Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā,
18. novembrī, Jelgavā no pulksten 17 tiks pārtraukta
satiksme Lielās ielas posmā no Uzvaras līdz Pasta ielai
un no pulksten 19.45 Lielās ielas posmā no Kalnciema
šosejas līdz Pasta ielai. Transporta kustība tiks atjaunota
pulksten 20.30 pēc svētku uguņošanas.

Kā svinam un svinējām
Latvijas dzimšanas dienu – 4., 5. lpp.
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40 vēstījumi – kapsulā

Svētkos varēs
braukt bez maksas
 Sintija Čepanone

Jelgavas 4.
vidusskolas
direktora
vietniece
audzināšanas
darbā Inese
Bandeniece
(no kreisās)
un skolēni
Kristaps, Kārlis, Ramona
un Maija
kopā ar vēl
vairāk nekā
1000 audzēkņiem un
skolotājiem
sagatavojuši
vēstījumu
nākamajām
paaudzēm.
Foto: JV
 Sintija Čepanone

«Esi sveicināta, jaunā
paaudze! Sūtām šo ziņojumu no tālā 2007.
gada. Skolas piebūve
vēl tikai top...» Šādi
iesākas Jelgavas 4. vidusskolas 10.a klases
vēstījums nākamajām
paaudzēm, ko kopā ar
citiem piektdien, 16.
novembrī, iemūrēs jaunās piebūves pamatos.
Vēstījuma tapšanā iesaistīti visi
4. vidusskolas audzēkņi, un nākamās paaudzes, atrodot kapsulu,
par dzīvi skolā varēs uzzināt, izlasot ziņojumu, kurā savas domas
atspoguļojuši skolēni.
«Uzrakstītam vārdam ir spēks,»

4. vidusskolas direktora vietniece
audzināšanas darbā Inese Bandeniece atklāj, ka iespēja izpausties
tika dota visām 40 klasēm – kopumā 1050 skolēniem. «Skola ir
liela, un katrai klasei ir savs
redzējums par to,» viņa pamato,
norādot, ka līdztekus skolēnu
labajiem vārdiem kapsulā tiks
ievietots vēstījums, kurā minēta
oficiāla informācija par skolu, kā
arī skolas avīze un citas lietas, kas
raksturo mūsu gadsimtu.
I.Bandeniece jau paguvusi iepazīties teju ar visiem ziņojumiem.
«Tie visi izstaro tādu labvēlību
un pozitīvismu!» viņa atklāj, ka
katras klases vēstījums tiks arī
ieskenēts, lai paliek par piemiņu
skolā.
«Savā vēstījumā gribējām
atspoguļot to jauneklīgo ener-

ģiju, kāda skolā valda pašlaik,
akcentējot brīvības sajūtu. Tā
galvenā doma – jauniešu rokās
ir visa pasaule,» teic Kārlis no
12.b klases. Viņam tāpat kā klasesbiedriem šis ir pēdējais gads
skolā, taču viņš nebēdā par to,
ka jaunajā piebūvē pašam nebūs
izdevības mācīties. «Tajā mācīsies mani bērni un mazbērni,
bet es pats noteikti šeit nākšu
uz salidojumiem,» apsola Kārlis.
Kristaps un Maija, kas mācās
9.b klasē, stāsta, ka ziņojuma
tapšanā iesaistījusies visa klase. «Šajā skolā esam pavadījuši
jau ilgu laiku. Mēs lepojamies
ar to,» saka Maija. Savukārt
Ramona atklāj, ka 10.a klases
vēstījums tapis vienā vakarā un
to rakstīt uzticēts radošākajam
skolēnam.

4. vidusskolas audzēkņi spriež,
ka kapsulu, kas iemūrēta skolas
pamatos, neatvērs ne pēc desmit,
ne divdesmit gadiem. «Šķiet
neiespējami, ka kādreiz to vispār
atradīs,» prāto jaunieši, piebilstot
– ja nu tomēr...
Ja nu tomēr atradīs, tad nākamās paaudzes varēs uzzināt, ka
6.c klasē šajā mācību gadā mācās
32 skolēni, ieskaitot «visskaistāko, vismīļāko skolotāju Nataļju
Gorškovu», ka 12.a klase novēl
izbaudīt skolas gadus, jo «tie paiet
ļoti ātri», lasīt skolēnu rakstītu
dzeju, novēlējumus un skatīt
fotogrāfijas.
I.Bandeniece atklāj, ka kapsula
piebūves pamatos tiks iemūrēta
16. novembrī pulksten 9.15, bet
pirms tam norisināsies svinīgais
pasākums skolas iemītniekiem

Viltvārži biedē Loka maģistrāles iedzīvotājus
 Kristīne Pētersone

Pamatīgu satraukumu
piedzīvojuši Loka maģistrāles 21. nama iedzīvotāji – viņi saņēmuši paziņojumu, ka tiks
veikta vērienīga pagalma rekonstrukcija, pat
spridzināšanas darbi.
Taču šoreiz satraukumam nav pamata: pašvaldībā šādi darbi ne
tikai nav saskaņoti, bet,
kā izrādās, arī paziņojumā norādītie darbu
veicēji un kontaktpersonas ir fiktīvas.
Dīvaino paziņojumu iedzīvotāji
saņēma jau pagājušās nedēļas nogalē. Tajā formāli it kā atspoguļots

tas, ka tūlīt tiks uzsākta vērienīga
pagalma rekonstrukcija, solot
spridzināšanas darbus, apmetēja
darbus, izolēšanas un jumiķa
darbus, kā arī pazemes rakšanu.
Iedzīvotāji it kā aicināti būt īpaši
uzmanīgi, it sevišķi autovadītāji
lūgti kādu laiku pagalma teritorijā
ar auto neiebraukt un mašīnas
tur nenovietot. Tāpat paziņojuma
tekstā minēts, ka līdz decembrim
tiks traucēta elektrības piegāde.
Norādītas gan konkrētas firmas, kas darbus veiks, gan atbildīgās personas, kā arī tālruņa numuri kontaktpersonām. «Jelgavas
Vēstnesim», zvanot uz vienu no
norādītajiem tālruņa numuriem,
klausuli paceļ jaunietis, kurš
pilnīgā nesaprašanā atzīst, ka
viņam nav nekāda sakara ar šādu
paziņojumu. «Es esmu 12. klases

skolnieks! Neko nezinu par šādu
paziņojumu. Iespējams, kāds vienkārši gribējis ļauni pajokot,» spriež
Gatis, piebilstot, ka viņam jau esot
zvanījis arī zemes īpašnieks, kurš
tāpat ir nesaprašanā par to, ka
kāds uz viņa zemes grasās veikt
nesaskaņotus būvdarbus.
Jelgavas pašvaldības Būvvaldes
vadītāja Inita Dzalbe apstiprina,
ka attiecībā uz pagalmu Loka maģistrālē nekādi projekti Būvvaldē
nav iesniegti, līdz ar to būvatļauja
celtniecībai nav dota. Tātad, ja
arī šis paziņojums būtu domāts
nopietni, – jebkādu būvdarbu
uzsākšana, kas nav apstiprināta
Būvvaldē, ir nelikumīga.
Pašvaldība šo paziņojumu un
iedzīvotāju satraukumu uztvērusi
nopietni, tāpēc, lai noskaidrotu
situāciju, iesaistīta arī policija.

Šonedēļ Loka maģistrāles pagalmus rūpīgāk uzmana Pašvaldības policija. Tās priekšnieka
pienākumu izpildītājs Guntars
Akmentiņš skaidro, ka patruļdienests regulāri pārbauda šo teritoriju. «Mēs uzmanām, lai šādas
maldinošas paziņojumu lapiņas
neparādās atkal un lai netiek
uzsākti nesaskaņoti būvdarbi,»
tā G.Akmentiņš.
Pašvaldība par notikušo informējusi arī Drošības policiju. Tajā
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja,
ka jau pārbaudītas gan paziņojumā minētās personas, gan firmas.
Jau pašlaik droši var apgalvot, ka
nekur nav reģistrētas nedz tādas
firmas, nedz arī eksistē šādas personas. Pārbaude tiek turpināta
un par rezultātiem tiks ziņots
pašvaldībai.
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Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā, 18. novembrī,
Jelgavas dome iedzīvotājiem sarūpējusi
dāvanu – arī šogad
valsts svētkos pilsētas
sabiedriskajā transportā varēs braukt bez
maksas.
«Pieredze apliecina, ka iedzīvotāji šo iespēju labprāt izmanto un
svētkos pārvietojas ar sabiedrisko
transportu,» teic SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP) valdes
loceklis Pēteris Salkazanovs. Viņš
atklāj, ka arī šoreiz dome turpina
tradīciju 18. novembrī visos pilsētas sabiedriskā transporta marš-

rutos pasažieru pārvadājumus
nodrošināt bez maksas. Tradīcija
sākta pirms četriem gadiem, kad
iedzīvotāji par brīvu varēja braukt
maršrutā Ozolnieki – Tušķi, nākamajā gadā bez maksas varēja
pārvietoties jau visos pilsētas
maršrutu autobusos, savukārt nu
otro gadu jelgavniekiem par velti
ir arī maršrutu taksometri. «Tas
tādēļ, ka iepriekš iedzīvotāji svētkos labprāt brauca ar autobusiem,
savukārt maršrutu taksometriem
pasažieru praktiski nebija,» paskaidro P.Salkazanovs.
Kā «Jelgavas Vēstnesim» atklāj
domes preses sekretāre Egita
Veinberga, bezmaksas pārvadājumu dēļ JAP radušos zaudējumus
– 5112 latus – dome kompensēs
no izdevumiem neparedzētiem
gadījumiem.

Uzstādīs videokameras
 Sintija Čepanone

Jau nākamā gada sākumā Jelgavā varētu sākt
darboties videonovērošanas sistēma. Pašlaik speciālisti apzina
atbilstošākās kameru
izvietošanas vietas.
Lai veidotu sabiedrībai drošu
vidi, kā arī uzlabotu glābšanas
dienestu darbu ārkārtas situācijās, 15 krustojumos Jelgavā paredzēts izvietot videonovērošanas
kameras. Tās varēs arī izmantot,
lai kontrolētu notiekošo uz ielām,
kas ļautu novērst zādzības un
citas bīstamas situācijas.
«Konkursam «Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētā» pieteicās
četri pretendenti. Izvērtējot piedāvājumus, videokameru uzstādīšana uzticēta SIA «Belateg»,»
stāsta Investīciju nodaļas projektu
vadītāja Liene Rulle. Viņa norāda,
ka šīs firmas piedāvājums tika
atzīts par saimnieciski izdevīgāko, vērtējot konkursam iesniegtā
piedāvājuma cenu un kvalitāti.
Kameras paredzēts uzstādīt šādos
ielu krustojumos: Dobeles – Pulkveža Brieža, Lielā – Pētera, Lielā
– Mātera, Mātera – Svētes, Mātera
– Raiņa, Pasta – Driksas, Pasta
– Raiņa, Pasta – Sudrabu Edžus,
Lielā – Katoļu, Lielā – Akadēmijas, Raiņa – Katoļu, Akadēmijas

– Raiņa. Lielās un Dambja ielas,
kā arī Lielās un J.Čakstes bulvāra
krustojumā plānots izvietot kameras ar autotransporta numuru
nolasītāju.
«Pagājušajā nedēļā SIA «Belateg» veica krustojumu apsekošanu,
lai izvērtētu kameras izvietošanas
iespējas, piemēram, noteiktu, kur
to vislabāk uzstādīt – virs luksofora, pie kādas mājas vai citur,»
atklāj L.Rulle. Viņa teic, ka darbu
pie videonovērošanas sistēmas izveides sācis arī uzņēmums «Lattelekom», noskaidrojot, kā konkrētā
krustojumā iespējams pievienot
optisko kabeli, kas nodrošinātu
kameru darbību. «Ja kādā to nebūs
iespējams ierīkot, tiks izvēlēts cits
krustojums, kur kameru uzstādīt,»
projektu vadītāja bilst, ka tieši
tādēļ sākotnēji plānotās videonovērošanas kameru izvietošanas
vietas darbu izpildes gaitā var
nedaudz mainīties.
L.Rulle norāda, ka videonovērošanas sistēma varētu sākt
darboties nākamā gada pirmajos mēnešos. Kopumā šim mērķim paredzēts izlietot nepilnus
90 000 latus.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka videonovērošanas sistēmu
uzstādīšana tiek veikta «Interreg IIIA» Dienvidu prioritātes
projekta «Pārrobežu sadarbības
iniciatīva riska vadības sistēmas
veidošanai Latvijas un Lietuvas
kaimiņu reģionos» gaitā.

