvēji, kas turpmāk katru
dienu līdz vasaras beigām tur nodrošinās
zāles pļaušanu.
Zāliena apkopšanu ar robotizētajiem zāles pļāvējiem jau otro
gadu bez maksas pilsētas teritorijā nodrošina SIA «Husqvarna
Latvija». Pērn Pasta salā robotizētie zāles pļāvēji strādāja izmēģinājuma režīmā, uzņēmumam
iepazīstinot ar tehnikas lietderību ne vien privātās teritorijās,
bet arī publiskajā vidē. Šogad
robotu skaits divkāršots, tādējādi
Pasta salas teritorijā aiz aktīvās
atpūtas zonas un salas ziemeļu
daļā darbojas jau četri robotizēti
pļāvēji. Tie patstāvīgi strādā 24
stundas diennaktī, pļaujot zālienu neatkarīgi no laikapstākļiem,
kontrolējot veicamā darba apjomu un veicot arī automatizētas
uzlādes.

(reģ.Nr.90000023854)

no 01.09.2020. aicina darbā:
Foto: Ivars Veiliņš
tūru gājējiem un nodrošinātu
bērniem drošu ceļu uz skolu,
pašvaldība paredzējusi ietves
izbūvi.
Šobrīd notiek 120 metrus
gara ielas posma no Kazarmes
līdz Pionieru ielai projektēšana,
un to veic pilnsabiedrība «LMR
projekts». Lai realizētu ieceri,
tur paredzēta piecu koku – četru

ošlapu kļavu un vienas liepas –,
kas atrodas ielas sarkanajā līnijā, nociršana, tāpēc pašvaldība
līdz 18. jūnijam rīko publisko
apspriešanu.
K.Vuškārniece skaidro, ka,
realizējot projektu, zonā starp
ietvi un privātmāju apbūvi paredzēti jauni krūmu stādījumi,
iestādot irbeņlapu fizokarpus.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas
iecere Traktoristu ielā, kas paredzēta objekta «Gājēju ietves izbūve Traktoristu ielas posmā
no Kazarmes ielas līdz Pionieru ielai» realizācijas gaitā.
Publiskā apspriešana notiek no 04.06.2020. līdz 18.06.2020. (ieskaitot).
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā
«Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai», vai Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) Lielajā
ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no pulksten 12 līdz 17, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 9 līdz 15 un piektdienās no pulksten 9 līdz 14).
Rakstiskas atsauksmes vai aizpildītas aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā)
aicinām sūtīt pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas
pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.

Kā informē SIA «Husqvarna
Latvija» tirdzniecības pārstāvis
Jānis Baltmanis, robotizētajiem
zāles pļāvējiem ir noteikta teritorija, pa kuru tie pārvietojas
dažādos virzienos, dienā nopļaujot pa milimetram zāles – tik,
cik tā diennaktī izaug. Pļāvēju
darbs tiek kontrolēts ar mobilās
lietotnes palīdzību, kurā redzama informācija par to veicamo
darbu un tehnisko stāvokli,
līdz ar to pēc nepieciešamības
tiem var nodrošināt arī laicīgu
apkopi. J.Baltmanis piebilst: lai
arī pļāvēji darbojas patstāvīgi,

tie ir droši, jo to asmeņus aizklāj
plastmasas korpuss, tāpat robotizētais pļāvējs spēj noteikt tam
priekšā esošos šķēršļus, izvēloties
citu ceļu. Zāles pļāvēji aprīkoti arī
ar vairākiem pretzādzības aizsardzības līmeņiem, proti, katram
robotam ir savs PIN kods, un,
tikai ievadot to, tas strādā. Ja
robotu paceļ, tas izslēdzas. Robotizētie pļāvēji ir izsekojami, un
tie piesaistīti geosētai – ja pļāvējs
tiek iznests no ieprogrammētās
teritorijas, atskan signalizācija.
Robotizētie zāles pļāvēji Pasta
salā darbosies visu vasaru.

1. jūnijā Jelgavas pilsētas bibliotēkas un
tās filiāles uzsāka
apmeklētāju apkalpošanu pēc vasaras
darba laika. Vasaras
darba laiks būs spēkā
līdz 31. augustam.

