Cienījamie jelgavnieki!
Mūsu tautas vēsture rāda, ka vasaras saulgrieži visos
laikos ir bijuši latviešu gara spēka un kopības apziņas apliecinājums. Šie Līgo svētki nebūs izņēmums.
Lai arī esam noilgojušies pēc kopā sanākšanas plašākā lokā, aicinu sargāt sevi un apkārtējos, svētkus
svinēt ģimeniskāk un pie ugunskura pulcēties ar
pašiem tuvākajiem.
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Visiem novēlu priecīgus
un gaišus saulgriežu svētkus!
Īpašs sveiciens gaviļniekiem
Līgām un Jāņiem!
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Jelgavas 755 gadu vēsturi skulptūrās
varēs apskatīt jau no sestdienas
 Emīls Rotgalvis

Jau pusotru nedēļu Pasta salā strādā tēlnieki,
radot unikālus darbus, kurus no 20. jūnija varēs
apskatīt ikviens. Ikgadējais Smilšu skulptūru festivāls savu 14. gadu neaizvada kā konkurss, bet
gan kā veltījums Jelgavai un tās vēsturei izstādes
formā. Skulptūru parka atvēršanu sestdien papildinās kultūras namā apskatāma Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas fotogrāfu izstāde, kā arī šajā dienā
noslēgsies lielformāta keramikas skulptūru simpozijs par tēmu «Baltu ugunis».
«Manā darbā top pats Jelgavas sākums – pirmie šīs teritorijas iedzīvotāji, kas medījuši
ziemeļbriežus, nēsājuši ādas
un dzīvojuši pašdarinātās būdās. Šis ir viens no tiem parka
darbiem, kurš ir vairāk iztēlē
un interpretācijā balstīts,»

saka māksliniece Zīle Ozoliņa-Šneidere, kuras skulptūra
par Jelgavas teritorijas pirmajiem iemītniekiem ievada
parka hronoloģisko stāstījumu par Jelgavas vēsturi. Katra no 10 mākslinieku radītajām smilšu skulptūrām vēsta

par savu laiku, notikumu vai
personību Jelgavas 755 gadus
garajā mūžā, tostarp hercogu
Jēkabu, grupu «Prāta vētra»,
Ādolfa Alunāna lugām un pat
lielo pilsētas ģerboni – to kā
izmērā lielāko darbu smiltīs
atveido tēlnieku duets Maija
Puncule un Kārlis Īle, kurš ir
arī skulptūru parka koncepcijas autors.
Tēlnieki izmanto katru
darbam labvēlīgu brīdi, jo
dažkārt patraucē pa kādai
stiprākai lietusgāzei. «Spītējam laikapstākļiem – kā ledus
skulptūru tapšanā stājāmies
pretī siltumam, tā tagad –
lietum,» teic Ainars Zingniks,
kurš smiltīs atveidojis gan
Jelgavas cukurfabriku, gan

pirmo gaisa balona lidojumu
Latvijā. «Man tuvas ir šādas
tehniskas tēmas. Cukurfabrika Jelgavā ir bijusi pietiekami
nesen, tāpēc varēju balstīties
attēlos, un šajā gadījumā
patiešām sanācis tāds kā
fotogrāfijas attēlojums skulptūras formā, jo bija uzņemts
šāds kadrs, kur strādnieks
darba laikā iemūžināts pie
fabrikas ar milzīgu ķerru un
cukurbiešu kaudzi,» skaidro
mākslinieks. Smilšu mākslas
darbi tapuši gan pēc mākslinieku veiktās izpētes, gan
strādājot ar Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja materiāliem.
Atklāšanas dienā, 20. jūnijā, smilšu skulptūru parks

būs atvērts no pulksten 10
līdz 22, savukārt visu vasaru
un vēl līdz oktobrim skulptūras Pasta salā apmeklētājus
gaidīs katru dienu no pulksten 10 līdz 20, arī Līgo un
Jāņu dienā. Ieejas maksa – 2
eiro pieaugušajiem, 1 eiro
skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem, bet
bērniem līdz 7 gadu vecumam
ieeja ir bez maksas. Biļetes
var iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs, kā arī internetā
www.bilesuparadize.lv. Biļetes varēs nopirkt arī Pasta
salā pie ieejas.
Vienlaikus ar parka atvēršanu gaidāmi divi notikumi
sadarbībā ar Jelgavas sadraudzības pilsētām Šauļiem un

Pērnavu, turpinot pārrobežu
sadarbību kultūras jomā,
kas ilgst jau vairāk nekā 20
gadu. No 21. jūnija Pasta
salā ikviens varēs apskatīt
Starptautiskā lielformāta
keramikas skulptūru simpozija darbus par tēmu «Baltu
ugunis», kurus vairāk nekā
nedēļu veidojuši mākslinieki
no trim Baltijas valstīm –
Mārīte Margareta Djačenko
un Elīna Titāne no Latvijas, Vitālija Kurtinaitiene no
Lietuvas un Alars Raudoja
no Igaunijas. Mākslinieki
lielformāta skulptūrās šogad
simpozija tēmu attēlojuši
gan baltu zīmēs, gan cilvēku
veidolos.
Turpinājums 2.lpp.

No 2021. gada 1. jūlija Jelgava būs valstspilsēta Tuvojas otrais NĪN
 Kristīne Langenfelde

10. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas nosaka, ka Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām
būs 42 pašvaldības esošo 119 vietā. Likums paredz,
ka Jelgava reformas gaitā netiek apvienota ar blakus
esošajiem novadiem, tā saglabā līdzšinējo pašvaldības
administratīvo teritoriju, taču turpmāk Jelgava būs
valstspilsēta.
Paredzēts, ka Latvijā administratīvo teritoriju iedalījums valstī
mainīsies no nākamā gada 1.
jūlija. Kā informē Saeimas Preses
dienests, 2021. gada pašvaldību
vēlēšanas Centrālā vēlēšanu
komisija izsludinās jaunajās administratīvajās teritorijās, un ar
jaunievēlētās pašvaldības domes
pirmo sēdi, kas plānota nākamā
gada 1. jūlijā, izbeigsies visu bijušo
pašvaldību domju pilnvaras.