Informācijas centrs
Zinātniskajā bibliotēkā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā (JZB) otrdien, 13. novembrī,
atklāja Informācijas
centru.
Turpmāk lasītāji JZB pirmajā
stāvā varēs strādāt telpās, kas
aprīkotas ar datorizētajām
darba vietām, kur pieejams in-

terneta pastāvīgais un bezvadu
pieslēgums, dažādas elektroniskās datu bāzes un citi pakalpojumi, kas saistīti ar informācijas
ieguvi un apstrādi.
JZB Informācijas nodaļas
vadītāja Dagnija Avota stāsta,
ka pirmo ar modernām tehnoloģijām aprīkoto telpu gan lasītāji,
gan bibliotēkas darbinieki gaidījuši jau sen.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Eksperts, kurš izskauž
«bobsleja trases» pilsētā
 Kristīne Pētersone

paši invalīdi. Taču, neraugoties
uz to, darāmā vēl ir ļoti daudz.
Cilvēks, kurš brīvi pārJūs ne tikai pats pārvietovietojas pa pilsētu, nez
jaties ratiņkrēslā un labi apvai spēj iedomāties, ka
zināties, cik viegli vai grūti ir
vienā vai otrā veikalā,
piekļūt vienai, otrai vietai,
kafejnīcā, aptiekā vai
bet nu jau pāris gadu esat
frizētavā viņš nespēj
arī sertificēts eksperts, kas
iekļūt tikai tāpēc, ka
tiesīgs dot atzinumu, vai izpriekšā ir kāpnes, pāveidotā uzbrauktuve tiešām
rāk augsts slieksnis.
invalīdam ir piemērota.
Taču cilvēkam ratiņInvalīdu un viņu draugu apviekrēslā tā ir ikdiena.
nība «Apeirons» organizēja kurTomēr apstākļi mainās
sus, un es izmantoju šādu iespēju
– pašlaik jau katrai sa– ieguvu eksperta sertifikātu. To
biedriskajai jaunbūvēņēma vērā Jelgavas pašvaldība,
tai ēkai ir prasība: tai
aicinot mani novērtēt uzbraukobligāti jābūt pieejatuves jaunuzceltajām būvēm.
mai arī cilvēkiem ar
Atceros, vēl pirms dažiem
kustību traucējumiem.
gadiem Jelgavas sievieJelgavā tam līdzi seko
šu invalīdu organizācija
ne tikai būvinspektori,
«Zvaigzne» rīkoja tādu kā
bet arī vides pieejasavdabīgu akciju – cilvēki
mības eksperts Kārlis
ratiņkrēslā izbrauca ielās
Rūba, kurš pats jau
un eksperimentēja, cik ērti
vairāk nekā divdesmit
var piekļūt sabiedriskajām
gadus pārvietojas raēkām, un rezultāts bija šotiņkrēslā.
kējošs. Šokējošs ne tāpēc,
ka daudzviet tobrīd šādu uzJelgava noteikti šajā ziņā ir brauktuvju vispār nebija, bet
solīti priekšā daudzām citām gan tāpēc, ka pa izbūvētajām
Latvijas pilsētām – tā ir pašvaldī- invalīdam saviem spēkiem
bas iniciatīva algot ekspertu, kas visbiežāk nebija izredžu pareāli spēj novērtēt, vai izbūvētā šam uzbraukt.
uzbrauktuve, pacēlājs tiešām
Es tās saucu vienkārši par
ir ērts un lietojams cilvēkam bobsleja trasēm – uzņēmējs it
ratiņkrēslā. Sarunā ar K.Rūbu kā domā, kaut kādu uzbrauktuvi
«Jelgavas Vēstnesis» atklāj, kā izveido, bet tikai tad atklājas,
mainās situācija pilsētā, cik ka tā ir nelietojama. No vienas
pieejamākas invalīdiem kļūst puses, ķeksītis ievilkts – redz, es
sabiedriskās apkalpošanas vie- uzbūvēju, piesieties nevar, bet,
tas, cik ieinteresēta ir sabiedrība no otras puses, tā ir vienkārši
un arī uzņēmēji, kas būvē jaunos naudas izmešana vējā, jo uzobjektus.
brauktuve nav lietojama. Taču,
Vai atceraties laiku pirms ja laikus to fiksē, tad par šiem
gadiem 20 un vairāk? Šķiet, līdzekļiem var panākt rezultātu,
tolaik izplatītākais pieņē- kas būs labs gan uzņēmējam,
mums bija: invalīdu nav, gan invalīdam. Es nerunāju tikai
tāpēc arī nav nepieciešams par cilvēkiem ratiņkrēslā. Pa tik
risināt jautājumu par vides stāvu uzbrauktuvi nespēj tikt
pieejamību.
augšā nedz māmiņa ar bērna
Jā, tāds laiks bija... Invalīds ratiņiem, nedz vecs cilvēks. Taču
varēja sēdēt savās četrās sienās tīri cilvēcīgi dažkārt tas pat ir
un pat nesapņot
saprotams – kā
par iespēju izIr arī citādi pi- gan kāds, kurš
kļūt no mājas,
pārviegori – normā- ikdienā
kur nu vēl iekļūt
tojas kājām,
kādā šaurā veila uzbrauktuve spēj iejusties
kaliņā ar bezgaratiņnieka ādā
gar ēkas sienu, un zināt, ka būs
līgām rindām.
Tā teikt – nav
stāvu, par
bet pie sienas par
cilvēka, nav
neērtu vai citādi
problēmu. Atcepiestiprināta kaut kas būs noros, kad tika nogreizi.
miskaste. Ne- gājis
dibināta pirmā
Kas visbieinvalīdu sporta
viens jau nepa- žāk noiet greibiedrība «Opzi?
domā, kā lai tai
timists» Rīgā.
Nu, protams,
Toreiz vienīgā
v
i
sbiežāk šīs
tiek garām
iespēja piesaistīt
uzbrauktuves
dalībniekus bija
vienkārši izveiiet un meklēt viņus pa sanatori- do pārāk stāvas. Nezinu – tas
jām. Citur jau invalīdus sastapt no padomju laikiem vai kā, bet
nevarēja.
izplatītākais veids, kā nolīdzināt
Un tagad?
ceļu ratiņniekam, ir pakāpienus
Tagad ir pavisam cita situācija vienkārši aizliet ar betonu. Un
– viss mainās uz labo pusi. Aktī- tad ir diezgan droši, ka slīpums
vāka kļūst gan sabiedrība, gan būs par stāvu. Brauc augšā un

Skaitļi runā

Vides pieejamības eksperts Kārlis Rūba atzīst, ka vēl pirms
gadiem 20 pat iedomāties nevarēja, ka pienāks laiks un tā
jau būs normāla ikdienas prasība – pie katras jaunuzbūvētas
sabiedriskas ēkas jābūt uzbrauktuvei, lai tā pieejama arī cilvēkiem ratiņkrēslā.
Foto: JV
nezini, vai neapmetīsi kūleni. Ir
arī citādi pigori – ja nemaldos,
viens no tiem vērojams pie mazā
veikala «Maxima» Katoļu ielā.
Normāla uzbrauktuve gar ēkas
sienu, bet pie sienas piestiprināta
miskaste. Neviens nepadomā, kā
lai tai tiek garām. Tā ir neziņa
– ne jau nu kāds tīšām tur ceļā
to miskasti pielicis, bet vienkārši
neiedomājas, ka tā var traucēt.
Tāpat daudzviet, kur uzbrauktuves izveidotas gar pašas ēkas
sienu, mums, ratiņniekiem,
problēma ir bleķa palodzes – tu
brauc un kārtējo reizi gar palodzes aso stūri uzrauj jaku.
Caurums garantēts.
Jūsu uzdevums pašlaik,
dodot atzinumu jaunajām
ēkām, ir novērst tieši šādas
nepilnības, vai ne?
Jā, līdz šim šāda eksperta
pašvaldībā nebija. Saprotams, ka
tāpat kā citur ēkas tika pieņemtas, apskatītas uzbrauktuves
– izbūvēta, tātad viss kārtībā,
bet, vai ratiņniekam der, to tikai
prakse vēlāk varēja apliecināt.
Tieši tāpēc Jelgavas pašvaldības
iniciatīva pieaicināt ekspertu
ir dubultā slavējama – daudzās
pilsētās tas joprojām nenotiek:
tur būvē uzbrauktuves, nepār-

liecinoties, vai tās tiešām būs
lietojamas. Jelgavā mēs kopīgi
to cenšamies izskaust.
Kā jūs jūtat, cik ieinteresēts ir, piemēram, uzņēmējs?
Kā kurš. Atceros, ka ir bijuši
tādi, kas vēl pirms kļūšanas par
ekspertu aicināja mani tomēr
paskatīties, bet nereti jau tad,
kad uzbrauktuve uzcelta. Piemēram, kāda banka Mātera ielā
– uztaisīja savu filiāli, izbūvēja
uzbrauktuvi, aicināja novērtēt.
Aizbraucu un redzu – daudz par
stāvu. Žēl, cilvēks bija domājis,
gribējis labu, bet neiedomājās
jau projektēšanas laikā pieaicināt speciālistu. Tad nu devu
padomus, kā visvienkāršāk to
pārbūvēt. Sanāk dubults darbs.
Ja jūs kopumā raugāties
uz pilsētu – kāda tā izskatās
ratiņnieka acīm?
Pirms vairākiem gadiem bez
laba humora neiztikām. Piemēram, domes ēka, kur Ivana laikā
(bijušais Jelgavas mērs Uldis
Ivans – red.) ar tādu pompu
uztaisīja uzbrauktuvi ārpusē,
mums izraisīja tikai smaidu.
Mēs mēdzām jokot – jā, laba
lieta izdarīta, nu būs viena ēka,
kurā varēs iebraukt un no lietus

paslēpties, jo patiesībā uzbrauktuvei nebija nekādas citas nozīmes: ēkā tad iekļūsti, bet tālāk...
No visiem speciālistiem tik un tā
mūs šķīra kāpnes ēkas iekšpusē.
Jā, vēlāk jau uztaisīja to zvana
pogu pie durvīm, lai varam pasaukt kādu un kāds zinātu, ka
mēs te vispār esam iebraukuši.
Tagad gan beidzot viss ir kārtībā
– domes vestibilā ierīkots tiešām
lielisks pacēlājs. Beidzot arī
mums ir iespēja vērsties pie domes, pašvaldības speciālistiem.
Ar pašvaldības ēkām vairāk vai
mazāk lietas pilsētā sāk nokārtoties. Kultūras nams – mēs taču
beidzot varam baudīt kultūru!
Jā, rekonstrukcijas laikā bija ne
pārāk labā pagaidu uzbrauktuve,
bet tagad tā ir ideāla, pat lielajā
zālē speciālas vietas atstātas, kur
cilvēks ar ratiņiem var iebraukt
un skatīties. Lieliski! Tāpat Sociālo lietu pārvalde, Pieaugušo
izglītības centrs un citas vietas.
Tur viss ir kārtībā. Mainās jau
tās lietas pilsētā. Mēs jūtam, ka
par mums tiek domāts.
Bet vai ir tā, ka joprojām
tomēr ir vietas, kur jums
būtu nepieciešams iekļūt,
bet bez citu palīdzības tas
nav iespējams?
Ir jau ir, bet mēs esam pacietīgi
– saprotam, ka it sevišķi vecajās
ēkās izbūvēt uzbrauktuves, pacēlājus, liftus, diemžēl ne visur
ir iespējams. Bet ir taču kompromisi, tikai jāmeklē risinājums.
Piemēram, aptiekā uz Lielās un
Pasta ielas stūra mājas ideāli
uztaisīts pacēlājs – uzbrauktuvi
tur izveidot būtu ļoti grūti, bet,
redz, risinājums ir rasts.
Kā jūs jūtat, vai mainās arī
sabiedrības attieksme pret
cilvēkiem ratiņkrēslā? Ja
nu gadās, ka tomēr šur tur
netiekat, vai uz ielas ir kāds,
kas gatavs palīdzēt?
Kas nu ir, tas ir – cilvēki tiešām ir ļoti atsaucīgi. Ja redzēs,
ka ratiņnieks mokās un saviem
spēkiem kaut kur netiek, palīgā
atsteigsies ne viens, bet vismaz
trīs četri. Tas ir patīkami, bet
gadās arī tādi kuriozi, kas liek
mulst, domājot par sabiedrības
atbalstu. Man tā ir gadījies ne
reizi vien – kopā ar sievu dodamies iepirkties, un ir jau vēl
šādi tādi mazie veikaliņi, kur
man pagrūti iebraukt, vai arī
sieva jau sapirkusies un es ar
pilnajiem maisiņiem nolemju
nedrūzmēties pa veikalu, bet
palieku ārpusē gaidīt. Un tad nu
noteikti, kamēr gaidu sievu, divi
trīs cilvēki nāks klāt un sniegs
man roku ar santīmiem... Tik
neērti sanāk... Es tikai sievu
gaidu, bet cilvēkiem jau rodas
priekšstats: ja viņš ratiņkrēslā
pie veikala sēž, tad noteikti lūdz
naudiņu. Tagad vienmēr cenšos
tā nostāk pabraukt, lai no šādām
neērtām situācijām izvairītos.

Kopš 1998. gada Jelgavā piešķirti augstākie pilsētas apbalvojumi – Goda zīme un Pateicības raksts

Goda zīme piešķirta
56 cilvēkiem

Pateicības raksts piešķirts
74 cilvēkiem

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs
18. novembri
izjūtat
kā svētkus?