• matemātikas skolotāju;
• angļu valodas skolotāju;
• sociālo zinību skolotāju;
• informātikas un programmēšanas skolotāju;
• ģeogrāfijas skolotāju;
• ekonomikas skolotāju;
• sākumskolas skolotāju;
• psihologu(-ģi).
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• atalgojumu 950–1030 EUR par slodzi;
• veselības apdrošināšanu;
• sociālās garantijas.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu olaines1vsk@olaine.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 29339751
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

Meklē darbu
Elektriķis. Tiks izskatītas visas
darba iespējas. T.22163952.
Podiņkrāšņu meistars meklē
darbu. T.27114795.

Piedāvā darbu
SIA «Rūķu māja» (reģ.Nr.43602010526)
piedāvā darbu skolotāja palīgam(-dzei).
Atalgojums – 510 EUR (bruto). Pieteikties pa tālruni 26460913.
SIA «Rūķu māja» (reģ.Nr.43602010526)
piedāvā darbu pirmsskolas skolotājai(-am). Atalgojums par slodzi – 820
EUR (bruto). CV lūgums sūtīt pa
e-pastu blark@apollo.lv. T.26460913.

Līdzjūtības
... un man sāp.
Visums, sirds un tāpat.
(K.Elsbergs)
Izsaku visdziļāko līdzjūtību
Latvijas Lielo pilsētu
asociācijas vadītājam
Viktoram Valainim,
tēvu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas pilsētas domes un
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas
vārdā Andris Rāviņš
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar
Andri Šmitu,
māti mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
OĻEGS ZAJAKINS (1953. g.)
NATĀLIJA KOROLE (1953. g.)
ALEKSEJS MAĻINOVSKIS (1965. g.)
VIJA KANCEVIČS (1943. g.)
GUNITA MASSALOVA (1980. g.)

Foto: Ivars Veiliņš

No jūnija bibliotēkas strādā pēc vasaras darba laika
 Emīls Rotgalvis

 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) šonedēļ,
ievērojot stingrus drošības pasākumus, atsāk pieaugušo apmācību
klātienē. Līdz ar to kursus klātienē
var turpināt klienti, kuri ārkārtējās
situācijas laikā mācības pārtrauca.
Tāpat no šīs nedēļas centrā tiek gaidīti
visi, kuri vēlas iegūt jaunas kompetences kursos, mācoties klātienē.
Apmeklētājiem pirmdien durvis vēra
arī ZRKAC Metodiskā bibliotēka.
Iestādē tiek piedāvātas klātienes
konsultācijas uzņēmējdarbības jomā
un ar izglītību saistītos jautājumos.
Pieejama arī telpu noma, kopēšana,
datorizdruka un citi pakalpojumi, ko
ikdienā piedāvā ZRKAC.

Olaines 1. vidusskola

Pasta salā sāk darboties četri
robotizētie zāles pļāvēji
 Emīls Rotgalvis

Īsi

Jelgavas pilsētas bibliot ēk a A k a dēm ija s ielā 26
turpmāk lasītājiem atvērta
no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 10 līdz 18,
bet brīvdienās tā ir slēgta.
Miezītes bibliotēka Dobeles
šosejā 100a un Pārlielupes
bibliotēka Loka maģistrālē
17 pirmdienās un svētdienās