Jaunais likums nosaka, ka Latvijā kā apdzīvotas vietas ir pilsētas, ciemi, mazciemi un viensētas,
savukārt pilsētas iedala valstspilsētās un novada pilsētās. Valstspilsētas statuss noteikts Jelgavai,
Daugavpilij, Jēkabpilij, Jūrmalai,
Liepājai, Ogrei, Rēzeknei, Rīgai,
Valmierai un Ventspilij. Taču vienlaikus likums paredz, ka Jelgavai,
Daugavpilij, Liepājai, Rēzeknei
un Ventspilij ar tuvējo novadu

būs jāveido kopīgas institūcijas
civilajā aizsardzībā, izglītībā un
atkritumu apsaimniekošanā. Līdz
ar to Jelgavai šajās jomās būs jāveido sadarbība ar jauno Jelgavas
novada pašvaldību, kurā ietilps
pašreizējais Jelgavas novads un
Ozolnieku novads.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš uzsver, ka līdz ar
likumā noteikto valstspilsētas
statusu Jelgavai vēsturiskā patiesība ir uzvarējusi. «Jelgavas
Vēstnesis» jau rakstīja, ka gandrīz
gada garumā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
un Saeimas deputātu vairākums
atbalstīja Jelgavas pilsētas apvienošanu ar tuvējiem novadiem,
likvidējot ceturto lielāko pilsētu
valstī. «Tas bija nopietns un grūts
darbs gada garumā, argumentējot un pārliecinot ministriju

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

un Saeimas deputātus, ka nav
pieļaujama Jelgavas pievienošana novadiem,» saka A.Rāviņš,
uzsverot: «Strādāsim tālāk pie
teritoriju ilgtermiņa attīstības, jo
Latvijas spēks ir pašvaldībās un
sadarbībā.»
Valsts un pašvaldību kopīgu
funkciju realizēšanai paredzēts
izveidot arī Kurzemes, Zemgales,
Rīgas, Vidzemes un Latgales
administratīvos reģionus.
Jāpiebilst gan, ka jau 46 Latvijas pašvaldību vadītāji ar kopīgu
vēstuli vērsušies pie Valsts prezidenta Egila Levita, aicinot neizsludināt Saeimā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumu, kas paredz valstī
trīskārt samazināt pašvaldību
skaitu. Valsts prezidents Saeimas
pieņemto likumu izvērtēs līdz 20.
jūnijam.

63048800

nomaksas termiņš
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas
pašvaldība atgādina, ka šogad nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) otrā
ceturkšņa nomaksas
termiņš ir 1. jūlijs.
Līdz šim NĪN iekasēts 2,4 miljonu eiro
apmērā.
Sniedzot atbalstu Jelgavas
iedzīvotājiem un uzņēmumiem ārkārtējās situācijas
laikā, likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» noteiktais otrais un trešais 2020.
gada NĪN nomaksas termiņš

ar Jelgavas domes lēmumu no
15. maija tika pārcelts uz 1.
jūliju un no 15. augusta uz 1.
oktobri. Novembrī tas paliek
nemainīgs – 16. novembris.
Jelgavas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs stāsta, ka no
gada sākuma līdz 11. jūnijam
NĪN iekasēts 2,4 miljonu eiro
apmērā un tas ir aptuveni 64
procenti no šogad plānotā.
Par visu gadu nodokli nomaksājuši apmēram 56 procenti
īpašnieku. Šogad Jelgavas
pilsētas pašvaldības budžetā
ienākumi no NĪN plānoti 3,7
miljoni eiro.
Turpinājums 3.lpp.

birojs@info.jelgava.lv
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Jelgavas 755 gadu vēsturi
skulptūrās varēs apskatīt
jau no sestdienas
No 1.lpp.

«Tēma «Baltu ugunis» ir
plaša, un ir daudz vietas izpausmei. Mans darbs veidojas procesā, nepieturoties pie plāna, bet
formas un kopējo veidolu radot
šeit un tagad,» stāsta māksliniece E.Titāne, mālā attēlojot
spirāli, kurā tiks notverta to
karsējošā liesma. Lielformāta
keramikas skulptūru simpozijā
top četri darbi, kuros mākslinieku unikālais redzējums
savienojas ar folkloru un pat
Bībeles stāstiem, attēlojot kā
mītiskus tēlus, tā motīvus par
cilvēka izcelsmi.
Savukārt 20. jūnijā pulksten
20 kultūras namā tiks atklāta
starptautiskā sadraudzības
mākslas izstāde, kas katru
gadu notiek citā pilsētā. Tā iepazīstinās ar četru mākslinieku
fotosērijām, kas kopā skatāmas
ar nosaukumu «Pandēmijas laikā». «No Šauļiem pie mums vie-

Ceturtdiena, 2020. gada 18. jūnijs

Akcijā «Dod riepām otru dzīvi»
Jelgavā nodotas 1484 riepas

sosies fotogrāfs Virģinijs Kin-  Emīls Rotgalvis
činaitis, kura darbos parādās
ļoti interesantas arhitektūras
Sadarbojoties SIA
kompozīcijas – kontrasti starp
«Zemgales Eko» un
ēkām, krāsām, gaismām. Jelenerģētikas uzņēgavu izstādē pārstāvēs Dzintra
mumam «AJ Power
Žvagiņa ar sēriju «Jelgavnieki
Recycling», sestdien,
vīrusa laikā». Kaut gan tapis
13. jūnijā, dalīto atkrietni vairāk darbu, izstādē
kritumu savākšanas
būs skatāmas 35 viņas uzņemlaukumā Ganību ielā
tas fotogrāfijas, un šī būs pirmā
84 norisinājās vides
iespēja tās redzēt klātienē,»
akcija «Dod riepām
stāsta mākslas akcijas kurators
otru dzīvi», kuras
Jelgavas Mākslinieku biedrības
laikā iedzīvotāji no
vadītājs Māris Brancis, turvienas automašīnas
pinot: «Uz pandēmijas laiku
bez maksas varēja
fotogrāfijās «Dialogi izolācijā»
nodot četras nolietoatskatīsies arī mākslinieki no
tas vieglās automašīPērnavas Marko Tomasts un
nas riepas. Akcija ilga
Haide Rannakivi. Atklāšačetras stundas, un to
nā nodosim stafeti Igaunijas
laikā no kopumā 371
pārstāvjiem, kur izstādi rīkos
automašīnas pienākamgad.» Fotoizstāde «Panņemtas 1484 riepas
dēmijas laikā» kultūras nama
bez maksas, kā arī vēl
1. stāva galerijā būs skatāma
100 par maksu.
līdz 20. jūlijam.
«Jau pirmās stundas laikā
bijām pieņēmuši riepas no 100
automašīnām, kas nozīmē 400
bez maksas nodotu riepu, taču
daudzi vēlējās atbrīvoties no
vairāk nekā četrām riepām,
tāpēc par šo pakalpojumu
samaksāja. Aktivitāte bija
negaidīti augsta – iepriekš šo
akciju rīkojām sezonas riepu
maiņas laikā, bet atsaucība
šajā reizē bija vēl lielāka,»
stāsta uzņēmumu grupas «AJ
Power» komunikācijas vadītājs Mārtiņš Pudņiks.
Riepu pieņemšana 13. jūnijā
sākās pulksten 9, taču pirmās
automašīnas pie dalīto atkritumu savākšanas laukuma
ieradās jau ap pulksten 8.30,