Tūna,
pensionāre:
– Kad visi pilsētas iedzīvotāji
kaut kur iet,
tad arī mēs,
pensionāri,
apmeklējam
pasākumus,
kas tuvāk mājām. Tad rodas svētku
sajūta, tomēr sirdi māc smagums,
jo naudiņas visam nepietiek. Valsts
dzimšanas dienā parasti apmeklējam arī kafejnīcu – iedzeram tēju
un apēdam kādu kūciņu.
Līga
Pilipāviča,
vidusskolniece:
– Jā, jo arī
mūsu skolā
pirms 18. novembra notiek
valsts svētkiem veltīts koncerts. Taču svētku
dienā ar draugiem apmeklējam
pasākumus pilsētā un noteikti
ejam skatīties salūtu. Ģimenē 18.
novembri īpaši neatzīmējam.
Dainis
Liepiņš,
skolnieks:
– Jā, protams. Mēs ar
draugiem un
ģimeni šajā
dienā parasti
apmeklējam
pilsētā notiekošos vakara pasākumus Hercoga Jēkaba laukumā. Par
tradīciju kļuvis vērot lielo svētku
uguņošanu. Ģimenē šajā dienā
parasti tiek ēstas kopīgas svētku
vakariņas.
Santa Grīsle,
studente:
– Nē. Pēdējā
laikā es vispār
svētkus neizjūtu. Tas varbūt
tāpēc, ka man
daudz darba
un nav laika
pievērsties to svinēšanai. Ņemot
vērā, ka Jelgavā dzīvoju tikai kopš
studiju uzsākšanas – septembra –,
manos plānos ietilpst aiziet uz 18.
novembra uguņošanu.
Anita,
strādā metālapstrādē:
– Protams,
jo mēs taču
dzīvojam Latvijā un 18.
novembris ir
mūsu valsts
dzimšanas diena! Katru gadu šajos svētkos mājās iededzam svecīti,
paēdam svētku vakariņas, pēc tam
dodamies uz koncertu Hercoga
Jēkaba laukumā un uguņošanu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktora pienākumu
izpildītājs: J. Kovaļevskis
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
Reklāma: tālr. 63048803; 29551363,
e-pasts: reklama@zi.jelgava.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
e-pasts:
linda.zvejniece@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un reklāmu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Iereibuši
apsargi ar
ieročiem
 Daiga Laukšteina

Pagājušajā mēnesī
Jelgavas Pašvaldības
policija trīs savstarpēji
nesaistītos izsaukumos
aizturēja apsardzes
darbiniekus, kuri alkohola reibumā nēsāja
šaujamieročus.
Vispirms par nekārtībām
Blaumaņa ielā iedzīvotāji Pašvaldības policijai ziņoja 6. oktobra vakarā. Tur pie kāda
iereibuša apsardzes darbinieka
tika atrasta kaujas pistole. Dažas dienas vēlāk – 10. oktobrī
– gāzes pistoli līdzi nēsāja cits
vīrietis alkohola reibumā, kurš
arī maizi pelna, gādājot par apkārtējo drošību. Abi aizturēti un
nogādāti policijas iecirknī.
Savukārt 27. oktobrī Pašvaldības policija saņēma izsaukumu
uz Asteru ielu. Iedzīvotājiem bija
pamatotas aizdomas, ka apsardzes darbinieks savā postenī atrodas alkohola reibumā. Pie viņa
bija pneimatiskā pistole. Vīrietis
tika nogādāts atskurbtuvē.
Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieka vietas izpildītājs Guntars Akmentiņš atzīst, ka nekas
tāds pēdējos gados nav noticis.
Alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā šaujamieroča
nēsāšana ir aizliegta.

Karotītes
mazajiem
 Ritma Gaidamoviča
«Saņemot karotīti, jūtamies
kā pilntiesīgi jelgavnieki. Karotīte – lieta, ar kuru varam
lepoties, tādas nebūs visiem,
glabāsim to un ar lepnumu rādīsim draugiem, radiem. Naudu
iztērētu un aizmirstu, bet tagad
mums ir piemiņa no savas pilsētas,» teic Linarda vecāki Indulis
un Anita Straumes.
13. novembrī tika sveikti
mazie jelgavnieki, kas dzimuši
no augusta līdz Lāčplēša dienai, dāvinot karotīti ar pilsētas
simboliku.
Piemiņas karotītes un SIA
«Pils aptieka» sarūpētās dāvanas saņemt aicināts bija 151 mazulis un vecāki. Visi tie vecāki
un bērni, kas uz pasākumu dažādu apsvērumu dēļ neieradās,
pēc karotītēm tiek gaidīti Jelgavas pašvaldības Informācijas
aģentūrā.
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Informācijas centrs
Zinātniskajā bibliotēkā
(No 1.lpp.)
«Patlaban jaunajā centrā atrodas pieci lasītājiem un viens
konsultanta darbam domāts
dators, taču pēc pusotra mēneša tiek gaidīti pārējie astoņi
datori, kas nodrošinās divreiz
vairāk darba vietu nekā līdz šim.
Visi datori aprīkoti ar interneta
pastāvīgo pieslēgumu, taču šeit
pieejams arī bezvadu interneta
pieslēgums. Līdz ar jaunā centra
atvēršanu lasītājiem pieejama
plašāka speciālistu palīdzība.
Speciālists sniegs nepieciešamos
norādījumus apmeklētājam par
viņiem vajadzīgās informācijas
meklēšanu bibliotēkas krājumos,
internetā un citos elektroniskajos
resursos, kā arī apmācīs lasītājus,
kā lietot šeit pieejamās datu bāzes,» teic D.Avota. Informācijas
centrā tagad apmeklētājiem tiek
dota iespēja izmantot arī vairākas
jaunas programmatūras – «Adobe PhotoShop», «CorelDraw»,
skenēšanu ar teksta redaktoru
A3 un A4 formātos. Pieejami arī
faksa pakalpojumi. Plānots, ka
nākamā gada sākumā projekta
«Gaismas tīkls» gaitā bibliotēkā
tiks nodrošināts arī piecas reizes
ātrāks interneta pieslēgums – 10
megabiti sekundē līdzšinējo divu
megabitu sekundē vietā. Šajā laikā bibliotēkas datortīkls būs aizsargāts ar uguns mūri, kas ļaus
izvairīties no dažādiem vīrusiem
un nelabvēlīgiem kaitēkļiem.
«Tagad lasītājiem daudz ērtākos
apstākļos iespējams izmantot
arī daudzveidīgos elektroniskos
resursus, kurus bibliotēka piedā-

Sagaidot valsts svētku
brīvās dienas, piektdien
Jelgavā sabrauks studenti no visas Latvijas,
lai jau 15. gadu svinētu
Studentu dienu.
Tā ir diena, kad studenti no
visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm pulcējas Jelgavā, lai
parādītu sevi, paskatītos uz citiem
vai vienkārši traki pavadītu laiku
dažādās izklaides vietās mūsu pilsētā. Kā apgalvo pasākuma organizatori – Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Studentu
pašpārvalde: «Svētki norisināsies
divas dienas, jo jau ceturtdien
visiem būs iespēja sākt Studentu

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» informē, ka
laika posmā no 16.11.2007. līdz 02.12.2007.
tiks slēgta transporta kustība Sarmas - Raiņa Tērvetes - Filozofu ielu krustojumā.

Vispārējā transporta kustība būs iespējama virzienā no centra pa Raiņa
ielu, nogriežoties pa labi uz Sakņudārza ielu, no Sakņudārza ielas nogriežoties pa kreisi uz Dambja ielu līdz Kungu ielai, turpinot kustību pa
Kungu ielu līdz Filozofu ielai.
Sabiedriskā transporta kustība būs iespējama virzienā no centra pa Raiņa
ielu, nogriežoties pa labi uz Sakņudārza ielu, no Sakņudārza ielas nogriežoties pa kreisi uz Mazo ceļu, no Mazā ceļa nogriežoties pa labi uz Sarmas ielu
līdz Dambja ielai, turpinot kustību pa Dambja ielu līdz Rūpniecības ielai.

Biedrība «Vecāki JELGAVAI»

Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, tel.29420052 reģistrācijas Nr.40008067877
• izsludina iepirkumu „Par Biedrības mājas lapas izstrādi”, identifikācijas numurs
BVJ 2007/1, līdz summai LVL 1440,00 bez PVN 18 (astoņpadsmit) %;
• izsludina iepirkumu „Par datortehnikas piegādi”, identifikācijas numurs
BVJ 2007/2, līdz summai LVL 2500,00 bez PVN 18 (astoņpadsmit) %.
Kontaktpersona informācijas saņemšanai par iepirkumiem
Inga Liflande (telefona numurs 28649946)
Piedāvājumus iesniegt līdz 20.11.2007. Ingai Liflandei.
EEZ/Norvēģijas finanšu instrument NVO fonda grantu programma
«NVO kapacitātes stiprināšanas programma» Nr. 2007. NVOF2.1.

 Valsts svētku pieņemšanā pie
domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa sestdien, 17. novembrī,
tradicionāli tiks pasniegti Jelgavas augstākie apbalvojumi.

Šajā reizē ar Jelgavas domes lēmumu
pilsētas apbalvojumu «Goda zīme»
saņems gleznotājs Gunārs Ezernieks
un a/s «Jelgavas Mašīnbūves rūpnīca»
valdes priekšsēdētājs Pēteris Bila, savukārt «Pateicības rakstu» – SIA «Kanclers
plus» direktors Edmunds Barkāns,
sieviešu invalīdu biedrības «Zvaigzne»
vadītāja Dzintra Saulkalne, gleznotājs
Mārcis Stumbris un Sabiedrības veselības aģentūras Jelgavas filiāles vadītājs
Juris Volostņikovs. Pilsētas augstākos
apbalvojumus piešķir divas reizes gadā
– valsts un Pilsētas svētku laikā – par
nopelniem pilsētas labā, pilsonisko
aktivitāti, mūža ieguldījumu, īpašiem
nopelniem, augstu profesionālo
meistarību un varonību ekstremālās
situācijās.
 SIA «Jelgavas tirgus» valdes loceklis
Valdis Labanovskis «Jelgavas Vēstnesi»
informē, ka sakarā ar valsts svētkiem
un brīvdienām 18. un 19. novem-

brī Jelgavas tirgus apmeklētājiem būs slēgts. Pircēji atkal gaidīti
20. novembrī.

 No 12. līdz 18. novembrim
Jelgavas bibliotēkās notiek ZieJelgavas 1. ģimnāzijas skolnieks Jāzeps Petrauskas bija viens no pirmajiem Informācijas centra
meļvalstu bibliotēku nedēļa. Tās
apmeklētājiem, kas saņēma arī JZB sarūpētu dāvanu. Jāzeps atzīst, ka jaunajās telpās esot
galvenā tēma – «Sievietes Ziedaudz patīkamāk un mājīgāk strādāt. Bibliotēku viņš apmeklējot trīs četras reizes nedēļā un
meļvalstīs». Lai apmeklētājiem būtu
galvenokārt izmanto internetu informācijas meklēšanai, kas nepieciešama skolas darbos.
interesantāk, bibliotēkas izrotātas ar
Foto: JV bērnu veidotajiem darbiem – bibliovāja jau līdz šim – elektroniskos cijas centrā lasītājiem ir iespēja datu bāzu, elektronisko katalogu tēkā «Zinītis» skatāmi bērnu zīmētie
katalogus, autorizētās pilntekstu strādāt arī ar saviem portatīva- un citu tīmekļu resursu izmanto- Pepijas Garzeķes portreti, bibliotēkā
datu bāzes, arī angļu un krievu jiem datoriem, jo pieejams inter- šana mācībām un tālākizglītībai «Pārlielupe» – Pepijas tērpu kolekcija,
valodā, laikrakstu elektroniskās neta bezvada pieslēgums. JZB neierobežotā laikā ir bezmaksas bet Miezītes bibliotēkā – Ziemeļvalstu
karodziņi. Visās pilsētas bibliotēkās
versijas, individuālas apmācības direktore Aija Nadziņa informē, pakalpojums.
informācijas meklēšanā,» skaidro ka ar laiku, iespējams, šeit atraA.Nadziņa piebilst, ka nākama- sagatavotas arī literatūras izstādes,
D.Avota. Visu bibliotēkā atrasto, dīsies arī viens dators, kas aprī- jā nedēļā bibliotēkā pēc remonta kuras aicina izlasīt jaunus un pārlasīt
uzzīmēto vai uzrakstīto elektro- kots ar speciālām programmām darbu sāks arī mācību klase, kas jau labi zināmos Ziemeļvalstu autoru
literāros darbus. Bet rīt, 16. novembrī,
nisko informāciju apmeklētāji un domāts cilvēkiem ar redzes jau ieguvusi datortehniku un in- pulksten 18 bibliotēka «Pārlielupe» uz
līdz ņemšanai var ierakstīt CD problēmām.
teraktīvo tāfeli, bet pirms Jaunā sarunu par tēmu «Sievietes pasaule
vai DVD matricās vai arī saņemt
Internetu ikvienam lasītājam gada bibliotēkas apmeklētājiem Ziemeļvalstu literatūrā» aicina visus,
drukātā veidā. Tiesa gan – tas ir ir tiesības katru dienu vienu būs pieejama arī bibliotēkas la- kurus saista Ziemeļvalstu literatūra.
maksas pakalpojums. Informā- stundu lietot bez maksas. Taču sītava.
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas abo-

Labākais studentu pasākums jau 15. gadu Jelgavā
 Ansis Griķis

Īsi

dienas atzīmēšanu LLU pils aulā
kopā ar grupu «Tumsa».»
Taču visvairāk tiek akcentēti
piektdienas notikumi, kad prognozēts vislielākais viesu skaits.
Svētku rīts sāksies pulksten 10
ar pamatīgu sporta cēlienu. Visas
dienas garumā studentiem būs
iespēja piedalīties tādos pasākumos kā «Jautrākā un asprātīgākā
Latvijas augstskola», «Latvijas
augstskolu teātra sporta turnīrs»
un «Studentu dienas 15. gadu
jubilejas popiela».
Kā galveno svētku notikumu
organizatori vēlas akcentēt noslēguma pasākumu Jelgavas Sporta
hallē, kurā varēs redzēt gan čella
virtuozus, grupu «Melo-M», gan
«Opus Pro», gan «Detlefs Zoo»,
gan studentu jaunatklājumu

– grupu «A’ pie mums Jelgavā».
Kā apgalvo šova tehniskais koordinators Jānis Kuķis: «Šogad
centrālā svētku skatuve un halles
noformējums krasi atšķirsies no
iepriekšējos gados pieredzētā. Visā
hallē tiks izvietotas videoprojekcijas, pie kurām pasākuma laikā
«dzīvajā» strādās profesionāli vīdžeji, bet skatuves noformējumam
tiks piesaistīti daži spēcīgi efekti,
kuri vēl lai paliek noslēpumā.»
Studentu dienas vakara notikumi norisināsies arī pilsētas lielākajos klubos. «Jelgavas baltajos
kreklos» studentus priecēs Andris
Ērglis un «Cacao», bet kluba «Tonuss» viesus uz lielās skatuves
izklaidēs grupa «Astro’n’Out»,
bet mazajā T2 zālē house ritmus
spēlēs vinila meistari no «Musical

Globe». Studentu dienai šis ir
jubilejas gads. Šī ir neatņemama
LLU un citu Latvijas augstskolu
studentu svētku tradīcija bez
pārtraukumiem jau 15. gadu,
tādēļ svētku devīze skan: «Jau 15.
gadu Jelgavā labākais studentu
pasākums – Studentu dienas!»
Katru gadu šos svētkus apmeklē
gan esošie, gan topošie un bijušie
studenti. 2006. gadā apmeklētāju
skaits sasniedza 6500. Kā plāno
organizatori, šogad šis skaitlis
varētu būt ap 8000.

nementā atrodamas arī vairāku Astrīdas Lindgrēnas darbu ekranizācijas
DVD formātā.

