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Godina pārus, kuri laulībā
aizvadījuši 50 un 60 gadus

Aicina pieteikt kandidātus
pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem
 Karīna Lukaševiča

Līdz 16. oktobrim
var pieteikt kandidātus apbalvošanai
ar Jelgavas augstākajiem apbalvojumiem «Goda zīme»
un «Goda raksts»,
tādējādi godinot
izcilus uzņēmējus,
veselības aprūpes
darbiniekus, pedagogus, sportistus,
mūziķus, sabiedriskā
darba veicējus un citus, ar kuriem pilsēta
lepojas.

«Mūsu kopīgais dzīvesstāsts iesākās, strādājot vienā uzņēmumā – Jelgavas
Autobusu parkā –, un mūsu pirmais randiņš bija autobusa reisā Jelgava–
Džūkste,» atklāj Jekaterina un Verners Brahmaņi, kuri izaudzinājuši divus dēlus
un meitu un šogad jūnijā nosvinējuši zelta kāzas.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena. Draugu
kāzu mielastā sēdējām viens otram pretī, un mūsu
skatieni satikās. Tieši tur radās mīlestības dzirksts,
kas nav izdzisusi arī pēc 50 gadiem,» saka Jadviga un
Vladimirs Šedlovski, kuri zelta kāzu jubileju nosvinēja
augustā. Otrdien Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā godinātas Jelgavas stiprās ģimenes – pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un 60 gadus
un šogad atzīmē attiecīgi zelta un dimanta kāzas.
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveica
19 Jelgavas stiprās ģimenes.
Mūsu pilsētā dzīvojošie zelta
pāri ik gadu tiek sveikti Jelgavas
pilsētas svētku laikā īpaši viņiem
organizētā pieņemšanā pie

Jelgavas domes priekšsēdētāja.
Ārkārtējās situācijas dēļ svinīgā
pieņemšana maijā nevarēja
notikt, tāpēc tā pārcelta uz 15.

septembri. Turklāt šoreiz uz
stipro ģimeņu godināšanu tika
aicināti ne tikai tie pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus un šogad
atzīmē zelta kāzas, bet pirmo
reizi arī tie, kuri laulībā aizvadījuši 60 gadus un atzīmē dimanta
kāzas. Aicinājumam atsaucās 11
zelta un 10 dimanta pāri, tostarp
trīs pāri, kuri 50 gadu kāzu
jubileju svin tieši šomēnes. Divi
dimanta pāri pasākumā diemžēl
nepiedalījās.
19. septembrī zelta kāzas svinēs Daina un Mārtiņš Kareļi, kuri
sadejojās tautas deju ansamblī
«Jaunība». «Atceros, mēģinājumā
acīs un sirdī iekrita meitene ar

garu bizi. Tā mēs kopā dejojam
jau vairāk nekā 50 gadu,» stāsta
Mārtiņš. Šobrīd abi dejo senioru
deju kolektīvā «Brūklenājs», un
ģimenē izaudzināti divi bērni
– dēls un meita. Dzīvesbiedri
ir aktīva dzīvesveida piekritēji,
kuriem kopā patīk laivot, ceļot,
apmeklēt teātra izrādes, koncertus un dažādus pasākumus. «Bez
kopīgām interesēm tā padarīšana
nebūtu tik ilga,» nosaka Mārtiņš.
Ģimene pārliecināta, ka svarīga
ir spēja paļauties vienam uz otru
un prasme piedot. «Nevajag pie
pirmā strīda katram skriet uz
savu pusi,» tā Kareļu pāris.
Turpinājums 3. lpp.

Jelgavas 755. jubilejas gads
tiek aizvadīts citādi – pilsētas
svētku laikā maijā augstāko
apbalvojumu pasniegšana
nenotika, tomēr, pielāgojoties apstākļiem un ievērojot valstī noteiktos drošības
pasākumus, šī tradīcija tiek
turpināta. Pilsētas augstākie
apbalvojumi tiks pasniegti 17.
novembrī – Jelgavas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
svinīgajā pieņemšanā par
godu valsts svētkiem.
Lai apzinātu cilvēkus, kuri
ar savu darbu un idejām iesaistījušies Jelgavas izaugsmē
un atpazīstamības veicināšanā, pilsētas 755. gadadienā
viņus var pieteikt pilsētas
augstāko apbalvojumu saņemšanai. Pieteikumu var iesniegt
domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas,
juridiskās personas, valsts un
pašvaldību iestādes, kā arī iedzīvotāji (ne mazāk kā piecas
pilngadīgas personas), informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē. Iesniegtos
ierosinājumus apkopos un
izvērtēs ar domes lēmumu

izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas komisija, bet gala
lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu pieņems domes sēdē.
Jāatgādina, ka apbalvojumu
«Goda zīme» piešķir fiziskām personām par īpašiem
nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai citā darbībā Jelgavas pilsētas labā. Savukārt
apbalvojumu «Goda raksts»
piešķir fiziskai, juridiskai
personai vai kolektīvam par
nopelniem un ieguldījumu
tautsaimniecībā, veselības
aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē,
uzņēmējdarbībā, sportā un
sabiedriskajā darbībā.
Pieteikums jāiesniedz, norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, darbavietu, amatu vai
nodarbošanos, nozari, kādā
apbalvojums piešķirams, dzīves, darba un sabiedriskās
darbības aprakstu, pamatojuma vēstuli, par kādiem nopelniem persona vai kolektīvs
ieteikts apbalvojumam, kā arī
pievienojot iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un kontaktinformāciju. Papildinformāciju var
saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē, tālrunis 63005507.
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu jāiesniedz
līdz 16. oktobrim pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11 vai pa Jelgavas
pilsētas pašvaldības oficiālo
e-pastu dome@dome.jelgava.lv.
Pilsētas 755. jubilejas gadā
apbalvojumi tiks pasniegti 17.
novembrī. Augstākie apbalvojumi tiek piešķirti kopš 1998.
gada. Līdz šim pasniegtas
123 Goda zīmes un 207 Goda
raksti.

«STEM junioriem» – jauna mērķprogramma 1.–4. klašu skolēniem
 Sintija Čepanone

18. septembrī pulksten 14 sāksies elektroniskā pieteikšanās
Jelgavas pašvaldības
mērķprogrammai sākumskolas skolēniem
«STEM junioriem».
Šajā mācību gadā
programmā tiks uzņemti pirmklasnieki, un pirmā nodarbība paredzēta jau
septembra beigās.
«Mūsu pilsētas bērndārznieki izpratni par dabaszinībām
gūst pašvaldības mērķprogrammas «FasTracKids» nodar-

bībās, tāpat bērniem ir iespēja
darboties ar «Miniphanomenta» eksperimentu stacijām
«Mācies eksperimentējot»,
attīstot savas pētnieciskās
prasmes un veicinot interesi
par dabaszinātnēm, savukārt
5.–9. klases skolēni eksaktos
priekšmetus padziļināti var
apgūt Prātnieku laboratorijā.
Vērtējot kopumā – Jelgavā jau
vairākus gadus atbalsta sistēma eksakto priekšmetu jeb
STEM jomā sekmīgi darbojas,
taču līdz šim trūka specializēta
piedāvājuma tieši sākumskolas jeb 1.–4. klašu skolēniem.
Lai secīgi pa vecumposmiem
turpinātu ieinteresēšanu un
nodrošinātu zināšanu nostipri-

nāšanu, bija nepieciešams īpašs
piedāvājums arī viņiem, un
šajā mācību gadā sāksim īstenot pašvaldības mērķprogrammu «STEM junioriem»,» stāsta
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC)
projektu vadītāja Sanita Šabanska, skaidrojot, ka STEM
joma aptver dabaszinātnes,
tehnoloģijas, inženierzinātnes
un matemātiku, kas integrēta
piecos jaunās mērķprogrammas moduļos.
2020./2021. mācību gadā
mērķprogrammā tiek uzņemti
1. klases skolēni, perspektīvā
paredzot to īstenot līdz pat 4.
klasei. Šajā mācību gadā kopumā divās grupās tiks uzņemti

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

30 pirmklasnieki, un vecāki,
pirms pieteikt bērnu «STEM
junioriem» nodarbībām, aicināti izvērtēt, vai mazajam
pirmklasniekam ir dabiska interese par eksakto jomu. «Šajās
nodarbībās, protams, tā tiks
attīstīta, taču ir ļoti svarīgi, lai
bērnam patiktu izzināt, pētīt,
konstruēt,» tā S.Šabanska.
Katrai grupai visa mācību
gada garumā ZRKAC paredzētas 30 nodarbības. Vienai
grupai tās notiks otrdienās no
pulksten 15 līdz 16.30, sākot no
29. septembra, otrai – tajā pašā
laikā trešdienās ar pirmo tikšanos 30. septembrī. S.Šabanska
stāsta, ka mērķprogrammas
dalībnieki apgūs piecus modu-