Foto: Ivars Veiliņš
bet stundu vēlāk Ganību ielas
garumā līdz pat krustojumam
ar Satiksmes ielu izveidojās
rinda.
«Šajā akcijā mūsu partneris ir būvmateriālu ražotājs
«Schwenk Latvija». Pieņemtās
riepas pārstrādājam granulās
un nododam uzņēmumam siltumenerģijas ražošanai. Taču
riepu pārstrādē sadarbojamies
arī ar citiem, piemēram, ar
gumijas flīžu ražotāju, kas
pārstrādātās granulas izmanto celiņu vai aktīvās atpūtas
laukumu seguma ražošanai,»
skaidro «AJ Power» komunikācijas konsultante Gita
Deniškāne.
«Jau bijām gatavi nodot
riepas par samaksu, bet avī-

zē izlasīju par akciju, tāpēc
ar vīru nolēmām šo iespēju
izmantot. Riepas pārstrādei
nododam vienmēr, bet nav tā,
ka katru gadu gaidām tieši
šo akciju,» stāsta jelgavniece
Liene Buša. Nodot riepas bija
ieradušies arī cilvēki no tuvējiem novadiem, tostarp Zanda
no Ozolniekiem: «Izmantoju
šo iespēju, lai četras riepas
nodotu bez maksas un divas
par samaksu. Tādējādi es atbrīvoju garāžā vietu – ikdienā
vai nu nav laika, vai pietrūkst
informācijas par to, kur riepas
var nodot.»
Vides akcija «Dod riepām
otru dzīvi» norisinājās trešo
gadu, iedzīvotājiem bez maksas piedāvājot atbrīvoties no

nolietotām riepām, kas citkārt
lieki aizņemtu vietu vai tiktu
nelegāli izmestas vai iznīcinātas. «Ikdienā cilvēki riepas,
kad tās tiek mainītas, visbiežāk bez maksas atstāj servisā,
taču tas nav viennozīmīgi
vērtējams – uz paša servisa
sirdsapziņas paliek, vai riepas
pēc tam tiek utilizētas likumīgā veidā,» tā G.Deniškāne.
Jāpiebilst, ka ikdienā dalīto
atkritumu savākšanas laukumā nolietotās riepas tiek
pieņemtas par maksu atkarībā
no riepas diametra un maksa
par vienas riepas nodošanu
var būt no 1,90 līdz 2,70 eiro.
Papildu informācija par atkritumu nodošanu pieejama mājaslapā www.zemgaleseko.lv.

Svētkos būs izmaiņas autobusu kustības sarakstā
 Ritma Gaidamoviča

Svētku brīvdienās – 22., 23. un 24. jūnijā – Jelgavas pilsētas sabiedriskais transports kursēs
pēc svētdienas kustības saraksta, bet 24. jūnijā
nekursēs 52 autobusu agrākie reisi, informē SIA
«Jelgavas autobusu parks».

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs
gan slēptā, gan atklātā veidā
vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 19. jūnijā 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.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» (turpmāk
– JPPI «Pilsētsaimniecība») pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: sauso un vēja gāzto koku koksne ar kopējo krāju 61 m3, kas atrodas
Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma «Siliņu-Viskaļu mežs» sastāvā esošajā zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 09000290542.
2. Izsole notiks: 2020. gada 29. jūnijā plkst.10 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā,
14. kabinetā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/
saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā,
vai mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Sludinājumi», un www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā
«Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt: līdz 2020. gada 26. jūnijam, iepriekš sazinoties
ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam
piedāvājums personīgi jāiesniedz 2020. gada 29. jūnijā plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība»
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 600 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 60 euro jāsamaksā pirms
izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība«: AS «SEB banka», konts LV61UNLA0050001003121,
norādot maksājuma mērķi «Sauso un vēja gāzto koku koksne ar kopējo krāju 61 m3».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Jāatgādina, ka 22. jūnija
darba diena tika pārcelta uz
13. jūniju, līdz ar to nākamā
pirmdiena ir oficiāla brīvdiena, tādēļ pilsētas autobusi 22.
jūnijā kursēs pēc svētdienas
grafika. 24. jūnijā atcelti agrākie rīta reisi 1., 2., 4., 5.,

7., 8., 9., 11., 14., 15., 19., 22.
maršruta autobusiem. Ar izmaiņām Jelgavas pilsētas autobusu kustības sarakstā var
iepazīties uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv. Līgo dienā, 23.
jūnijā, atcelti arī daži vēlākie
mikroautobusu reisi uz Rīgu

un 24. jūnijā agrākie reisi uz
Rīgu. Informācija par reisu izpildi reģionālajos starppilsētu
nozīmes maršrutos pieejama
mājaslapā 1188.lv.
14. jūnijā stājies spēkā vasaras sezonas vilcienu kustības
grafiks un atjaunoti arī četri
vilcienu reisi Jelgavas virzienā, kas ārkārtējās situācijas
laikā bija slēgti. VAS «Pasažieru vilciens» informē, ka arī
vilcieni 22., 23. un 24. jūnijā
kursēs atbilstoši brīvdienu sarakstam un 22. jūnijā pasažieriem vilcienos ar abonementa

biļetēm mēneša darbdienā
braukt nav atļauts. Tāpat no
21. līdz 24. jūnijam noteiktas
izmaiņas vilciena Rīga–Jelgava–Dobele–Liepāja kustības
sarakstā – ar tām var iepazīties
«Pasažieru vilciena» mājaslapā
www.pv.lv. Uzņēmums aicina
pirms brauciena ieskatīties
aktuālajā vilcienu kustības
grafikā, kas elektroniski pieejams 10 dienas uz priekšu.
Jāatgādina, ka joprojām ir
spēkā prasība sabiedriskajā
transportā lietot mutes un
deguna aizsegu.