 Akcijā «Valsts valoda veikalā»
par labākajiem atzīti 14 Latvijas
veikali, tostarp mazo veikalu
grupā goda rakstus saņēma
arī Jelgavas veikali – «SIA Jūlija
EI» un «Pus12». Akcijas laikā tika
novērtētas vairāk nekā 300 tirdzniecības vietas. Līdzīga akcija plānota
arī nākamgad, bet gan ar nelieliem
uzlabojumiem – akcijas laikā veikala
darbiniekiem tiks piešķirtas nozīmītes
ar valstu karodziņiem, kādās valodās
viņš runā.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

4., 5.

svētki
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«... par mazu, lai laistu vienu, – es līdzi ceļos» Pilsēta svētkos izstaro mirdzumu
Ar visus jelgavniekus
vienojošu lāpu gājienu
un aizkustinošu svinīgo brīdi pie pieminekļa
Jelgavas atbrīvotājiem
aizvadītajā svētdienā,
Lāčplēša dienā, mūsu
pilsētā aizsākās valsts
svētku cikls. Tas noslēgsies 21. novembrī,
kad ar ziediem Meža
kapos tiks pieminēti
Jelgavas atbrīvotāji.
Un tā gadu no gada
novembra vidū mūsu
pilsētā valda īpaša
noskaņa. Šis ir laiks,
kad godinām brīvo
Latviju.
Tuvojoties 18. novembrim,
cilvēki nereti mēdz izvērtēt
atgūtās brīvības nozīmīgumu
savā dzīvē. Kāds pauž prieku
par brīvo Latviju, kādu piemeklē skumjas par nepiepildītiem sapņiem. Kāds vienkārši
sūkstās. Bet ne jau tāpēc, ka
brīvība nav devusi gaidīto, bet
tāpēc, ka tas ir viņa dabā. Taču
šajā laikā vairāk nekā citkārt
gaisā virmo cerība un ticība
labajam, gaišai nākotnei brīvā
valstī. Un tieši tas pilsētā rada
īpašu noskaņu. Pašvaldības
aģentūras «Kultūra» direktora
vietniece Inta Englande atzīst,
ka Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, tāpat kā
jebkura dzimšanas diena, ir

priecīgs notikums, un aicina ikvienu jelgavnieku iesaistīties ne
tikai svinēšanā, bet arī svētku
radīšanas procesā.

Svētku noskaņa
sākas ģimenē

«Tāpat kā Ziemassvētkiem,
arī 18. novembrim ir īpaša – tikko ceptu pīrāgu, svētku pusdienu un svecīšu liesmu – smarža.
Arī valsts dzimšanas diena taču
ir svētki, kurus pirmām kārtām
ielaižam katrs savā sirdī, savā
mājā,» I.Englande teic, ka tieši
tādēļ, veidojot valsts svētku
programmu pilsētā, tiek domāts
par to, lai ikvienā pasākumā
labi justos kā pieaugušie, tā
bērni. Viņasprāt, šī ir lieliska
iespēja pavadīt laiku kopā
– vispirms ģimenē, draugu lokā
un visbeidzot kopā ar pārējiem
jelgavniekiem neatkarīgi no
vecuma, tautības vai sociālā
stāvokļa.
«Vislielākais gandarījums ir
apjaust, ka cilvēki to novērtē un
šo iespēju izmanto. Un svētku
koncertus aizvien biežāk vecāki
apmeklē kopā ar bērniem, lāpu
gājienā dodas kopā, aizdedz svecītes pilsētas ielās, kopā bauda
koncertu Hercoga Jēkaba laukumā, sildās pie lielā ugunskura un kopā skatās svētku
uguņošanu,» viņa pārliecināta,
ka tieši gatavošanās valsts
svētkiem, iesaistīšanās noskaņas radīšanā pilsētā mazajiem

Mākslinieces Ivandas Spulles valsts svētku noformējums, kura
vadmotīvs ir plūstoša upe, šogad pilsētai ļāvis kļūt vēl krāšņākai.
Tilti pār Driksu un Lielupi pirms svētkiem ieguvuši jaunus bannerus, saposta arī sadalošā saliņa pretī Ozolskvēram.

Jelgavā valsts svētku atzīmēšana allaž izvēršas par
pasākumiem piesātinātu notikumu teju divu nedēļu garumā, kuram pilsētnieki gatavojas jau laikus.
Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadiena, Jelgavas atbrīvošanas no Bermonta
karaspēka gadadiena – tie novembrī mūsu pilsētā
ir lielākie svētki, kas ikvienam ļauj izjust vienotību,
piederību savai valstij, savai pilsētai. 18. novembra
priekšvakarā «Jelgavas Vēstnesis» atskatās, kā valsts
svētki mūsu pilsētā sagaidīti un atzīmēti pirmās
Latvijas laikā, un izzina to svinēšanas tradīcijas
mūsdienās.
jelgavniekiem izvēršas īpaša.
«Svētki izdodas, ja tiem gatavojas. Šis ir piemērots laiks,
kad bērniem stāstīt par Latviju,
tās vēsturi, jo mīlestība pret
valsti jāieaudzina jau ģimenē,
kopš mazotnes,» pārliecināta
«Kultūras» direktora vietniece.
Tādējādi ikviens jūtas vairāk
piederīgs savai valstij, savai
pilsētai.

Tradīcijas iet plašumā

18. novembris Jelgavā atzīmēts arī agrāk. «Kad strādāju
kultūras namā «R ota», par
godu valsts dzimšanas dienai tika rīkota balle. Pilsētas
kultūras namā tolaik vienmēr
bija svētku koncerts, kurā
galvenokārt uzstājās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
Acīmredzot tas cilvēkiem bija
nepieciešams – viņi nāca uz
koncertu, pēc tam pilsētas ielās
aizdedza svecītes,» I.Englande
teic, ka 18. novembris Jelgavā
allaž izvērties par emocijām
piesātinātiem, aizkustinošiem
svētkiem, bet tagad, nezaudējot
sirsnību, tie gājuši plašumā.
Šogad Lāčplēša dienā ikvienam bija iespēja redzēt Jelgavas un Šauļu mākslinieku
kopīgi radīto scēnisko oratoriju
«Paldies, Saule», savukārt šodien, 15. novembrī, kultūras
namā tiekas Jelgavas nacionālo
kultūras biedrību dalībnieki,
Latvijas brīvību godinot sarīkojumā «Caur trejdeviņiem
gaismas lokiem». «Priecē, ka
valsts svētki ir nozīmīgi ne tikai
latviešiem, bet ikvienam Latvijas iedzīvotājam neatkarīgi no
tautības,» saka I.Englande.
16. novembrī pulksten 19
jelgavnieki aicināti apmeklēt
koncertu «Mīlestības dziesma»,
kurā labi zināmas un iemīļotas

18. novembris toreiz
Tuvojoties mūsu valsts
89. dzimšanas dienai,
rodas interese, kā šie
svētki Jelgavā tika svinēti
pirmajos valsts pastāvēšanas gados. Priekšstatu
var gūt, pārlapojot toreizējā laikraksta «Zemgales Balss» numurus.

1928. gads

Desmit gadu jubileja pagāja samērā vēl labi atmiņā glabātā kara,
bēgļu gaitu, okupācijas, brīvības
cīņu, pēckara pārvarēto grūtību
gaisotnē. Īsi pirms 18. novembra
vietējā presē parādījās informācija
par komunistu arestiem Liepājā
un Rīgā, jo ar valsts noteikto attīstības kursu nebija apmierināta
sociāldemokrātiskā partija. 11.
novembris bija gan kritušo Varoņu
piemiņas diena, gan Vislatvijas
kara invalīdu diena, un šie svētki
lika aizdomāties par upuri un cenu,
lai izcīnītu neatkarību. Piemēram,
Latvijas Kara invalīdu savienības
Jelgavas nodaļa sarīkoja ziedojumu
vākšanu trūcīgajiem un slimajiem
kara invalīdiem un viņu ģimenēm,

arī Jelgavas bezdarbnieki atgādināja
par savu grūto stāvokli, iesniedzot
tautas labklājības ministram prasību sarakstu.

Pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» ik
gadu gādā par to, lai
Jelgava tiktu saposta
svētkiem un ar īpašo noskaņu pilsētā mudinātu
namu saimniekus sakopt
un izdaiļot arī savu īpašumu.

ņiem Brāļu kapos Jelgavā. Dalības
maksa – pieci lati. Pieteicās dažādas
biedrības (amatnieku, namīpašnieku, tuberkulozes apkarošanas, palīdzības, dzelzceļnieku, ormaņu u.c.),
Svētku scenārijs
klubi, savienības un arodbiedrības.
Pirmo desmit gadu valsts svētku Vainags sanāca gandrīz simts latu
jubilejas svinības organizēja īpaša vērtībā. Latviešu Zemnieku savieSvētku komiteja. Tika apzinātas tās nības Jelgavas rajona valde izteica
organizācijas, kas piedalīsies kopīgā vēlēšanos nolikt atsevišķu vainagu.
vainaga nolikšanā kritušajiem varo- Aizsargu biedrības orķestris pieteicās svētkos
muzicēt par
brīvu. Bija jāierīko skaļrunis
tirgus laukumā (tagadējā
Hercoga Jēkaba laukumā),
lai jelgavnieki
varētu noklausīties prezidenta runu valsts
svētkos. Jāpaziņo baznīcām,
lai svētku rītu
ievada zvanu
skaņas, un jā«Academia Petrina» valsts dzimšanas dienā parūpējas, lai
vakarā jelgavpirmās Latvijas laikā

Kā atzīst «Pilsētsaimniecības»
direktors Andrejs Baļčūns, gada
izskaņa aģentūras speciālistiem ir
viens no spraigākajiem darba cēlieniem – novembrī pilsēta jāietērpj
valsts svētku «drānās», bet jau pēc
dažām dienām jāpagūst radīt Ziemassvētku noskaņu.

dziesmas būs dzirdamas Latvijas Radio kora un ansambļa
«Tango sin quinto» izpildījumā.
«Svētku koncerti mūsu pilsētā
jau kļuvuši par tradīciju. Bez
tiem vairs nav iedomājami garie
rudens vakari – tie jelgavniekiem palīdz sagaidīt Latvijas
dzimšanas dienu,» viņa akcentē, ka arī pieņemšana pie domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
18. novembra priekšvakarā,
kad tiek pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi, daudzu sirdīs ielej gaišumu. Tas izvēršas
par sirsnīgu pasākumu, kurā
paldies tiek teikts ikvienam,
kas devis ieguldījumu pilsētas
dzīvē.

Rotāšanā iesaista
māksliniekus

Šoreiz valsts svētki pilsētā aizrit
īpašā gaisotnē, jo nu tik ierastos
sarkanbaltsarkanos karodziņus,
kas ik gadu rotāja apgaismes stabus
uz tiltiem pār Driksu un Lielupi,
nomainījuši mākslinieces Ivandas
Spulles radītie banneri. To vadmotīvs – plūstoša upe. «Šis ir pirmais
gads, kad pilsētas dekorēšanā esam
iesaistījuši profesionālus māksliniekus,» atzīst A.Baļčūns, atklājot, ka

iesniedza ekonomiski izdevīgākos
piedāvājumus,» viņš paskaidro, ka
kopumā Jelgavas sapošana valsts
svētkiem izmaksājusi 22 466,43
latus. Cenā iekļauta ne tikai visu
dekorāciju izgatavošana, piegāde un
montāža, bet arī to uzraudzīšana un
demontāža pēc svētkiem.

Ziemassvētkos
būs jauni dekori

Līdz ar pēdējo valsts svētkiem
veltīto pasākumu pilsēta pamazām
tiks gatavota Ziemassvētkiem.
«Pilsētsaimniecības» speciālisti,
saglabājot intrigu, vien bilst, ka
šogad Jelgava kļūs vēl gaišāka,
vēl interesantāka ne tikai pilsētas
viesiem, bet arī iedzīvotājiem. «Lai
akcentētu Ziemassvētku noskaņu
un izmantotu modernas tehnoloģijas objektu dekorēšanā pilsētā, tika
izstrādāts vizualizācijas projekts
«Jelgavas pilsētas svētku iluminācija». Tā gaitā izstrādāts risinājums,
lai radītu iespaidīgu un atmiņā
paliekošu vizuālo efektu,» atklāj
D.Done. Ziemassvētku noskaņas
radīšana, vērtējot pēc ekonomiski
izdevīgākā piedāvājuma, šogad
uzticēta SIA «Studio Des Fetes
Latvija».