ir slēgtas, bet no otrdienas
līdz piektdienai abas bibliotēkas atvērtas no pulksten
10 līdz 18, savukārt sestdienās tās lasītājus gaida no
pulksten 10 līdz 17.
Jāpiebilst, ka katra mēneša pēdējā piektdiena ir Spodrības diena, kad bibliotēkas
lasītājiem ir slēgtas.
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Dzīve jelgavnieku logos
un melnbaltas fotosesijas
īpašā fotoprojektā
pie kā fotografēsimies, – situācijas ir dažādas, un arī logi ir dažādi. Tās ir ne tikai
mājas, bet arī biroji, veikalu skatlogi,
autobusu stikli. Arī dodoties no vienas
fotosesijas uz citu, vēroju, kas notiek
pilsētā, vai kādā logā varu ieraudzīt vēl
kādu stāstu, un nereti to izdodas atrast.»
Projektā publicētās fotogrāfijas ir
melnbaltas, kas galvenokārt ir fotogrāfes radoša izvēle, jo šādā stilā viņa
iecienījusi strādāt, taču tik un tā attēlus visbiežāk caurstrāvo dzīvesprieks:
«Protams, nedaudz skumjas tajā visā ir
klātesošas, jo redzams, cik ļoti cilvēkiem
pietrūkst ceļošanas, sporta treniņu,
dejotājiem mēģinājumu, bet, kamēr
fotografējamies, ir jūtams prieks un tas,
ka cilvēkiem šis process uzlabo dienu.»
Dz.Žvagiņa piebilst, ka darbs šajā laikā
palīdz gūt jaunas atziņas arī sev, galvenokārt apstiprinot mūžseno «pastāvēs,
kas pārvērtīsies», redzot, kā cilvēki pielāgojas dzīvei ārkārtējās situācijas laikā.
Dz.Žvagiņas mudināts, ar līdzīgu
projektu klajā nāca E.Kapša, kurš
bez maksas fotografēja jelgavniekus
projektā «Covid-19». Cilvēkus aicinot
fotografēties salonā Sudrabu Edžus
ielā 9, E.Kapša pārbaudīja savu un arī
fotomodeļu radošo izdomu, piešķirot
katrai fotosesijai kādu īpašu akcentu.
«Ja cilvēks piesakās un viņam ir ideja,
tad to arī īstenojam un katrā reizē
meklējam, kā padarīt fotogrāfijas interesantas. Ir bijusi dejotāja kustībā, «Mis
Jelgava 2005» ar iegūtajiem tituliem,
bijuši pat bēru muzikanti ar visiem instrumentiem,» stāsta E.Kapša. Arī viņa
publicētās fotogrāfijas ir melnbaltas,
tādējādi vizuāli balansējot starp pozitīvo
fotosesiju pieredzi un ne vienmēr priecīgo noskaņu, kas valda laikā, kad dzīves
ritums ir mainījies teju visiem.
Fotogrāfs atzīst, ka darbs nav apstājies pilnībā un turpinās gan personīgi
projekti, gan ik pa laikam tiek saņemts
kāds fotopasūtījums. Lielākā šī laika apņemšanās E.Kapšam ir iegūt starptautiski atzīto Starptautiskās Fotomākslas
federācijas mākslinieka titulu AFIAP.
Lai to iegūtu, jāiegulda daudz darba,
piedaloties starptautiskos konkursos
vairākās valstīs viena gada garumā,
līdz ar to sagaidāms, ka atzīto titulu
fotogrāfs varētu saņemt nākamā gada
martā. E.Kapša šajā laikā jau paspējis
piedalīties vairākos starptautiskos
konkursos, tostarp Krievijā, Zviedrijā
un ASV.

 Emīls Rotgalvis

Ārkārtējā situācija valstī ir
ieviesusi izmaiņas teju katra
ikdienā – mainās ikdienas
darba kārtība, publisko vietu apmeklējums, un daļa
cilvēku šo laiku pavada mājās. Dokumentējot šī laika
liecības un sagādājot arī
patīkamu atkāpi no dažbrīd
vienmuļās ikdienas, Jelgavas
fotogrāfi Dzintra Žvagiņa
un Eduards Kapša īpašās
fotosesijās iemūžinājuši jelgavniekus. Ārkārtējai situācijai noslēdzoties, uzņemtās
fotogrāfijas tiks apkopotas
un nodotas Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejam kā vizuāli šī laika
vēstneši.
Ideju Jelgavā aizsāka fotogrāfe
Dz.Žvagiņa, vēloties šajā laikā uzturēt
radošuma garu un vienlaikus sagādājot
brīdi prieka citiem. Ideja par šādām
fotosesijām radusies, vērojot Lietuvas
amatbrāļu radošo darbību, kuri vietējos
iedzīvotājus viņu mājas logos fotografējuši ar dronu. Darbs, iemūžinot jelgavniekus, sācies vien nedēļu pēc ārkārtējās
situācijas izsludināšanas, un šajā laikā
Dz.Žvagiņa aizvadījusi vairākus desmitus fotosesiju ar jelgavniekiem, tostarp
ģimenēm, medicīnas darbiniekiem,
māksliniekiem – dažāda vecuma un profesiju cilvēkiem. Bijušas pat reizes, kad
vienas dienas laikā jāpagūst uz četrām
vai piecām fotosesijām, kas notikušas,
satiekot jelgavniekus pie māju, biroju
un transportlīdzekļu logiem, fotogrāfei
paliekot ārpusē, bet fotomodeļiem – iekšpusē. Lai arī Dz.Žvagiņa darbā dronu
neizmanto, fotokameras objektīvs spēj
kvalitatīvi uzņemt portretus pat trešā
stāva logā.
«Fotografējot cilvēkus logos, nācās
aizdomāties par to simbolisko nozīmi
šajā laikā – logi mūs reizē vieno un šķir.
Šajā projektā sastopos ar daudziem
pārsteigumiem, kā cilvēki ir iedomājušies fotografēšanās procesu – mājās tiek
svinētas dzimšanas dienas, bijuši pat
koncerti no māju logiem. Iemūžināti arī
divi jaunlaulāto pāri,» stāsta fotogrāfe.
«Viena šāda fotosesija aizņem aptuveni
15 minūtes. Citreiz cilvēki pastāsta par
savu situāciju, skatāmies, kas ir tas logs,