Darba devējus aicina pieteikties subsidēto darba vietu izveidei
 Veronika Žigalova

Nodarbinātības
valsts aģentūra
(NVA) aicina darba
devējus pieteikties
subsidēto darba vietu izveidei Eiropas
Sociālā fonda (ESF)
projektā «Subsidētās darbavietas
bezdarbniekiem».
Tā ir iespēja darba
devējiem piesaistīt
savam uzņēmumam
vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot
subsidētajās darba
vietās NVA reģistrētos bezdarbniekus.
Izveidojot subsidēto darba
vietu NVA reģistrētam bezdarbniekam, darba devējs
saņem dotāciju nodarbinātā
bezdarbnieka un viņa darba
vadītāja atalgojumam, kā arī

noteiktos gadījumos dotāciju
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
no bezdarbnieka darba algas
dotācijas daļas. Ja subsidētā
darba vieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti,
darba devējs var saņemt vienreizēju dotāciju darba vietas
pielāgošanai, informē NVA.
ESF projekta «Subsidētās
darbavietas bezdarbniekiem»
gaitā tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti,
bezdarbnieki, kuri bijuši bez
darba vismaz 12 mēnešus,
bezdarbnieki vecumā virs
55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, kā arī
bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.
Pieteikties subsidēto darba vietu izveidei NVA filiālēs
visā Latvijā var komersanti (izņemot ārstniecības
iestādes, kurās valsts vai
pašvaldības daļa pamatka-

pitālā atsevišķi vai kopumā
pārsniedz 50 procentus, kā
arī izglītības iestādes, kuru
pamatuzdevums ir izglītības
programmu īstenošana),
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās
personas, nodibinājumi vai
biedrības, izņemot politiskās
partijas.
Lai pieteiktu subsidēto
darba vietu, darba devējam
jāreģistrē vakance NVA, jāizvēlas atbilstošas mērķgrupas
bezdarbnieks, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību
vai savstarpēji vienojoties
ar bezdarbnieku. Pēc tam
jāaizpilda pieteikuma forma,
kas pieejama NVA mājaslapas
sadaļā «Darba devējiem»,
«Pasākumi noteiktām personu grupām». Aizpildītais
pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu
NVA filiālei, kuras adminis-

tratīvajā teritorijā plānots
veidot subsidēto darba vietu.
Pieteikumu var nosūtīt arī
elektroniski, parakstot ar
drošu elektronisko parakstu.
Darba devēju pieteikšanās
subsidēto darba vietu izveidei
turpināsies līdz gada beigām.
2020. gadā NVA plāno kopumā izveidot 912 darba vietas,
no tām 622 tiks veidotas bezdarbniekiem ar invaliditāti,
bet 290 – citu mērķgrupu
bezdarbniekiem. Kopš ESF
projekta «Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem»
sākuma darba devēji ar NVA
atbalstu ir izveidojuši 3664
subsidētas darba vietas, no
tām 1184 bezdarbniekiem
ar invaliditāti un 2480 citu
mērķgrupu bezdarbniekiem.
Detalizēta informācija par
pasākumu, tā nosacījumiem
un dotāciju apmēru pieejama
mājaslapā www.nva.gov.lv vai
NVA filiālēs.

Pašvaldība iedzīvotājus
apkalpo ierastajā režīmā
 Līga Klismeta

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
atsākusi klientu apkalpošanu režīmā, kāds
bija pirms ārkārtējās
situācijas ieviešanas.
Pašvaldības Klientu apkalpošanas centra apmeklētāju
pieņemšanas laiks: pirmdienās
no pulksten 8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 8 līdz 17 un piektdienās
no pulksten 8 līdz 14.30.
Apmeklētāju pieņemšanas
laiks pašvaldībā: pirmdienās
no pulksten 15 līdz 19 un trešdienās no pulksten 9 līdz 12 pēc

iepriekšēja pieraksta.
Apmeklētāju pieņemšanas
laiks pie Jelgavas pilsētas vadības: katra mēneša 1. un 3. pirmdienā no pulksten 15 līdz 19 pēc
iepriekšēja pieraksta.
Dzimtsarakstu nodaļas (Svētes ielā 22) apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no
pulksten 13 līdz 19, otrdienās,
ceturtdienās no pulksten 9 līdz
12 un no pulksten 14 līdz 17,
trešdienās, piektdienās no pulksten 9 līdz 12.
Lai pierakstītos apmeklējumam, kā arī jautājumu gadījumā
pašvaldība aicina iedzīvotājus
sazināties ar Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 63005522,
63005537.
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Ceturtdiena, 2020. gada 18. jūnijs

Būs slēgts Loka
maģistrāles un Rīgas
ielas krustojums

No 1.lpp.

pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu.
Būtiski ir maksājuma mērķī
precīzi norādīt nodokļa maksātāja
personīgā konta numuru par
zemi un ēkām, īpašuma adresi vai
kadastra numuru, par kuru veikts
maksājums. Norēķinus var veikt
arī portālā www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv – tur ir pieejami
pašvaldības banku konti NĪN
samaksai, turklāt nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa
nepieciešamā informācija.
Tāpat samaksāt NĪN var veikalu tīkla «Maxima» kasēs. Par
katru maksājumu tiek ieturēta
komisijas maksa – 0,50 eiro.

Aicina nopļaut zāli un
sakopt privātās teritorijas
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Pašvaldības
policija iedzīvotājus
aicina pievērst uzmanību sava īpašuma un
tam piegulošās teritorijas sakopšanai.
Pašvaldības policija
par zāles nopļaušanu šogad jau veikusi
preventīvas pārrunas ar 88 teritoriju
īpašniekiem, divos
gadījumos, kad saimnieks nav reaģējis arī
pēc vairākkārtējiem
aicinājumiem sakopt
īpašumu, uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem īpašniekam ir
jānodrošina īpašuma teritorijas
un tai piegulošās teritorijas
kopšana – zāliena nopļaušana,
atkritumu savākšana, grāvju,
caurteku un ietvju tīrīšana.
Juridiskām personām tie ir
desmit metri no žoga, bet fiziskām personām – pieci metri.
Jāpiebilst, ka īpašuma un tam
piegulošajā teritorijā zāles
garums nedrīkst pārsniegt 15
centimetrus. Tāpat īpašumā
nedrīkst veidot lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu
uzkrājumus, transportlīdzekļu
vrakus aizliegts turēt vietās,
kur tie redzami no ielas. Par
zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu un zāles
nepļaušanu var uzlikt naudas
sodu no 140 līdz 700 eiro fiziskām personām un no 700 līdz
2900 eiro juridiskām personām.
Pašvaldības policija privātu
teritoriju īpašniekiem šogad ir
izsūtījusi 67 brīdinājumus par
viņiem piederošajā īpašumā
nenopļautu zāli ar lūgumu