«Rīgas ielu posmā no Pērnavas
ielas līdz Loka maģistrālei rotās
sarkanu eglīšu gaismas dekori,
savukārt Lielupes un Driksas tiltus
– stilizēti egles zari. Vēl krāšņāka
nekā pērn būs pilsētas lielā egle,
savukārt īpaši tiks uzposta domes
ēka un kultūras nams,» D.Done
piebilst, ka šogad iemirdzēsies arī
citas celtnes un vietas. Kuras – tas
pagaidām tiek turēts noslēpumā.
Viņa vien atklāj, ka šajos Ziemassvētkos daudzviet Jelgavā nolaidīsies eņģeļi.
A.Baļčūns teic – atšķirībā no
iepriekšējiem gadiem šajā vairums
dekorāciju tiks nomātas. «Pieredze
apliecina, ka izdevīgāk ir īrēt. Tas
ne tikai ļauj ik gadu pilsētā radīt
daudzveidību, bet sanāk arī lētāk,»
viņš norāda, ka līdz šim dekoru
iegāde, uzglabāšana un remonts radīja papildu izdevumus, taču nu no
tiem varēs izvairīties. «Šogad gaismas dekoru īrei tiks tērēti 33 365
lati. Cenā iekļautas ne tikai īres
izmaksas, bet arī dekoru montāža,
demontāža un tehniskā apkope,»
norāda A.Baļčūns.
Tas gan nenozīmē, ka tiks aizmirsti iepriekšējos gados izmantotie
rotājumi. «Piemēram, kokus Lielajā

Arī Latvijas Republikas
proklamēšanas 89. gadadienā pulksten 17
Hercoga Jēkaba laukumā
Jelgavas izglītības iestāžu audzēkņi un skolas
vadība visus iepriecinās
ar pašu veidotajām sveču kompozīcijām «Latvija
ugunszīmēs». Pirmo reizi
savu skulptūru veidos arī
Jelgavas Skolēnu domes
(JSD) aktīvisti.
vērot, kā svecīti pie svecītes
liek nevis vecāki vai skolotāji,
bet tieši bērni.»
Runājot par pasākumiem
18. novembrī, viņa akcentē,
ka tie veidoti tā, lai svētki
saistoši būtu ikvienam, kas
piedalās Latvijas dzimšanas
dienā. «Jau vairākus gadus
uz skatuves Hercoga Jēkaba
laukumā uzstājas jelgavnieku
iemīlēti mākslinieki. Šoreiz
– grupa «Vēja runa» un «Sestā
jūdze». Un tā atkal ir iespēja
visai ģimenei priecāties kopā,

dziedāt un dejot, sildīties pie
lielā ugunskura,» I.Englande
piebilst, ka paralēli šim pasākumam kultūras namā koncertā
«Atvērtās debesis» uzstāsies
Sonora Vaice, Žoržs Siksna,
Imants Skrastiņš un stīgu kvintets diriģenta Ilmāra Lapiņa
vadībā.
Bet pulksten 20 sāksies svētku salūts. «To, šķiet, jelgavnieki ik gadu gaida visvairāk. Uguņošana izvēršas par mirkli, kad
visvairāk var sajust pilsētnieku
vienotību. Jāuzsver, ka to ie-

dzīvotājiem dāvina pilsētas uzņēmēji un tas noteikti ir viens
no krāšņākajiem valstī. Salūtu
dodas vērot lieli un mazi, veci
un jauni. Visi. Neatkarīgi no
tautības, ticības, nacionālās
piederības, sociālā stāvokļa.»
Jāpiebilst, ka aģentūras «Kultūra» speciālisti rūpējas par
to, lai svētkos pilsētā valdītu
īpaša gaisotne, taču tas, kā tie
izvērtīsies, atkarīgs no pašiem.
Tie izdodas, ja vien ir patiesa
vēlēšanās priekā dalīties ar
citiem.

JSD konsultants Andris Tomašūns stāsta – sākotnējā ideja
bijusi, ka skolu jaunieši nodrošina
apgaismojumu tikai nelielā posmā
Lielajā ielā, taču pirms trim gadiem radusies doma veidot uguns
skulptūras.
Viena no JSD aktīvistēm Elīna
Stūrniece stāsta, ka skulptūru
tapšanā piedalās jau vairākus gadus, jo iepriekš veidojusi Jelgavas
Valsts ģimnāzijas uguns skulptūru. Taču šogad pirmo reizi arī
Skolēnu domei piedāvāta iespēja
radīt savu darbu – taps skulptū-

ra, kurā atveidota plauksta, kas
tur sveci, simbolizējot siltumu un
gaišumu. Kā atzīst Elīna, patīkami, ka svētku noskaņu pilsētā
rada ne tikai aģentūra «Kultūra»
un pilsētas dome, bet arī skolēni. «18. novembris arī mums ir
latviešu tautas vienotības svētki.
Ir svētki, kurus atzīmē tikai daļa
valsts iedzīvotāju, taču Latvijas
Republikas proklamēšanas dienu
svin visi,» teic Vitalijs Silins no
JSD. Artūrs Legzdiņš atzīst, ka,
viņaprāt, šī brīvā diena jāatzīmē
kopā ar ģimeni – iededzot svecīti,
pasēžot ģimenes lokā un apēdot
kūku.
Skolēni novērojuši, ka šajā laikā
ne tikai pilsētā valda svētku gars
– arī skolās vērojama nacionālisma un patriotisma noskaņa, jo
ar lielu atbildību tiek organizēti
tie cilvēki, kas veidos kompozīciju
un aizdegs svecītes, tie, kas dosies
Lāčplēša dienas lāpu gājienā, arī
svecīšu nolikšana pie pieminekļa
Jelgavas atbrīvotājiem ir rūpīgi
pārdomāta.
A.Tomašūns gan atzīst – žēl,

ka līdz šodienai nav saglabājusies
tradīcija, kas vērota 1990. gadu
sākumā, kad izgaismots bijis ne
tikai pilsētas centrs no Hercoga
Jēkaba laukuma līdz Mātera ielai,
kā tas ir tagad, bet gaisma bija
visas Lielās ielas garumā līdz pat
Dambja ielai.
JSK aktīvisti atzīst, ka tie,
kas ugunszīmju veidošanā piedalījušies vienu reizi, labprāt to
vēlas darīt arī nākamajā gadā,
jo visskaistākais esot nevis tas
brīdis, kad svecītes aizdedz, bet
gan mirklis, kad darbs pie skulptūras pabeigts. Tad komanda
kopā vērtē gan savu veikumu,
gan pārējo skolu darbu. Tādos
brīžos rodoties vislielākā vienotības sajūta. Skolēni teic, ka viņi
skulptūras rada ar prieku un tas
nav piespiedu darbs – viņi iesaistās ne tikai Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā, bet
dodas arī 11. novembra lāpu
gājienā un piedalās dažādos piemiņas brīžos.
Skolēni atzīst, ka arī salūts
pēdējos gados kļuvis par tradīciju

Lai gaišums
ielīst ikviena sirdī

D.Done norāda, ka ikviena lampiņu virtene, kas rotā pilsētu, iedegta
ar domu gaišāku darīt katra jelgavnieka ceļu mājup darbdienu tumšajos vakaros. Ikviens dekors radīts,
lai kaut daļa no tā mirdzuma ielītu
katra jelgavnieka sirdī. «Diemžēl
vēl aizvien dažam mazliet pietrūkst
līdzcietības, cieņas un izpratnes par
citu ieguldīto darbu un pozitīvajām
emocijām. Vēl aizvien ir kāds, kas
nenovērtē cilvēku veikumu, kuri ar
sirds degsmi rūpējas par apkārtējās
vides sakārtošanu un dekorēšanu,»
D.Done teic, ka tieši tādēļ «Pilsētsaimniecības» speciālisti ikvienu
jelgavnieku aicina priecāties par
pilsētā paveikto ne tikai svētkos,
bet arī ikdienā.

Arī šogad 18. novembrī Hercoga Jēkaba laukumā
taps uguns skulptūras.
– viņi uz to iet ar lielu prieku, jo
šajā brīdī viņiem šķiet, ka vienkopus sapulcējas visa Jelgava.
Salūts esot tas, kas rada īpašu
svētku sajūtu. Vladimirs Aksjonovs atzīst, ka pēdējos gados ar
draugiem 18. novembrī jau no
pulksten 17 ir Hercoga Jēkaba
laukumā. Šajā laikā tiekot dzer-

Dzīvo liecību maz
niekus pārsteidz pirotehnikas brīnumi – īsta uguņošana. Jelgavniekiem
atlika savu namu, veikalu skatlogu,
sabiedrisko ēku noformēšana atbilstoši svētku tēmai.
Svinības sākās jau 17. novembra
vakarā, kad Jelgavas Klasiskās ģimnāzijas aktu zālē, pulcējoties pilsētas
vadībai, pašvaldības un valsts organizāciju pārstāvjiem, tika uzņemts
viesis – Zemnieku savienības vadītājs Kārlis Ulmanis. Bija gaidīts arī
ģenerālis Jānis Balodis, bet viņš nevarēja ierasties. Svinīgo pasākumu
ar runu atklāja ģimnāzijas direktors
Jānis Lapiņš. Pēc kritušo cīnītāju
godināšanas ar klusuma brīdi atbildes runu teica K.Ulmanis, uzsverot,
ka ir vēl daudz darāmā savas valsts
labā, īpaši jaunatnei.
Tā kā Jelgavā uzturējās 3. kājnieku pulks, tika rīkota parāde, kā arī
pulka orķestra priekšnesums centrālajā svētku norises vietā – tirgus
laukumā. Valsts svētku desmit gadu
jubileja tika sagaidīta sirsnīgā noskaņā, valstsvīru oficiālo runu gaisotnē
un cerībā uz labāku nākotni.
Jau tad izveidojās tradīcijas, kas
pastāv joprojām, – iziešana ielās un

ielā no Akadēmijas līdz Pasta ielai
rotās gaismas tīkli; Lielo ielu no
Pasta līdz Dambja ielai un Pasta ielu
no Lielās līdz Raiņa ielai – zvaigžņu
loki; gaismas konusus uzstādīs
Lietuvas šosejas posmā no stacijas
un Rūpniecības rotācijas apļa līdz
Savienības ielai, ieskaitot Gaisa tiltu,» svētku noskaņu pilsētā ieskicē
D.Done.

Latvija ugunszīmēs

Priekā jādalās ar citiem

Kad visa nedēļa aizvadīta
īpašā notikuma gaidās, arī
pats svētku rīts vienmēr ataust
gaišāks. Svētdien pulksten
13 Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
ikviens aicināts piedalīties
atceres brīdī, kas veltīts Kārļa
Ulmaņa 130. gadadienai. «Katru gadu aizkustinošs izvēršas
muzikālais svētbrīdis Sv.Annas
baznīcā. Tad kopā ar pilsētas un
rajona vadību norit aizlūgums
par Latviju, par savu pilsētu,
par cilvēkiem. Tas parasti ilgst
apmēram stundu. Izejot no baznīcas, laukā jau ir satumsis, un
cilvēki ielu malās sāk aizdegt
svecītes,» Latvijas dzimšanas
dienai raksturīgo noskaņu
uzbur I.Englande. Viņa stāsta,
ka ap pulksten 17 Hercoga
Jēkaba laukumā skolu jaunieši
sāk veidot sveču kompozīciju
«Latvija ugunszīmēs». «Katru
gadu aizvien vairāk bērnudārzu
un skolu kolektīvu izsaka vēlmi piedalīties šo kompozīciju
veidošanā. Un ir aizkustinoši

no vairāku mākslinieku skicēm par
saistošāko Jelgavai atzīta I.Spulles
izstrādātā. Tā paredzēja karogu tipa
bannerus izvietot uz ielu apgaismes
stabiem un pārvietojamām konstrukcijām sadalošajā saliņā Lielajā
ielā pretim Ozolskvēram.
Tagad, iebraucot pilsētā no Rīgas
puses, uz tiltiem skatam paveras
sarkanbaltsarkani karodziņi, kas
rada asociācijas ar plūstošu upi
– Driksu un Lielupi. Taču «Pilsētsaimniecības» Projektu izstrādes
un sagatavošanas nodaļas vadītāja
Daina Done piebilst, ka netiek aizmirsts arī iepriekšējos gados izmantotais valsts svētku noformējums.
Proti, arī šoreiz īpaši izgaismoti
karogi, kas slejas mastā Hercoga
Jēkaba laukumā, un tur augošais
bērzs. «Šogad svētkiem esam saposuši vēl vienus pilsētas vārtus
– Gaisa tiltu. Nu to rotā banneri, ar
kuriem agrāk dekorējām tiltus pār
Lielupi un Driksu,» tā D.Done.
A.Baļčūns norāda, ka valsts
svētku noformējuma idejas realizācijā iesaistīti pieci uzņēmumi – SIA
«Reklāmas dizaina darbnīca», SIA
«Novators», SIA «Solarts», akciju
sabiedrība «Smiltnieki», kā arī
SIA «A.C./D.C.». «Šie uzņēmumi

svecīšu aizdegšana, dievkalpojumu
noturēšana un koncerti baznīcās,
uzpostās pilsētas novērtēšana un
uguņošana.