63048800

ļus: «Dabaszinību eksperimenti jeb Saskati procesus dabā un
ikdienas dzīvē!», «Aizraujošā
matemātika jeb Rodi un izskaidro savus risinājumus!»,
«Eko darbnīcas jeb Iemācies
videi draudzīgus paradumus!»,
«Projektēšana jeb Iepazīsti
tehnoloģijas un būvē!» un «Integrētās nodarbības jeb Savus
sapņus pārvērt par darbiem
– pats radi jaunas lietas!».
«Eko darbnīcas programmā
iekļautas papildus dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmām ar
mērķi veicināt bērnos izpratni
par to, ka tehnoloģijām jābūt
līdzsvarā ar ilgtspējīgiem, videi
draudzīgiem risinājumiem,»
paskaidro ZRKAC projektu

vadītāja, piebilstot, ka visas
tēmas kopā ar bērniem atklās Jelgavas skolu pedagogi.
«Programmai «STEM junioriem» esam piesaistījuši atraktīvus, radošus, aizrautīgus
pedagogus, kas mazos skolēnus
noteikti pratīs ieinteresēt dabaszinātnēs un tehnoloģijās,»
piebilst S.Šabanska.
Pirmklasniekus pieteikt
mērķprogrammai «STEM junioriem» vecāki varēs elektroniski no 18. septembra pulksten 14 vietnē ej.uz/stem_jun,
līdz tiks nokomplektētas abas
grupas. Papildu informāciju
var iegūt pa tālruni 63012152,
63012154 vai e-pastu sanita.
sabanska@zrkac.jelgava.lv.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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Aicina dalīties ar senām
vecpilsētas namu fotogrāfijām
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs (JRTC)
aicina atsaukties iedzīvotājus, kuru fotoalbumos saglabājušies
vēsturiski attēli ar Vecpilsētas ielas namiem
un kuri labprāt ar tiem
dalītos, lai kopīgi veidotu vēstures liecības
nākamajām paaudzēm.
JRTC vadītāja Anda Iljina
stāsta, ka centrs šobrīd strādā pie
jaunu vēsturisko ekspozīciju un
stāstu veidošanas par Vecpilsētas
ielas kvartālu – par koka apbūvi,
par to, kādi nami tur vēsturiski
bijuši, kas tajos atradies. «Diemžēl publiski šobrīd pieejamas
gaužām maz fotogrāfiju, kurās
redzama Vecpilsētas iela un tās
nami 19. un 20. gadsimtā, tieši

tāpēc vēstures apzināšanā aicinām iesaistīties jelgavniekus. Pieļaujam, ka iedzīvotājiem mājās
glabājas seni fotoalbumi, kuros ir
bildes ar kādu no Vecpilsētas ielas
namiem, un mēs lūdzam ar šīm
fotogrāfijām dalīties, lai apkopotu
vēstures liecības nākamajām paaudzēm,» atsaukties aicina JRTC
vadītāja A.Iljina. Viņa uzsver, ka
fotogrāfijas tiks digitalizētas un
atdotas atpakaļ īpašniekam. Jo
īpaši nozīmīgi ir fotoattēli, kuros
redzami vecpilsētas nami pirms
Pirmā un Otrā pasaules kara, kā
arī no padomju laika. «Tāpat priecāsimies, ja fotogrāfijas īpašnieks
varēs pastāstīt ko vairāk par
attēlā redzamo ēku,» tā A.Iljina.
Vēsturiskās fotogrāfijas iedzīvotāji lūgti aiznest uz Vecpilsētas
ielas 14. namu darba dienās
no pulksten 8 līdz 17, iepriekš
sazinoties pa tālruni 63005451
vai e-pastu jana.evelina@tornis.
jelgava.lv.