teritoriju noteiktā laikā sakopt.
«Kopumā situācija pilsētā attiecībā uz zāles pļaušanu ir uzlabojusies. To apliecina arī tas,
ka šogad nav sastādīts neviens
administratīvā pārkāpuma
protokols par zāles nepļaušanu – lielākā daļa saimnieku
pēc brīdinājuma saņemšanas ir
atsaukušies un zāli nopļāvuši.
Tikai divos gadījumos, kad,
atkārtoti apsekojot teritoriju,
tika konstatēts, ka tas nav
izdarīts, uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība,»
stāsta Pašvaldības policijas
Sabiedriskās kārtības nodaļas
vadītājs Ivo Omiks, papildinot,
ka Pašvaldības policijas mērķis nav uzreiz sodīt, bet gan
sarunu ceļā atrisināt situāciju.
Policija informē par saimnieka
pienākumiem un iespējamām
sankcijām, reizē paredzot laiku
sakopt īpašumu. «Protams,
mēs kontrolējam un uzraugām, lai īpašuma sakopšana
būtu veikta saprātīgā termiņā. Iespējams, šogad situāciju
ietekmēja tas, ka ārkārtējās
situācijas laikā cilvēki daudz
biežāk uzturējās mājās, līdz ar
to saimnieki bijuši atbildīgāki
un laicīgi sakopuši savu īpašumu,» tā I.Omiks.
Šogad maijā un jūnijā par
nenopļautu zāli sešos gadījumos Pašvaldības policiju
informējuši iedzīvotāji, bet
policijas iecirkņu inspektori
veikuši 259 apsekošanas. Ar
88 saimniekiem notikušas
preventīvas pārrunas, bet 67
gadījumos, kad īpašniekus neizdevās sastapt, uz dzīvesvietas
adresi nosūtīts brīdinājums ar
lūgumu īpašumu sakopt. 2019.
gadā par zāles nepļaušanu
pilsētā sastādīti 13 administratīvā pārkāpuma protokoli,
veiktas 1666 apsekošanas, 271
preventīva pārruna un izsūtīti
359 brīdinājumi.

 SIA «Jelgavas tirgus» administrācija
informē, ka svētku brīvdienās – 22.
un 23. jūnijā – Jelgavas tirgus strādās no pulksten 8 līdz 15, bet 24.
jūnijā tas būs slēgts. 22. jūnijā strādās
arī tirgus gaļas paviljons, kas ierasti
pirmdienās ir slēgts. 22. un 23. jūnijā
būs atvērts arī tirdzniecības centrs
«Rosme» un saimniecības preču tirgus.

SIA «Skonto Concrete Cladding»
(reģ.Nr.40203099258)
saistībā ar paplašināšanos aicina darbā

RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES)
(kopā 25 jaunas darba vietas).

Prasības:
• motivācija strādāt un vēlme mācīties;
• spēja precīzi izpildīt uzdotos darba uzdevumus;
• augsta atbildības izjūta, centīgums.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu, sākot no 5
EUR/st. (bruto);
• pilnas slodzes darba laiku (iespējami dažādi darba laiki atkarībā no amata pozīcijas:
4–13, 5–14, 7–16, 8–17, 10–19);
• nepieciešamo apmācību darbavietā;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju mācīties, attīstīties un paaugstināt savu kvalifikāciju.

Tuvojas NĪN nomaksas termiņš
I.Bušs norāda, ka, pamatojoties uz divu Covid-19 krīzes
skarto komersantu individuālo
iesniegumu, pašvaldība tiem ir
pagarinājusi 2020. gada pirmā
ceturkšņa samaksas termiņu.
Vienošanās ar abiem komersantiem paredz, ka pirmā ceturkšņa
NĪN maksājumu, kas kopā veido
907 eiro, tie nomaksās līdz šā
gada beigām.
Finanšu nodaļa atgādina, ka
NĪN maksājumu bezskaidras
naudas norēķinu veidā var veikt
internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un
to, vai pārskaitījums adresēts

Īsi

No 20. jūnija pulksten 20 līdz 21. jūnija pulksten 8 darbiem labvēlīgu laikapstākļu gadījumā
tiks asfaltēts Loka maģistrāles un Rīgas ielas krustojums. Satiksmes kustība krustojumā
šajā laikā būs pilnībā slēgta, apbraucamo ceļu organizējot pa Bērzu ceļu, Pērnavas ielu,
Pumpura ielu, Paula Lejiņa ielu, Aviācijas ielu, Loka maģistrāli, autoceļu A8 un autoceļu
V1068 (Eglaines iela Ozolniekos). «Šis krustojums ir ļoti nozīmīgs, ar lielu satiksmes intensitāti, tāpēc dienas laikā to noasfaltēt kvalitatīvi ir problemātiski. Būvnieks piedāvāja
asfaltēt nakts stundās. Pats būtiskākais – slēdzot krustojumu, asfaltēšanu iespējams veikt
vienlaidus, samazinot šuvju skaitu. Jo mazāk šuvju jeb salaidumu, jo ilgmūžīgāks asfalts,»
skaidro pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs. Viņš piebilst, ka
jau pagājušajā nedēļā noasfaltēta brauktuves virskārta Loka maģistrālē pie Rubeļu ceļa
un šobrīd darbi turpinās arī citos posmos.
Sabiedriskais transports, dodoties uz Ozolniekiem vai Rīgu, slēgto posmu apbrauks pa
Veco ceļu un Klijēnu ceļu. SIA «Jelgavas autobusu parks» Pārvadājumu nodaļas vadītājs
Gatis Dūmiņš skaidro, ka šīs satiksmes organizācijas izmaiņas skars četrus pilsētas 1. un
13. maršruta autobusu reisus, kā arī mikroautobusus, kas pēc pulksten 20 dodas uz Rīgu
un atpakaļ. «Ņemot vērā to, ka sabiedriskais transports tiks novirzīts pa Veco ceļu un
Klijēnu ceļu, netiks apkalpota pietura «Keramika» un pietura «Pērnavas iela» virzienā no
centra,» tā G.Dūmiņš.
Foto: Ivars Veiliņš

Galvenie pienākumi:
• veikt betona plātņu izgatavošanu, pēc
apstrādi un pakošanu.
Adrese: Langervaldes iela 2, Raubēni,
Cenu pagasts, Ozolnieku novads
(6 km no Jelgavas centra).
Ja atbilstat prasībām, lūdzam sūtīt savas
darba pieredzes aprakstu pa e-pastu
personnel@skontocc.com vai zvanīt
pa tālruni 26637211.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Jevgenija Jonova (dzimis
1963. gada 17. martā, deklarētā dzīvesvieta
– Filozofu iela 69, Jelgava) radiniekus. Lūdzam
personas, kurām kaut kas zināms par Jevgenija Jonova radiniekiem, pieteikties Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa
tālruni 63028550, 63048941 vai 26351548.