1938. gads

Otrā valsts pastāvēšanas desmitgade Jelgavai deva jaunus svētkus
– Lāčplēša dienu, kuru svin 11.
novembrī, – un pieminekli «Lāčplēsis un Melnais Bruņinieks», kas
atklāts 1932. gadā. Bija notikušas
politiskas pārmaiņas – K.Ulmaņa
valsts apvērsums. Jelgavniekiem
tas nāca par labu, jo valsts vadītājam
ar Jelgavu saistījās grandiozi plāni.
Uz Jelgavas pili, kas tika pārdēvēta
par Viestura piemiņas pili, pārcēla
Latvijas Lauksaimniecības kameru,
tika kaldināti plāni par Jelgavas
Lauksaimniecības akadēmijas atvēršanu. Valsts 20 gadu jubilejas
svinības pagāja K.Ulmaņa zīmē.
Svinības notika īpašā gaisotnē, jo
cilvēku atmiņā glabājās 15. maija
valsts apvērsuma pirmajās dienās
notikušais: sociāldemokrātu aresti,
Saeimas atlaišana, pārkārtojumi,
kurus sabiedrība neuzņēma vienbalsīgi. Turklāt pievienojās bažas

par pasaules politiskajā arēnā notiekošo (Vācijas un Itālijas bruņošanās,
Minhenes vienošanās, teritoriju
pārdale u.c.), kas pārveidoja valstu
robežas un lika tādām valstīm kā
Latvija meklēt papildu drošības
ceļus. Faktiski Latvija dzīvoja jauna
pasaules kara gaidās, tomēr cerot,
ka šīs bažas nepiepildīsies. Svētku
gaisotni veidoja arī K.Ulmaņa autoritārā režīma diktāts – svētki jāsvin
noteiktā kārtībā. Politiķiem svētku
runās bija jāpauž pārliecība, ka
valsts neatkarībai nekas nedraud,
jo to sargā armija.
Tradicionāli 11. novembrī tika
godināti gan kritušie, gan dzīvie
cīnītāji par Latvijas valsti.

Kārļa Ulmaņa laikā

Valsts svētkus organizēja Svētku
komiteja pilsētas galvas Kristapa
Frickausa vadībā. Svētku programmu publicēja laikrakstā, strikti arī
nosakot, kā svētki svinami mājas
kārtībā.
Svētki sākās iepriekšējās dienas
vakarā, kad pulksten 17 iestādes un
organizācijas pārtrauca darbu, lai
vadītāji sveiktu svētkos darbiniekus.

Tilts pār Driksu svētku rotā
Jau svētku dienas rītā bija jāizkar
karogi. No pulksten 8 līdz 8.20 skanēja baznīcu zvani, bet mājās saimes
vai ģimenes galvas uzrunāja mājiniekus, sveicot svētkos. Tā nebija brīvdiena, kad varēja izgulēties, – valsts
svētkiem bija jādod pienācīgs gods.
Pēc zvanu skaņām orķestri spēlēja
korāļus Sv.Annas, Sv.Trīsvienības
un Sv.Vienības baznīcu torņos, tad
atkal līdz pulksten 9 skanēja zvani.
Svētku turpinājumā katrai iestādei
un organizācijai pēc scenārija bija
paredzēts pasākums. Pulksten 9

– pilsētas valdē
svinīga sēde,
9.30 – ziedu
nolikšana pie
pieminekļa
atbrīvotājiem,
vēlāk – Brāļu
kapos. Pulksten 10 – pulcēšanās Viestura
piemiņas pilī
uz svinīgu sēdi,
11 – svinīgie
dievkalpojumi
Jelgavas baznīcās, 12.30 – 3.
Jelgavas kājnieku pulka, aizsargu,
skolu un organizāciju parāde. Tikai
pēcpusdiena tika atvēlēta brīvam
režīmam, jo pulksten piecos vakarā,
iestājoties tumsai, bija paredzēta
svecīšu iedegšana ielās. Sveces
dega arī namu logos. Piecos ļaudis
klausījās Valsts prezidenta runas
translāciju – mājās pa radio, tirgus
laukumā, Pils parkā vai Jelgavas
Latviešu biedrības nama zālē. Sešos vakarā Latviešu biedrības zālē
bija paredzēts svinīgs akts un lugas
«Tēvu zeme» izrāde.

Pilsētas rota

Pilsētā svētku centrālā vieta
bija pils, kas bija iluminēta dažādās krāsās. Lielupes pusē pie
pils slējās spuldžu ierāmētas zaļas
kolonnas, starp kurām mirdzēja
Vadoņa (K.Ulmaņa) zīme – vanags
ar Nameja gredzenu vārpu vainagā. Bija uzstādīta strūklaka, kas
mirguļoja te zilā, te zaļā, te sarkanā
krāsā, te visu krāsu sajaukumā. No
tirgus laukuma līdz Lielupes tiltam
gar ielas malām dega lāpas. Driksas
tiltu rotāja stūros uzbūvētas četras
kolonnas, kuras greznoja dažādi simboli. Vienas galā bija Vadoņa zīme,
otras – Zemgales simbols briedis,
uz pārējām – ģerboņi. Šajos svētkos
pirmo reizi atklātībā tika rādītas
pilsētas krāsas – sarkanā un zilā, kas
bija redzamas pilsētas svētku noformējumā. Pie pilsētas vadības nama
mirdzēja solījums «Visu Latvijai».
Bija padomāts arī par citu pilsētas
vietu un namu dekorēšanu. Ugunīs
mirdzēja piemineklis atbrīvotājiem
un stacijas ēka, izdekorēti nami un
skatlogi. Kā vēlāk vēstīja laikraksts,
tādu uguns spožumu Jelgava nebija
piedzīvojusi.

Lai kaut nedaudz atdzīvinātu laikraksta liecības, «Jelgavas Vēstnesis» centās atrast jelgavnieku, kurš varētu
dalīties atmiņās par 18.
novembra svinēšanas
tradīcijām.

Cits bija pārāk mazs un neko
neatceras, cits tolaik nedzīvoja
Jelgavā. Pēc ilgiem un neatlaidīgiem meklējumiem izdevās
sastapt kādu kundzi, kas bija ar
mieru pastāstīt to, kas palicis
atmiņā.
«Viss sākās skolā, kur bija svinīgais akts un himnas dziedāšana
noslēgumā. Vēstures skolotāja
stāstīja par brīvības cīņām. Mūs
tajā laikā skolā audzināja ļoti
patriotiski,» stāsta bijusī Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
pasniedzēja Skaidrīte Kriņģele.
«Esmu dzimusi 1925. gadā un
tolaik dzīvoju Katoļu ielā pretī
Jelgavas Latviešu biedrībai. Tas
posms, par kuru es varētu pastāstīt, ir līdz 1939. gadam. Tad jau
bija padomju laiks un vācu laiks,
kad oficiāli šos svētkus nedrīkstēja

svinēt,» atceras S.Kriņģele. Viņa
stāsta, ka 18. novembrī tirgus
laukumā bija svinīgā parāde, kurā
piedalījās armijas daļas un vecāko
klašu skolēni. S.Kriņģele piebilst,
ka parādē ziņojumu nodeva un
pieņēma, sēžot zirgu mugurā.
«Katoļu ielas malās un gar Lielo ielu bija saliktas tā saucamās
ploškas. Es izgāju paskatīties, bet
daudz nekādos pasākumos nepiedalījos, jo biju pamatskolas vecuma
meitene. Vakarā mums ģimenē bija
svētku vakariņas. Mans tēvs pēc
profesijas bija advokāts un sabiedrisks darbinieks, tāpēc piedalījās
visos pasākumos, bet es viņam
līdzi negāju. Arī mani trīs brāļi,
kas visi par mani vecāki, piedalījās
pasākumos, bet sīkāk par viņu
gaitām nezinu. Mamma gan palika
mājās, jo viņa bija mājsaimniece un
gatavoja svētku mielastu. Mēs 18.
novembri uzskatījām par īstiem
svētkiem,» atminas kundze. «Visos logos uz ielas pusi bija jāieliek
sveces. Mums pretī bija Ošenieka
veikals, kam otrajā stāvā bija
stiklota veranda, kurā katru gadu
18. novembrī bija no lampiņām
izveidots uzraksts «Dievs, svētī

ta līdzpaņemtā tēja, pārrunāti
dažādi notikumi un vēroti jelgavnieki, kas ieradušies uz svētku
pasākumiem.
A.Tomašūns piebilst, ka jāatzīmē ne tikai 11. un 18. novembris,
bet arī 21. novembris – Jelgavas
atbrīvošanas diena. Tā ir īpaša tieši
Jelgavai un jelgavniekiem.

Latviju!». 18. novembrī vienmēr
bija tik gaišs, ka istabā nemaz
nevajadzēja slēgt gaismu. Arī tajā
laikā bija uguņošana,» atmiņās
kavējas S.Kriņģele. Viņa stāsta, ka
pilsētu rotāja pār ielām pārvilkti
transparenti ar dažādiem uzrakstiem, arī veikalu logi bija izpušķoti
un izgaismoti, galvenokārt ar
elektriskajām spuldzītēm.
Uzklausot atmiņā palikušo,
var ieskicēt svētku scenāriju:
pirmssvētku dienā skolās un
iestādēs svinīgais pasākums; 18.
novembra rītā dievkalpojumi, ko
ieskandināja baznīcu zvani; pa
dienu – parāde tirgus laukumā;
vakarā – plaša svecīšu aizdegšana
ielu malās, logos un, protams,
uguņošana.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica,
Ritma Gaidamoviča,
Sintija Čepanone
Foto: JV, Jānis Kupčs un no
muzeja arhīva
Paldies par sadarbību Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja vēsturniecei
Inesei Stikutei
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Ceļā uz Latvijas basketbola līgas
1. divīziju

Nākamās spēles:

 Jānis Kovaļevskis

BK «Zemgale» šosezon
sevi pieteicis jaunā kvalitātē, domājot ne tikai
par sportiskajiem rezultātiem, bet arī par
līdzjutēju piesaistīšanu. Sākums izdevies
gana intriģējošs – ar
vērienīgu pirmās mājas
spēles atklāšanas šovu
un saturīgu sportisko
sniegumu.
Par komandas ikdienu un nākotnes mērķiem «Jelgavas Vēstnesis» sarunājās ar kluba galveno
treneri Vari Krūmiņu.

Jelgavas piedāvājums
pārliecināja

Ziņa par to, ka BK «Zemgale»
panākusi vienošanos ar treneri
V.Krūmiņu, kurš šovasar ar Latvijas U – 18 izlasi izcīnīja bronzas
medaļas Eiropas čempionātā, bija
patīkams pārsteigums pilsētas
sporta līdzjutējiem. Līdz šim
viņš ilgus gadus bija strādājis ar
Valmieras komandu, sasniedzot
atzīstamus rezultātus – dažu
gadu laikā Valmieras basketbola
klubs no amatieru komandas
kļuva par profesionālu klubu, kas
veiksmīgi spēlē Baltijas basketbola
līgā (BBL).
«Lēmums par aiziešanu no
Valmieras nebija viegls, taču palikt
esošajā situācijā pēc trenera Aināra Bagatska pievienošanās klubam
arī nevēlējos. Sākumā biju gatavs
parakstīt līgumu ar Cēsu sieviešu
basketbola klubu, tomēr tad nāca
piedāvājums no Jelgavas, kuram
labprāt piekritu, jo pārliecināja
kluba vadības nopietnā attieksme
un skatījums uz kluba attīstību
nākotnē. Turklāt vienmēr esmu
bijis piederīgs vīru basketbolam.
Pašlaik esam vienojušies par sadarbību trīs gadu garumā. Klubs

nodrošinājis visus sadzīves apstākļus,
tādēļ atliek tikai
strādāt,» stāsta
V.Krūmiņš.

Jāiekļūst LBL izslēgšanas spēlēs

Kopumā klubam sezonas
sākums ir izdevies. Piecās no
septiņām spēlēm
izcīnītas uzvaras
(trešdienas vakarā
tika aizvadīta spēle
pret LBL 2. divīzijas līdervienību
«Jūrmalu»). «Jau
pašlaik ir skaidrs,
ka varam sekmīgi
cīnīties pret visām 2.
divīzijas komandām.
Līdz šim piedzīvotos zaudējumus lielā
mērā var norakstīt
uz nepietiekamo saspēlētību un traumām. Dažādu iemeslu dēļ nevienu
spēli nav izdevies aizvadīt pilnā
sastāvā,» turpina V.Krūmiņš.
Stāstot par kluba mērķiem,
treneris ir visai piesardzīgs, jo
darbs pie komandas veidošanas ir
tikai sākumposmā. «Jārēķinās, ka
esam pusprofesionāla komanda, jo
pamatdarbs klubā ir tikai trīs vadošajiem spēlētājiem – Kasparam
Raiskumam, Mārtiņam Berķim un
Jānim Bambim. Pārējie spēlētāji
pa dienu ir aizņemti pamatdarbā,
tādēļ pilnvērtīgus treniņus varam
aizvadīt tikai vakaros. Iespēju
robežās spēlētāji cenšas apmeklēt
arī rīta treniņus, kuros strādājam
pie fiziskās sagatavotības un individuālās meistarības. Katru nedēļu
aizvadām trīs četrus rīta un četrus
piecus vakara treniņus plus spēles.
Kluba veidošanās stadijā tas ir visai
optimāls risinājums, jo iesaistīt

Tiksies sporta veterāni
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sporta servisa centrs 1. decembrī
pulksten 13 uz kopīgu
atpūtu, sporta atrakcijām Jelgavas Sporta
hallē aicina sportistus
veterānus, kas savulaik
piedalījušies dažādās
sacensībās, kur startējuši arī Šauļu pilsētas
sportisti. Uz šo pasākumu ieradīsies Šauļu
veterāni.
Jelgavas Sporta servisa centra
metodiķis Valdis Ilmers stāsta,
ka ar Jelgavas sadraudzības pilsētu Šauļiem sadarbība arī sporta
jomā izveidojusies ļoti sen. Taču
pēdējos gados tiekot dibinātas
aizvien ciešākas saites, jo dažādu
sporta veidu komandas brauc gan
uz Jelgavu, gan jelgavnieki brauc
uz Šauļiem. V.Ilmers stāsta, ka
jūlijā Jelgavas 15 sporta senioru
delegācija pabijusi Šauļos, kur
pārrunāta abu pilsētu sportistu
veterānu sadarbība. Tad arī
nolemts, ka reizi gadā Jelgavas
veterāni kopīgās sporta spēlēs
un pasākumos viesojas Šauļos,
savukārt lietuvieši brauc pie
mums uz Jelgavu.
1. decembrī Šauļu delegācija
vairāk nekā 40 veterānu sastāvā
no pulksten 11.30 pirmo reizi