Foto: Dzintra Žvagiņa
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Jelgavai jubilejā
dāvina musturdeķi

Foto: Ivars Veiliņš
 Emīls Rotgalvis

Noslēdzot trīs mēnešus
ilgu akciju, kurā iesaistījās
vairāk nekā simts dalībnieku, biedrība «Mans tautastērps» Jelgavai 755. dzimšanas dienā uzdāvinājusi
īpašu dāvanu – musturdeķi, ko veido 1350 adīti
un tamborēti kvadrātiņi.
Tos radījuši gan individuāli
veidotāji, gan kolektīvi no
Jelgavas, citām pilsētām
Latvijā un pat ārzemēm.
Dāvana turpmāk tiks glabāta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā.
Dāvanu muzejā Jelgavas domes
priekšsēdētājam Andrim Rāviņam
pasniedza biedrības «Mans tautastērps» dalībnieces, kuras ir musturdeķa idejas autores, vairāk nekā
trīs mēnešu garumā pašas radot un
apkopojot biedrībai nodotos un iesūtītos 10 x 10 centimetrus lielos adītos
un tamborētos kvadrātiņus. Iecere
par musturdeķi no 755 kvadrātiņiem
pārspēta teju dubultā – tajā iekļauti

1350 krāsaini kvadrātiņi, kas pa krāsām izvietoti 30 rindās un 45 slejās.
Musturdeķis ir 4,5 metrus garš, trīs
metrus plats un sver 9,6 kilogramus.
Apjomīgo segu kopā sašuva biedrības «Mans tautastērps» dalībnieces
Ilze Strēle, Evita Lisovska, Ilze Buivida un Jurgita Červinska. «Katrs
kvadrātiņš ir divkārt samīļots, gan
sākotnēji to darinot, gan piemeklējot
un iešujot to vajadzīgajā vietā. Šūšana mums aizņēma 90 stundas, katrai
no dalībniecēm strādājot pie savas
musturdeķa daļas un tad tās sašujot kopā, bet tas, cik daudz stundu
pavadīts, adot un tamborējot kvadrātiņus, nav saskaitāms, jo dažam
tie bija viens vai divi, citam – vairāki
desmiti kvadrātiņu, turklāt tapšanā
iesaistījušies arī kolektīvi, mākslas
studijas un izglītības iestādes. Ļoti
ceram, ka ikkatrs sajutīs to siltumu
un mīļumu, kas ieadīts, ietamborēts,
iepērļots šajā kopīgajā dāvanā,» teic
biedrības «Mans tautastērps» dibinātāja I.Strēle.
Nereti saņemtajiem kvadrātiņiem
bija pievienots stāsts un atmiņas, ar
ko autoram saistās Jelgava. Kāds
musturdeķī ieaudis Zemgales līdzenuma krāsas, cits – atmiņas par stu-