Sociālo lietu pārvaldes
apmeklētājiem jāievēro ierobežojumi

Meklē darbu

 Karīna Lukaševiča

Piedāvā darbu

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde arī pēc
ārkārtējās situācijas
atcelšanas saglabā
vairākus līdzšinējos
un ievieš papildu
ierobežojumus, kas
no šīs nedēļas jāņem vērā pārvaldes
klientiem un sociālās
mājas iedzīvotājiem.
No 15. jūnija Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Informācijas kabinets darbojas
ierastajā kārtībā, klientam
pirms apmeklējuma izņemot
numuriņu un aizpildot apliecinājumu par savu veselības
stāvokli. Pārvaldes vadītāja
apmeklētājus pieņem pirmdienās no pulksten 15 līdz 19,
un klientam iepriekš jāpiesakās Informācijas kabinetā.
Pieņemšana pie speciālistiem Sociālo lietu pārvaldē

tiek organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta, telefoniski piesakoties pie speciālista un uz tikšanos ierodoties
precīzi noteiktajā laikā. Pirms
tikšanās ar speciālistu klientam jāaizpilda apliecinājums
par savu veselības stāvokli,
un uz tikšanos lūgums ņemt
līdzi savu pildspalvu, kā arī
lietot mutes un deguna aizsegu.
Tāpat naktspatversmē un
Sociālo pakalpojumu centrā
bērniem ir atsākta jaunu
klientu uzņemšana, uzrādot
dokumentu, ka personai
ir veikts Covid-19 tests ne
agrāk kā trīs dienas pirms
pakalpojuma saņemšanas
un tas ir negatīvs. Ārkārtas
gadījumā šāda prasība neattiecas uz bērniem, kuriem
nepieciešama uzturēšanās
Krīzes centrā vai jānodrošina
ilgstoša sociālā aprūpe un
rehabilitācija nekavējoties.
Dienas centros jauni klien-

ti tiek uzņemti, personai
uzrādot ne vēlāk kā pirms
nedēļas izsniegtu ģimenes
ārsta izziņu par kontrindikāciju neesamību pakalpojuma
saņemšanai.
Ievērojot noteiktos drošības pasākumus, atsāktas
arī izglītojošās un atbalsta
grupu nodarbības un uzvedības sociālās korekcijas programmas ietvaros notiekošās
nodarbības, savukārt sociālie
darbinieki atsāk klientu apkalpošanu dzīvesvietā.
Sociālo lietu pārvalde informē, ka sociālās mājas un
grupu dzīvokļu iemītnieku
apciemošana un nepiederošu
personu uzturēšanās ēkā
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
9 bez īpašas nepieciešamības
joprojām ir aizliegta.
Klienti aicināti ņemt vērā,
ka Sociālo lietu pārvaldei ir
tiesības neapkalpot klientus,
kuriem ir akūtas saslimšanas
pazīmes.

Bērnudārzā «Pasaciņa» uz laiku slēgta viena grupa
 Kristīne Langenfelde

Ievērojot Slimību
profilakses un kontroles centra epidemiologu norādījumus, šobrīd uz laiku
ir slēgta viena grupa
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa».
Bērnudārza grupas skolotāja palīgam konstatēts pozitīvs Covid-19 testa rezultāts.
Personai slimība norit bez

simptomiem. Tā kā katra
grupa bērnudārzā darbojas
maksimāli izolēti un pēdējos mēnešos nav notikuši
arī kopīgi pasākumi iestādē, epidemiologi rekomendē
drošības nolūkos slēgt tikai
vienu konkrēto bērnudārza
grupu. Tajā tiek veikta pilnīga
dezinfekcija.
Konkrētās grupas audzēkņi
šobrīd atrodas ģimenes ārsta
uzraudzībā un viņiem ir jāievēro 14 dienu pašizolācija.
Tās laikā vienam no bērna
vecākiem ir iespēja saņemt

slimības lapu. Pašizolācijā
atrodas arī četri šīs grupas
pedagogi, savukārt visiem
iestādes darbiniekiem vakar
veikts Covid-19 tests, un tā
rezultāti būs zināmi jau tuvākajā laikā.
Pašizolācijā šobrīd atrodas
arī bērnudārza skolotāja palīga ģimene.
Jelgavas pašvaldība ciešā
sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologiem uzrauga situāciju
un veic visus nepieciešamos
drošības pasākumus.

Elektriķis. Tiks izskatītas visas
darba iespējas. T.22163952.
Podiņkrāšņu meistars meklē
darbu. T.24905173.

SIA «Rūķu māja» (reģ.Nr.43602010526)
piedāvā darbu skolotāja palīgam(-dzei).
Atalgojums – 510 EUR (bruto). Pieteikties pa tālruni 26460913.
SIA «Rūķumāja» (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.