• 23. novembris
19:30 «Cēsis/Remarks» – BK
«Zemgale» (izbraukumā)
• 28. novembris
19:00 BK «Zemgale» – «RNS–D/
Līvāni» (Jelgavas Sporta hallē
Mātera ielā 44a)
• 1. decembris
17:00 BK «Saldus» – BK «Zemgale» (izbraukumā)
• 5. decembris
19:00 BK «Zemgale» – «LU/Rīdzene» (Jelgavas Sporta hallē Mātera
ielā 44a)
• 7. decembris
19:00 BK «Zemgale» – «ASK/Juniors» (Jelgavas Sporta hallē
Mātera ielā 44a)

tiek gaidīta Jelgavas Sporta hallē, kur norisināsies tradicionālie
bērnu svētki Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm «Heijā,
heijā, pulkā nāc!» ar dažādām
atrakcijām, stafetēm. Plānots, ka
pēc bērnu svētku apmeklējuma
pilsētas viesi dosies ekskursijā pa
Jelgavu, apskatot Jelgavas pili,
Ledus halli, Tenisa halli, muzeju
un citas ievērojamas vietas. Pēc
ekskursijas visi tiks aicināti uz
veterānu sporta aktivitātēm, sacenšoties galda tenisā, dambretē,
šahā, basketbola soda metienos,
šautriņu mešanā un, iespējams,
arī kārtīgā basketbola spēlē.
Taču, lai spēles izdotos, Jelgavas
Sporta servisa centrs uz pasākumu aicina arī Jelgavas sportistus
veterānus, kas savulaik pārstāvējuši dažādus sporta veidus un
piedalījušies sacensībās kopā ar
lietuviešu sportistiem. V.Ilmers
min, ka seniori, atnākot uz šo pasākumu, iespējams, varēs satikt
kādu no saviem cīņu biedriem.
Reizē, kad Jelgavas delegācija
viesojusies Šauļos, veterāni jau
apjautājušies par vairākiem sportistiem, taču nu paši jelgavnieki
var sapulcēties, lai parunātos ar
saviem laikabiedriem un vienotos kopīgās aktivitātēs. Papildu
informāciju var iegūt, zvanot uz
Sporta servisa centru pa tālruni
3027504 vai personīgi V.Ilmeram
29269718.

Gatavojoties izšķirošajām cīņām pret galvenajiem konkurentiem no Jūrmalas, netiek smāFoto: JV un Ivars Veiliņš
dēta arī vecā labā Valsts ģimnāzijas sporta zāle.
pārējos spēlētājus kluba pamatdarbā nebūtu godīgi kaut
vai tikai tāpēc, ka lielākajai
daļai no viņiem sen vairs nav
18 gadu un nodrošināt iztiku
ilgākā laika periodā ar basketbolu nebūs iespējams. Tomēr
jau šosezon esam uzstādījuši
mērķi iekļūt Latvijas basketbola
līgas izslēgšanas spēlēs,» uzsver
V.Krūmiņš. Lai to paveiktu, komandai jāieņem vismaz ceturtā
vieta 2. divīzijas deviņu komandu
konkurencē. «Protams, mūsu
galvenais mērķis ir iekļūt LBL 1.
divīzijā un nākotnē spēlēt Baltijas
basketbola līgas 2. divīzijā. Tas gan
lielā mērā būs atkarīgs no kluba
finansiālajām iespējām un Basketbola savienības funkcionāriem, jo
skaidrības par to, kā tiks izspēlēts
Latvijas čempionāts nākamajos
gados, nav. Pēc pieredzes varam
spriest, ka basketbola līgas nolikums vēl neko negarantē,» savu
viedokli pauž V.Krūmiņš.

aizņemts ar jauniešu izlasi, augus- diktēt. Pastiprinājums būtu vatā darbu pie komandas komplek- jadzīgs gandrīz visās pozīcijās,»
tācijas uzsāka treneris Kaspars uzsver V.Krūmiņš. «Kad sākām
Vilcāns, aicinot iesaistīties treniņ- veidot komandu Valmierā, bija
darbā pagājušās sezonas BK «Zem- līdzīga situācija. Vienīgā atšķirība
gale» un amatierlīgas komandas bija tā, ka mums bija pieejami
«Pērkons» spēlētājus. «Labu spē- pietiekami augsta līmeņa vietējie
lētāju izvēle bija visai ierobežota, spēlētāji, kuri bija uzkrājuši pieretādēļ, lai cīnītos par augstākām dzi gan jaunatnes izlašu, gan LBL
vietām, piesaistīlīmenī. Lielākā
jām Bambi, Berķi Turnīra tabula
daļa «Zemgales»
un Raiskumu, kuri (13.11.2007.)
spēlētāju tikai
jau apliecinājuši
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līgums spēkā šajā Saldus
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sezonā. Kopumā
līmenis starp
gan pieturēsimies pie modeļa, kurā jauniešu komandām un LBL 2.
spēlē vietējie spēlētāji. Atsevišķas divīziju būtiski atšķiras,» turpina
izmaiņas sastāvā gan vēl iespēja- V.Krūmiņš.
mas arī šosezon, tomēr tas vairāk
Sastāvā vēl
būs atkarīgs no situācijas turnīra Vēl daudz jāstrādā
iespējamas izmaiņas
tabulā un spēlētāju tirgū, jo paši
Sasniegt izvirzītos mērķus neKamēr galvenais treneris bija savus noteikumus vēl nevaram būs vienkārši, jo arī pārējās 2.

divīzijas līdervienības progresē
ar katru spēli. Šosezon labi sevi
apliecinājušas vairākas komandas,
to skaitā Jūrmalas vienība, kurā
toni nosaka Atis Ozols, vidēji spēlē
gūstot vairāk nekā 20 punktu.
Ne mazāk nopietni pretinieki būs
arī «ASK/Juniors» ar Latvijas
jaunatnes izlašu līderiem Dairi
Bertānu un Rolandu Freimani
ierindā, kuri sevi apliecinājuši arī
Latvijas čempionvienības ASK
sastāvā. Raksturu 2. novembra
spēlē pret jelgavniekiem parādīja
Ventspils augstskolas komanda,
kura gandrīz atspēlēja 16 punktu
starpību. Tieši šīs trīs komandas
varētu būt «Zemgales» galvenie
konkurenti cīņā par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. Tomēr jārēķinās
arī ar pārējiem pretiniekiem, to
apliecina 19. oktobra zaudējums
izbraukumā Līvānu komandai ar
rezultātu 79:87.
«Lai sasniegtu iespējami labāko rezultātu, mums vēl daudz
jāstrādā gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Arī pretinieki mūsu līderus sāk īpaši «pieskatīt». Tomēr
savstarpējā sapratne uzlabojas ar
katru spēli. Arī puiši vēlas uzvarēt
un spēlēt arvien labāk. Jāsaka
paldies līdzjutējiem, kuri mums
noticējuši, un mājas spēles varam
aizvadīt ar pilnām tribīnēm. Centīsimies arī turpmāk nepievilt un
katrā spēlē cīnīties par uzvaru,»
spriež V.Krūmiņš.

Labākie saņem
Goda rakstus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas domē vakar,
14. novembrī, tradicionāli tika godināti oktobra labākie sportisti,
kuri šajā mēnesī guvuši
panākumus Latvijas un
pasaules čempionātos.
Sportistus sveica Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars
Rublis.
Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis informē, ka šomēnes laureātu piemiņas veltes
un diplomus saņēma trīs pasaules
čempionātu sportisti, desmit Latvijas Republikas (LR) čempioni
un divas Jelgavas sporta klubu
komandas par sasniegumiem LR
čempionātos.
Mēneša laureāta Goda rakstus
un Sporta servisa centra piemiņas
veltes par 2. vietu 5. kadetu – junioru pasaules čempionātā Stambulā (Turcija) saņēma cīņas kluba
«Milons» sportists Kalvis Kalniņš
(treneris Andris Vasiļjevs). Par 2.
vietu pasaules meistarsacīkstēs
sambo cīņā Somborā (Serbija)
– BJSS audzēkne Marina Mazure
(treneris Sergejs Vasjkovs); par

3. vietu pasaules čempionātā F
– 2000 uz ūdens «mačraces» sacīkstēs – sporta kluba «Braucam
atkal» sportists Uģis Gross.
Savukārt Pateicības rakstus par
augstiem rezultātiem LR čempionātos saņēma sporta kluba «Apolons» Edmunda Jansona trenētie
LR čempioni pauerliftingā Ivars
Ozols, Genādijs Zubriks, Aleksandrs Smelovs, Andris Spilva un
Oļegs Illarionovs; sporta kluba
«Mītavas kumeļi» LR čempioni
BMX Kristens Krīgers un Reits
Elnionis (treneris Jevgēņijs Lisovskis); boksa kluba «Madara»
trenera Aleksandra Zahārova
trenētie LR čempioni boksā kadetiem Dmitrijs Korņevs, Sergejs
Soldatenoks, kā arī Latvijas Automobiļu federācijas sportists, LR
un Baltijas čempions autošosejā
Lauris Vidžis. Savukārt par 2. vietu 15. Skdun karatē – do pasaules
čempionātā Kišiņevā (Moldāvija)
Pateicības rakstus saņēma austrumcīņu sporta kluba «Shinri»
komanda: Sergejs Stasenko, Roberts Dzirkalis, Igors Trofimovs
(treneris Aleksejs Bistrovs), kā
arī sporta kluba «Apolons» izlases
komanda par 1. vietu komandu
cīņā Latvijas GPC čempionātā
(treneris Edmunds Jansons).

Sporta
servisa
centra
sarūpētās
piemiņas
veltes un
diplomus par
panākumiem
pasaules
čempionātos
saņēma
Uģis
Gross
(no
kreisās)
un Kalvis
Kalniņš.
Foto: JV
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Kultūras pasākumi
 20. novembrī pulksten 19
– A.Čehova Rīgas Krievu teātra
viesizrāde «Livejournal». Tā ir izrāde, kurā jaunie aktieri sev tuvā
un saprotamā valodā stāsta par
vissāpīgākajām un viņu paaudzei
raksturīgākajām problēmām. Tīklā cilvēki paslēpjas aiz tā saucamā
«nika». Nav ne vārdu, ne adrešu,
ne biogrāfiju – vien tikai simbolu
kopums, bet aiz tiem – kāda
liktenis. Izrādes tematika – mīlestības dienasgrāmatas. Režisors
T.Kuljabins. Biļešu cena – Ls 6; 5;
4; 3 (kultūras namā).
 22. novembrī pulksten 10
un 12 – Liepājas Leļļu teātra
viesizrāde «Nezinītis Iko». Jautra
muzikāla izrāde Ineses Beltes režijā. Mūzikas autors Edgars Silacērps izrādē ienesis roka un disko
akcentus. Pašapzinīgais Ābeces
Gailis un burtiņi ir aktieris Oskars
Seļiverstovs, Liepājas ģerboņa
Lauva un burtiņi – aktrise Signe
Apse, bet viszine skolmeistare
Bille Dille – aktrise Dace Doroškēviča. Biļešu cena – Ls 0,80; 0,50
(kultūras namā).
 22. novembrī pulksten 18
– koncerts «Brokastis četratā».
Mūsdienu mūzika. Piedalās
Andis Klučnieks (flauta), Mārtiņš
Zilberts (klavieres), Jānis Stafeckis
(kontrabass), Aivars Krastiņš
(sitaminstrumenti). Programmā
Andis Klučnieks, Anitra Tumševica, Astors Pjacolla, Dmitrijs
Šostakovičs. Biļešu cena – Ls 1;
0,50 (kultūras namā).
 23. novembrī pulksten 17
– literārā almanaha «Saule pār
Lielupi» atklāšanas sarīkojums
(kultūras nama Mazajā zālē).
 23. novembrī pulksten 19
– Dailes teātra viesizrāde. Lelde
Stumbre «Laimīgā Blūmentāle».
Asinis stindzinoša komēdija 2
cēlienos. Lomās Marīna Janaus
vai Lidija Pupure, Indra Briķe vai
Esmeralda Ermale, Ligita Skujiņa,
Andris Makovskis. Režisors Juris
Rijnieks. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(kultūras namā).
 28. novembrī pulksten 10
un 12 – Latvijas Leļļu teātra
viesizrāde «Веселые советы про
опасные предметы» (krievu valodā). Biļetes cena – Ls 1 (kultūras
namā).
 29. novembrī pulksten 19
– grupas «Menuets» koncerts.
Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras
namā).

Izstādes
 No1. novembra – Giora Geksa
gleznu izstāde (kultūras namā).
 No 2. novembra – Gunāra
Ezernieka gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 No 4. novembra – Ata Stundas fotogrāfiju izstāde «Mana
Latvija skaistā» – skatījums caur
gadalaikiem (kultūras namā).
 No 7. novembra – Jelgavas
Pilsētas svētkos fotoakcijas «Jelgavnieks» laikā tapušo fotogrāfiju izstāde (kultūras namā).
 No 10. novembra – Mārča
Stumbra personālizstāde – gleznas, karikatūras, fotogrāfijas
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā Akadēmijas
ielā 10).