diju gadiem, bet vēl kāds – rakstus,
kas atgādina par vecmāmiņas adītām
zeķēm un cimdiem. Starp krāsainajiem kvadrātiņiem vairākkārt parādās arī Jelgavas pilsētas simbolika
– karoga krāsas, ģerbonī redzamais
alnis, skaitlis «755» un citi ar pilsētu
un tās svētkiem saistīti raksti.
Saņemot unikālo dāvanu, Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
uzsvēra, ka šī ir viena no sirsnīgākajām svētku dāvanām, kas lieliski
parāda cilvēku savstarpējo sapratni
un saikni ar pilsētu, dāvanas tapšanā piedaloties ne vien Jelgavas
iedzīvotājiem, bet arī tiem, kas šeit
mācījušies, uzauguši vai viesojušies.
Kvadrātiņus musturdeķim iesūtījuši
arī latvieši no Briseles, Zviedrijas,
Luksemburgas, Gērnsijas un citām
vietām, vēloties parādīt, ko tieši
viņiem nozīmē Jelgava. Kopā ar musturdeķi pilsētai pasniegta grāmata,
kurā apkopots tā tapšanas process,
nosaukti dāvanas radīšanā iesaistītie
cilvēki un pievienoti viņu iesūtītie
stāsti. Musturdeķis turpmāk atradīsies Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā, un paredzēts,
ka apskatei tas tiks izlikts valsts
svētkos, 18. novembrī.

«Mītavā» sākas brīvdabas koncertsezona
 Emīls Rotgalvis

28. MAIJA KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES
Horizontāli
1. Parki.
2. Skatu.
3. Platone.
4. Mītavai.
5. Ģederts.
6. Junda.
7. Inese.
8. Lūsim.
9. Piena.
10. Kaupers.
11. Čakstes.
12. Spīdola.
13. Ielas.
14. Ledus.

Vertikāli
15. Maijs.
16. Alnis.
17. Alunāns.
18. Istabai.
19. Alkamo.
20. Kante.
21. Aleja.
22. Klīst.
23. Repše.
24. Lielupe.
25. Kapenes.
26. Zemgale.
27. Medem.
28. Vaļņu.
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Brīvdabas koncertzālē
«Mītava» izziņoti pirmie
pasākumi brīvdabas koncertsērijā «uz Tu». Mākslinieki, tāpat kā skatītāji, ir
noilgojušies pēc kopējām
sajūtām, dzīvām emocijām
un skaļiem aplausiem,
tāpēc pašvaldības iestāde
«Kultūra» 11. un 12. jūnijā
ielūdz uz diviem īpašiem
koncertiem un satikšanos
klātienē – ar ģitāristiem
Mārci Auziņu un Kasparu
Zemīti un šarmantajām
māksliniecēm Rēziju Kalniņu un Aiju Vītoliņu.
11. jūnijā pulksten 19 uz muzikālu tikšanos aicina ģitāras virtuozs
M.Auziņš ar soloprogrammu «Aizrautība». «Ir liels izaicinājums un
reizē unikalitāte, kad tikai viens
mākslinieks spēj noturēt skatītāju
uzmanību ar savu priekšnesumu
vairāk nekā stundas garumā, šajā
gadījumā – ar ģitārspēles virtuozitāti. To var tikai ar aizrautību, un

Mārcis Auziņš ir gatavs aizraut savā
mūzikas pasaulē arī klausītājus. Īpašā vakara viešņa būs dziedātāja Aija
Vītoliņa,» informē brīvdabas koncertzāles «Mītava» mākslinieciskais
vadītājs Sandis Kalniņš.
Savukārt 12. jūnijā pulksten 19 uzstāsies unikāls duets – aktrise R.Kalniņa un ģitārists K.Zemītis. Dzeja un
mūzika vienosies programmā «Brīdis
pēc vakariņām», kurā mākslinieki
dalīsies ar tiem dzejoļiem, kuri uzrunājuši viņu sirdi.
S.Kalniņš skaidro, ka koncertsē-

rijas «uz Tu» mērķis ir savest kopā
mūziķus un klausītājus, lai atkal
būtu kopā «uz tu».
Ievērojot situāciju valstī, koncertu
rīkotāji īpašu uzmanību pievērš visiem noteiktajiem ierobežojumiem.
Šobrīd pārdošanā nonākušas pirmās
40 biļetes, taču, ja līdz koncertu
norisei tiks lemts par papildu pulcēšanās ierobežojumu atvieglojumiem,
biļešu skaits tiks palielināts. Biļetes
pieejamas «Biļešu paradīzes» kasēs
un internetā www.bilesuparadize.lv.
Vienas biļetes cena – 15 eiro.