Līdzjūtība
Visdziļākā līdzjūtība
Nadeždai Leimontai,
no brāļa uz mūžu atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
IVETA JĒGERMANE (1973. g.)
VIKTORS SVIRKOVSKIS (1972. g.)
IRĒNA MISSA (1937.g.).
Izvadīšana 18.06. plkst.12 Bērzu kapsētā.
EDGARS MALBĀRDS (1932. g.).
Izvadīšana 19.06. plkst.12 Meža kapsētā.
LĪGA KUĻIKOVA (1946. g.).
Izvadīšana 19.06. plkst.14 Baložu kapsētā.
ARVĪDS KALNIŅŠ (1931. g.).
Izvadīšana 19.06. plkst.16 Meža kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina:
SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī notiks atvērtā ekskursija
 Emīls Rotgalvis

Sestdien, 20. jūnijā, pulksten 11 apmeklētājiem
būs iespēja iepazīt torņa
ekspozīcijas kopā ar gidu
bez papildu samaksas,
vien iegādājoties biļeti Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa apskatei,
informē Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā. Šī būs
pirmā atvērtā ekskursija,
kopš tornis un tā ekspozīcijas atkal atvērtas apmeklētājiem.
Ekskursijas laikā torņa deviņos
stāvos kopā ar gidu varēs apmeklēt
trīs ekspozīcijas, iepazīstot Jelgavu
un tās vēsturi, izzinot pilsētas simboliku, Latvijas brīvvalsts pirmos
prezidentus zemgaliešus, Zemgales
tautastērpus, kā arī Svētās Trīsvienības baznīcas vēsturi. Ekspozīcijas
ir interaktīvas un ļauj līdzdarboties

– atklāt pilsētas ģerboņa noslēpumus, salikt no gabaliņiem Zemgales
karti, virtuāli viesoties prezidenta
kabinetā, izmēģināt latvju rakstu
šūšanu un daudz citu aktivitāšu.
Tāpat kopā ar gidu varēs apmeklēt
izstāžu zāli un torņa skatu laukumu
9. stāvā, aplūkojot Jelgavu no 37
metru augstuma.
Lai piedalītos ekskursijā, jāiegādājas ieejas biļete Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī. Biļetes
cena pieaugušajiem ir 2,50 eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem –
1 eiro, bet pirmsskolas vecuma bērni
torņa ekspozīcijas var apmeklēt
bez maksas. Plānotais ekskursijas
ilgums – viena stunda.
Ekskursijas ar gidu Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī par
maksu var pieteikt arī citos laikos –
ekskursijas cena ar gidu latviešu valodā ir 11 eiro, bet angļu, krievu vai
vācu valodā – 15 eiro. Iepazīt torņa
ekspozīcijas gida pavadībā var gan
grupas, gan individuāli apmeklētāji.

Radošajā darbnīcā
Pārlielupes bibliotēkā varēs
uzpīt savu Līgo vainagu
 Emīls Rotgalvis

20. jūnijā no pulksten
12 līdz 15 Pārlielupes
bibliotēkā Loka maģistrālē 17 ikviens gaidīts
uz saulgriežu ielīgošanas
pasākumu – radošo darbnīcu, kurā varēs apgūt
Līgo vainagu pīšanas
prasmi, uzpinot savu
vainagu.
Pasākums paredzēts bibliotēkas
pagalmā, un dalībniekiem tiks
nodrošināti visi nepieciešamie materiāli, taču ikviens aicināts nākt
arī ar savām jāņuzālēm, ziediem,
ozolzariem, ko iepīt vainagā. «Šādu
pasākumu pirmoreiz rīkojām aizvadītajā gadā, un atsaucība bija
liela, tāpēc nolēmām to atkārtot
arī šogad, sagādājot mūsu apmeklētājiem kādu priecīgu brīdi un
bibliotēkā kopīgi atzīmējot vasaras
saulgriežus,» par radošo darbnīcu
stāsta Pārlielupes bibliotēkas

«Glezniecība ir mans vaļasprieks,
patvērums, dievkalpojums»

Ligitas Caunes gleznas parāda ainavas – Latvijas un
pasaules dabas un pilsētu
skatus –, uzsvaru liekot uz
krāsām, kas izceļas kā košās
gleznās, tā darbos, kuros
izmantota ierobežota palete.
 Emīls Rotgalvis

vadītāja Aiga Volkova, kuras vadībā taps svētku rotas. Gadījumā,
ja pasākuma norisei ārā traucēs
laikapstākļi, tas tiks pārcelts uz
telpām, ievērojot noteiktās drošības prasības, nodrošinot četrus
kvadrātmetrus vienai personai un
divu metru distanci, kas jāņem
vērā arī ārā.
20. jūnijā Pārlielupes bibliotēka
būs atvērta no pulksten 10 līdz 17,
radošās darbnīcas apmeklētājiem
piedāvājot apskatīt arī vienas dienas izstādi, kurā apkopotas Līgo
un saulgriežu tēmai veltītas grāmatas, un fotogrāfa Jura Zēberga
darbus, kas bibliotēkā būs skatāmi
līdz 31. jūlijam. Īpaši uz bibliotēku
aicināti skolēni, kas no Pārlielupes
bibliotēkas speciālistiem visas vasaras garumā var saņemt ieteikumus, lai dažādotu vasarā lasāmās
literatūras sarakstu.
Jāpiebilst, ka līdz ar pārcelto
darba dienu un Līgo no 22. līdz
24. jūnijam Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles būs slēgtas.

Ceturtdiena, 2020. gada 18. jūnijs

26. jūnijā pulksten 18 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā gaidāma
tikšanās ar mākslinieci Ligitu
Cauni, ar kuras daiļradi –
ainavu gleznām, grafiskā
dizaina darbiem un vitrāžu
metiem – līdz 5. jūlijam var
iepazīties izstādē «Atzīšanās
mīlestībā». Vakars kopā ar
mākslinieci būs laiks un vieta
sarunām par mākslu, radošumu un reizē iespēja kopīgi
iepazīt mākslinieces darbus.
«Mani gleznojumi ir atzīšanās mīlestībā mākslai un Latvijas dabai. Glezniecība ir mans profesionālais vaļasprieks,
patvērums un dievkalpojums – tā ir
mana dzīve, un es mīlu to, ko daru,» par
savu radošo darbību, kurā rodams arī
izstādes nosaukums, stāsta māksliniece.
L.Caunes daiļrade ir daudzpusīga, ar
panākumiem darbojoties arhitektūras
objektu un interjeru projektēšanā, monumentālajā mākslā, akvarelī, grafikā
un eļļas glezniecībā. Dažādās radošuma
izpausmes atspoguļojas arī izstādē «Atzīšanās mīlestībā» Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, kur vienkopus