Sporta pasākumi
 19. novembrī pulksten 18
– studentu basketbola līgas spēle
LLU – REA (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 22. novembrī pulksten 18.30
– Latvijas sieviešu basketbola
līgas meistarsacīkstes «Jelgava»
– «RTU/Klondaika» (Sporta hallē
Mātera ielā 44a).
 23. novembrī pulksten 19.30
– studentu basketbola līgas spēle
LLU – BAT (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
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Jelgavnieki pārspēj cēsniekus
 Ritma Gaidamoviča

Jau nedēļu Jelgavas kultūras namā
ikvienam ir iespēja
apskatīt fotoizstādi
«Jelgavnieks», kas radīta Pilsētas svētku
fotoakcijas laikā šā
gada maijā. Izstādē
eksponētas 60 melnbaltas fotogrāfijas,
kas tapušas dažādās
Jelgavas vietās. Tās
fotografējuši tādas
autoritātes kā Gunārs
Binde, Pēteris Korsaks,
Vilhelms Mihailovskis,
Astrīda Meirāne, Valdis Brauns un Varis
Sants.
Fotoprojekta autors fotogrāfs
Juris Kmins teic, ka fotoakcija
«Jelgavnieks» ir viens no četriem lieliem projekta «Latvietis» posmiem Latvijas novados,
kas sākts aizpagājušajā vasarā
Cēsīs. Tāpēc esot liels prieks,
ka jelgavnieki piekrituši šādu
akciju rīkot un ļāvuši fotogrāfiem izpausties arī Jelgavā, lai
prezentētu Zemgales novadu.
Viņš atzīst, ka cilvēku atsaucība mūsu pilsētā bijusi ļoti
liela, turklāt jelgavnieki bijuši
daudz atraktīvāki un atvērtāki
nekā fotoakcijas dalībnieki
Cēsīs. Projekta laikā paredzēts
meklēt jaunus veidus, kā atstāt
nākamajām paaudzēm liecību
par mūsdienu cilvēku. Lai rastu
atbildi uz jautājumu, kas ir latvietis, radoša fotogrāfu grupa
paredzējusi doties uz visiem
četriem novadiem, meklējot
raksturīgo un atšķirīgo katrā
no Latvijas reģioniem, akcentējot cilvēku. Fotoakcija jau
notikusi Vidzemē un Zemgalē,
taču nākotnē iecerēts pabūt arī
kādā no Kurzemes un Latgales
pilsētām.
Viens no fotoakcijas fotogrāfiem, kas Pilsētas svētku

Fotogrāfs Pēteris Korsaks atzīst, ka jelgavnieki bijuši ļoti atsaucīgi un atvērti, tāpēc bijis liels
prieks strādāt. Taču izvēlēties tikai desmit bildes izstādei no lielā fotogrāfiju klāsta bijis ļoti
grūti, tāpēc vadījies pēc galvenā nosacījuma – atraktivitātes.
Foto: Jānis Kupčs
laikā strādāja Hercoga Jēkaba
laukumā, P.Korsaks atzīst, ka
jelgavnieki bijuši ļoti drosmīgi,
pieņemot izaicinājumu par akcijas rīkošanu. Fotogrāfs teic, ka
tomēr vislielāko pārsteigumu
viņā izraisījušas Jelgavas kultūras nama krasās pārmaiņas,
jo pirms vairāk nekā 30 gadiem
viņš šeit vietējiem fotogrāfiem
mācījis fotogrāfijas vēsturi, bet
tolaik ēka izskatījusies pavisam
citāda. P.Korsaks atzīst, ka šī
akcija bijusi jauna pieredze, jo
ar cilvēkiem tikties, runāties
un viņus bildēt vienmēr bijis
ļoti interesanti. No šī procesa fotogrāfs guvis ļoti daudz
emociju. «Tā ir iespēja sastapt
visdažādāko paaudžu, pieredžu
un profesiju cilvēkus. Ja fotogrāfs tos prot atvērt sarunai,
diskusijai, viņi kļūst daudz brīvāki, atvērtāki. Kolēģi teikuši,
ka manās izstādē redzamajās

Aicina uz kopīgu
ģimeņu pastaigu
 Ritma Gaidamoviča

Atzīmējot valsts piešķirto jauno brīvdienu, 19. novembrī
pulksten 13 bērnu
un jauniešu centrs
(BJC) «Junda» jelgavniekus aicina uz
pasākumu «Romantiska pastaiga visai
ģimenei», kas notiks
Pils salā.
BJC «Junda» direktores
vietnieks Andris Tomašūns
teic, ka uz pastaigu gaidītas
draudzīgas, atraktīvas ģimenes, kuras vēlas nodoties
kopīgai atpūtai pie dabas
krūts. «Tā būs vienreizēja iespēja pavadīt kopā jauniegūto
brīvdienu un pāris stundu
pabūt svaigā gaisā,» stāsta
direktores vietnieks. Pastaigu
vadīs Pils salas dabas lieguma
saimnieks Einārs Nordmanis.
Viņš stāstīs par to, kā veidojies dabas liegums, kādas ir
tuvākās un tālākās nākotnes
ieceres, kā arī vedīs apciemot
Pils salas savvaļas zirgus. Pēc
pastaigas visi gājēji varēs sasildīties pie ugunskura, dzert
organizatoru sarūpētu piparmētru tēju, kas vākta Pils

salā, un cienāties ar uz ugunskura ceptām desiņām. Bet
sarunās visi varēs apspriest,
kā jelgavniekiem vairāk lepoties ar dabas bagātību un tiem
cilvēkiem, kas nodarbojas ar
dabas aizsardzību, jo citviet
Latvijā šādas vietas pilsētas
centrā nav. A.Tomašūns smej,
ka tieši šajā dienā pasūtīts
arī sniegputenis, tāpēc apmeklētājiem jāsaģērbjas silti.
Dalībnieku tikšanās – pirms
pulksten 13 autostāvvietā pils
ziemeļu pusē.
Direktores vietnieks arī
piebilst, ka BJC «Junda»
vienojies ar E.Nordmani: ja
Jelgavas bērniem būs interese
nodarboties ar dabas apgūšanu, tad viņš būtu ar mieru veidot pulciņu dabas mīļotājiem.
Plānos ietilpst arī sarīkot
pavasara talku Pils salā.
Jaunākie salas iemītnieki
– 16 savvaļas zirgi – Jelgavā
mājvietu rada 29. augustā,
kad viņi šeit ieradās no Nīderlandes. Savvaļas zirgi dzīvo
īpaši izveidotā ganību žogā.
Atšķirībā no mājdzīvniekiem
savvaļas zirgi ir spējīgi izdzīvot bez cilvēka palīdzības
visu gadu – piebarošana tiem
varētu būt nepieciešama vien
aukstākajā ziemas salā.

fotogrāfijās ir visatvērtākie
un mīļākie jelgavnieki,» stāsta
P.Korsaks.
Viņš arī teic, ka jelgavnieki
akcijas laikā bijuši ļoti atraktīvi un pozitīvi, tāpēc ar
viņiem strādāt bijis ļoti viegli.
Fotogrāfs stāsta, ka akcijas
laikā «piefotografējis» četras
36 kadru fotofilmas un visas
bildes esot tik labas, ka pietiktu vismaz vēl divām izstādēm.
Taču, izvēloties desmit foto
šai, galvenais nosacījums bijis
atraktivitāte. Īpaši interesanta
un mīļa viņam šķitusi bilde,
kurā redzams tetovēts vīrs ādas
apģērbā ar mazu pūkainu lācīti
rokās. Viņš uzskata, ka izstādei
noteikti jābūt turpinājumam,
lai varētu aptvert visu Latviju
un vienā grāmatā redzēt tautu,
kas dzīvo Latvijā.
Fotoakcijas «Jelgavnieks»
vienīgā fotogrāfe sieviete

A.Meirāne atzīst, ka viņai ar
Jelgavu veidojoties ļoti īpašas
attiecības – Jelgavā bijusi viņas personālizstāde «5x5», šeit
dzīvo dēls, bet nu piedalījusies
akcijā. Viņa, slavējot cilvēku
atsaucību, bilst, ka akcijas
laikā guvusi daudz iespaidu.
A.Meirāne šādā pasākumā
piedalījusies pirmo reizi, un
tas viņas sirdī noteikti paliks
kā ļoti nozīmīgs notikums.
Fotogrāfe stāsta, ka visvairāk
bažījusies par to, ko darīšot
ar pelēko fonu, bet, tuvojoties
akcijai, viņai ienācis prātā, ka
to vajadzētu kaut kā papildināt.
Un speciāli šim pasākumam
tapis soliņš, jo, viņasprāt, tam
nevar paiet garām – vai nu
jāapstājas pie tā, vai kaut kas
jānoliek, vai vienkārši uz tā
jāapsēžas. Cilvēkiem, kas paši
nav spējuši atbrīvoties, palīgā
nācis mīms. A.Meirāne atzīst,

ka no lielā fotogrāfiju klāsta
atlasīt tikai desmit bildes bijis
ļoti grūti – visas fotogrāfijas
pārskatītas vairākkārt, jo katrs
cilvēks šķitis īpašs. «Pasākums
bija interesants arī tādēļ, ka
tas notika brīvā dabā, kur spīd
saule, pūš vējš, kustas fons un
var notikt neparedzamas lietas.
Tāpēc liels paldies jāsaka asistentiem, kas man palīdzēja ar
visu tikt galā,» teic A.Meirāne.
Fotogrāfes asistents Arno
Marnics atklāj, ka akcija bijusi
ļoti aizraujoša, turklāt pašam
sanācis strādāt atraktīvā un
labā komandā. «Bilžu tēlu dažādība parāda to, ka piedalījies ļoti
plašs spektrs cilvēku, ar kuriem
tad arī aizrautīgi strādājām.
Jāatzīst, ka laiks darbam bija
pateicīgs, turklāt mūsu radītos
foto spilgtākus palīdzēja darīt
dažādi instrumenti, ko izmantojām fotografēšanas procesā,»
stāsta asistents. Viņš teic, ka
akcijas laikā katram cilvēkam
tērēts tika daudz laika, cik viņš
atļāvis ar sevi eksperimentēt,
līdz ar to uz katru cilvēku vai
kompāniju «aizgāja» aptuveni
desmit kadri. Asistents atzīst,
ka diemžēl fotogrāfs ne visu var
redzēt aparāta mazajā actiņā,
tāpēc, izgatavojot bildes, no
daudzām vajadzēja atteikties,
jo tajās redzami sīkumi, kas
nav rādāmi plašākai sabiedrībai. Taču šādas bildes varētu
noderēt personīgajam fotoalbumam.
Ņemot vērā to, ka kopumā
fotoakcijas laikā izdevies iemūžināt vairāk nekā 300 labu
bilžu, bet izstādē apskatāmas
tikai 60, pašlaik sāktas sarunas
par to, lai visas fotogrāfijas
tiktu sagatavotas elektroniskā
formātā un vēlāk publicējamas
aģentūras «Kultūra» mājas
lapā. Tā būtu lieliska iespēja
sevi redzēt arī tiem jelgavniekiem, kas fotografējās, taču
viņu bildes fotoizstādē nav
apskatāmas.

Latvija bērna acīm
 Ritma Gaidamoviča

Tirdzniecības centra
«Vivo centrs» 1. un
2. stāvā no 7. līdz
25. novembrim par
godu valsts svētkiem
– Lāčplēša dienai un
Latvijas Republikas
proklamēšanas 89. gadadienai – apskatāma
fotoizstāde «Es skatos
Latvijā!».
«Vivo centra» vadītāja Agnese Mārtiņkrista teic, ka
novembris ir Latvijas mēnesis
– Lāčplēša diena un Latvijas
valsts dzimšanas diena. Tie ir
notikumi, kurus šodien katrs
no mums atceras un izdzīvo
citādi. Kāds iededz sveci, pieminot «karā kautos bāleliņus»,
kāds pusbalsī nodungo kādu
latviešu tautasdziesmu, vēl
kāds aizdomājas par sirdsapziņu un godaprātu, bet «Vivo
centrs» par godu svētkiem rīko
skolēnu fotoizstādi.
A.Mārtiņkrista stāsta, ka tā
tapusi sadarbībā ar Jelgavas un
rajona skolām un pirmsskolas
izglītības iestādēm, kuru bērni
radījuši izstādē apskatāmās
fotogrāfijas, tādējādi veicinot
bērnu un jauniešu pozitīvu,
saprotošu, radošu attieksmi
pret savu valsti un procesiem,

Izstādē «Vivo centrā» patlaban apskatāmi gandrīz 40 skolēnu
veidoti fotodarbi. Organizatori atzīst, ka tas ir lielākais skaits
Foto: JV
izstādes vēsturē.
kas tajā norisinās. Fotoizstāde
ir iespēja ikvienam parasto,
saprotamo, varbūt pat kaitinošo
un ikdienišķo ieraudzīt mazliet
citādu. Tā ir arī iespēja dalīties
domās, redzējumā un tātad arī
viedokļos.
Izstādē eksponētajās fotogrāfijās redzama Latvija pavasara
plaukumā, rudens krāsainībā, vasaras karstumā, svelmē
un lielajos ziemas priekos.
Saullēkti, debesis, kādas nav
nekur citur pasaulē, Latvijas
margrietiņu lauki un neticamie zirnekļu pinumi, Latvijas
skudru izstaigātās maģistrāles
tuvplānā, žagatas mājoklis,
bezpajumtnieka smaids un

daudz kas cits. «Mums ir patiess
prieks par radīto fotoizstādi, jo
tai tapušie darbi ir tik dažādi
un interesanti un atklāj mūsu
jaunās paaudzes patieso skatījumu uz savu valsti, tādu, kā
viņi to redz,» teic «Vivo centra»
vadītāja.
Lai izteiktu pateicību izstādes
dalībniekiem, A.Mārtiņkrista
visus fotogrāfiju autorus rīt, 16.
novembrī, pulksten 15 aicina uz
«Vivo centru», kur notiks Latvijas 89. dzimšanas dienai veltīts
koncerts «Tu esi Latvija!», kurā
uzstāsies Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēni. Šajā reizē tiks
sveikti arī labākie izstādes «Es
skatos Latvijā!» dalībnieki.