Foto: Ivars Veiliņš
skatāmas gan jauktā tehnikā tapušas
dienvidu ainavas – Itālija, Jordānija,
Grieķija –, gan eļļas gleznas ar Latvijas
skatiem, kā arī vitrāžu meti un dažāda
veida grafiskā dizaina darbi – kartītes,
grāmatu vāki, firmas zīmes. Izstādē
redzamās gleznas aptver pēdējos piecus
autores radošā darba gadus, bet dizaina
darbi un vitrāžu meti ļauj gūt ieskatu
L.Caunes pamatdarbā. «Dizains un
vitrāžu meti ir būtiska daļa no manas
profesionālās darbības. Savulaik darbojos Latvijas Mākslinieku savienības
Dekoratīvās mākslas kombinātā, kur
strādāju kopā ar stikla mākslinieci Laimu Bičevsku. Teju visi manis veidotie
meti ir pārtapuši vitrāžās, no kurām
daļa līdz šodienai nav saglabājušās. Savukārt gleznas top ārvalstu ceļojumos un
plenēros pie dabas tepat Latvijā,» stāsta
māksliniece.
Gleznas, kas veido lielāko daļu izstādes, apliecina mākslinieces piederību
liriski romantiskās ainavas žanram, kurā
nozīmīga ir mākoņu spēle, vakara atblāzma debesīs, vējainu noskaņu dinamika.
Savus darbus L.Caune izstādījusi vairāk
nekā 40 personālizstādēs Latvijā un ārzemēs, tajā skaitā Somijā, Dānijā, Lietuvā,
Austrijā, kā arī piedalījusies daudzās
grupu izstādēs. Jelgavā ar personālizstādi
māksliniece viesojas otro reizi, bet, Jelga-

vas Mākslinieku biedrības vadītāja Māra
Branča un muzeja uzaicināta, pirmo reizi
savus darbus eksponē Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā, kura izstāžu zāle, kā teic māksliniece, ļoti veiksmīgi
ļāvusi parādīt viņas veikumu. «Liels
paldies muzeja māksliniecei Mārītei Leimanei par ārkārtīgi veiksmīgo izstādes
iekārtojumu. Tā aptver plašu manas
radošās darbības loku, tāpēc, iespējams,
ir mazāk koncentrēta, taču ļoti vēlējos
parādīt gan dažādos jaunos darbus, gan
laika gaitā saglabātos profesionālās darbības rezultātus.»
«Ritmika, kompozīcijas stabilitāte
un vienkāršība visprecīzāk pamanāma
Ligitas ainavās, kas tuvas realitātei. Parasti tiek tverta plaša telpa, nereti tuva
panorāmai ar izteiktu dziļumu. Tonālais
risinājums ir plašs – no monohroma krāsu klājuma līdz intensīvam krāsziedam.
Ligita Caune jūt vissmalkākās tonālās
nianses dabā. Gleznojums ir atkarīgs
no mākslinieces iekšējā noskaņojuma –
vienā darbā parādās nostalģisks lirisms,
citviet valda dzīvespriecīgs krāsu spektrs,
bet vienmēr vitāls un dzīvi apliecinošs.
Ligitas Caunes glezniecības pamatā ir
dvēseles miers, iekšēja harmonija un
prieks par dzīves nerimtīgo pulsējumu,» mākslinieces daiļradi raksturo
M.Brancis.

Pārbaudi zināšanas par Jelgavas vēsturi krustvārdu mīklā

Svinam!

1

«Jelgavas Vēstnesis» publicē otro krustvārdu mīklu, kas radīta Jelgavas 755 gadu
jubilejai veltītajā konkursā. Tās autors ir 10. klases skolnieks Daniels Ribalko, kuru
piedalīties konkursā motivējis tieši attālināto mācību laiks: «Krustvārdu mīkla man
bija iespēja aizpildīt brīvo laiku un pārbaudīt sevi. Mani saista kultūra un vēsture,
tāpēc lielāko daļu jautājumu izveidoju, pamatojoties uz savām zināšanām, bet
talkā nāca arī spēle «Atklāj Jelgavu 100 veidos» un tajā minētie fakti.» Jelgavas
755. jubilejas svinības puisis aizvadījis aktīvi, saņemot balvu arī svētku sportiskajā
izaicinājumā, piedaloties karodziņa stafetē un virtuālajā fotoorientēšanās konkursā.
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Horizontāli
1. Jelgavā dzimusi un mācījusies dziedātāja, dziedājusi ar Viktoru Lapčenoku
(uzvārds).
3. Neatkarīgās Latvijas pirmais Ministru
prezidents, beidzis Jelgavas reālskolu
(uzvārds).
5. Pils Jelgavā, kas nav cietusi karadarbībā.
7. Viens no Lielupes agrākajiem nosaukumiem.
11. Jelgavas pils arhitekta uzvārds.
12. Vienīgais latviešu mākslinieks, kura
darbs atrodas Orsē muzeja kolekcijā
Parīzē.
15. Pie «Academia Petrina» tika izveidota
Latvijā pirmā ___.
17. Kurā debespusē Jelgavā atradās Latvijā
pirmā cukurfabrika?
19. Pēdējā automašīna, ko uzbūvēja
rūpnīcā «RAF».
21. Latviešu teātra pamatlicējs (uzvārds).
22. Iela, kuras nosaukums Ulmaņlaikos
bija Vadoņa iela.
23. Hercogs, kuram bija lielākā tirdzniecības flote Baltijas jūrā (vārds).
24. Aleja, kurā 2008. gadā tika uzvilkts
Kultūras mantojuma dienu īpašais karogs.
25. Jelgavas pilsētas svētku moto.

Vertikāli
2. Latviešu bērnu lugas autore, kura jaunības gadus ir aizvadījusi Jelgavā (uzvārds).
4. Vispārējo dziesmu svētku organizators
Jelgavā (uzvārds).
6. Ēdiens, kas Kurzemes un Zemgales
hercoga galmā pirmo reizi tika pasniegts
kā īpašs.
8. Jelgavas īpašais pamatēdiens – «Hercoga ___».
9. Kuras draudzes vajadzībām tika uzcelta
Svētās Trīsvienības baznīca?
10. Jaunlatviešu kustības pārstāvis, kurš
mācījies Jelgavas ģimnāzijā un strādājis
tās bibliotēkā (uzvārds).
13. Jelgavas īpašais deserts – «Šarlotes
___».
14. Jelgavā dibināta grupa, kuras pirmais
albums ir «Vairāk nekā skaļi».
16. 1991. gadā jaunatklātajam PE6 asteroīdam piešķirtais vārds.
18. Smaiļotājs, kuram par godu nosaukta
balva Jelgavā (uzvārds).
20. Lugas «Sidraba šķidrauts» autores,
kura savus skolas gadus aizvadījusi Jelgavā, pseidonīms.
Krustvārdu mīklu sastādīja
Daniels Ribalko

Jūnija mīklas atbildes būs publicētas 2. jūlija «Jelgavas Vēstneša» numurā.