Beigusies oficiālā peldsezona
 Ritma Gaidamoviča

Otrdien noslēdzās oficiālā peldsezona, līdz ar
to darbu abās pilsētas
pludmalēs beiguši glābēji un tiks ieziemota
pludmaļu infrastruktūra. Pašvaldības policijā
norāda, ka sezona kopumā aizvadīta mierīgi.
Oficiālā peldsezona Latvijā
ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim, un šajā laikā abās Jelgavas
peldvietās sabiedrisko kārtību
un drošību uzrauga Pašvaldības
policijas Patruļpolicijas nodaļas
inspektori glābēji. «Neskatoties
uz to, ka salīdzinājumā ar citām
peldsezonām šovasar bija ievērojami mazāk izteikti karstu dienu,
peldvietas bija labi apmeklētas, un
ar katru gadu populārāka kļūst
Pasta salas peldvieta – cilvēki apmeklē āra trenažierus, volejbola
laukumus un izmanto iespēju pie
reizes turpat nopeldēties,» stāsta
Pašvaldības policijas vecākais
inspektors glābējs Māris Viesturs.
Sezonas vidū Pasta salas peldvieta
uz nedēļu tika slēgta, jo Veselības
inspekcija, veicot peldūdens kvalitātes monitoringu, konstatēja
zilaļģu un zaļaļģu savairošanos.
«Lai gan pludmali bijām norobežojuši ar brīdinošo lenti, tomēr
glābējiem ar 79 personām bija
jāveic preventīvas pārrunas,»
stāsta M.Viesturs.
Kopumā aizvadītajā peldsezonā
glābēji abās pludmalēs izteikuši
278 mutiskus aizrādījumus par
dažādiem pārkāpumiem. Visbiežāk aizrādīts par braukšanu ar

velosipēdu pa pludmali – izteikti
89 mutiski aizrādījumi. «Salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu tas
ir ievērojami vairāk. Pieļaujam,
tas tāpēc, ka cilvēki arvien biežāk ikdienā kā pārvietošanās
līdzekli izmanto velosipēdu,»
tā M.Viesturs. Tāpat izteikti 67
aizrādījumi par iebraukšanu ar
katamarānu peldvietas zonā. «Lai
gan katamarānu un laivu nomas
punktu īpašniekiem skaidrojam,
ka viņu pienākums ir iepazīstināt
savus klientus ar drošības noteikumiem uz ūdens, šogad preventīvā darba apjoms ir palielinājies.
Tostarp esam veikuši pārbaudes
un pārrunas par glābšanas vestes
nelietošanu uz katamarāna,» tā
M.Viesturs. 44 aizrādījumi izteikti
par peldēšanu aiz bojām, tikpat
– par suņu atrašanos peldvietā.
Ar katru gadu apdomīgāki
kļūst arī pludmales apmeklētāji,
un glābēji medicīnisko palīdzību
šovasar snieguši vien 18 reizes
– lielākoties saistībā ar nobrāzumiem. Nevienam atpūtniekam
nebija nepieciešama mediķu
palīdzība,» stāsta M.Viesturs.
Jaunākā persona, kurai sniegta
palīdzība, ir sešus gadus veca
meitene, bet vecākā – 65 gadus
vecs kungs.
Līdz ar peldsezonas noslēgšanos pakāpeniski tiek ieziemota
pludmaļu infrastruktūra. Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece Žanna Barkovska
skaidro, ka šonedēļ demontētas
glābēju mājas, bet ģērbtuves,
tualetes un rotaļu elementi tiks
noņemti oktobrī, jo apmeklētāji
tos turpina izmantot.

Noasfaltēta Romas iela
 Sintija Čepanone

Nupat noslēgusies Romas ielas sakārtošana
– šovasar asfalts ieklāts
710 metru posmā no
Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai
robežai, bet kopumā
Romas ielā, kas iepriekš
bija grants seguma iela,
brauktuve noasfaltēta
gandrīz 1,2 kilometru
garumā. Tāpat segums
sakārtots Straumes un
Zemeņu ielā.
Romas ielas posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai 710 metru garumā
ieklāts asfaltbetona segums, un
abās ielas pusēs sakārtota arī
lietus ūdeņu novadīšana, pārtīrot
un padziļinot esošos grāvjus un
ievalkas, izbūvējot jaunas caurtekas un pārbūvējot esošās uz
īpašumiem. Tāpat, lai neveidotos
izskalojumi, nostiprinātas grāvju
nogāzes, informē pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
pārstāve Kristīne Lazdiņa.
Satiksmes drošībai un ātruma
ierobežošanai pie pilsētas administratīvās robežas izbūvēts
ātrumvalnis, kā arī Romas un

Foto: Ivars Veiliņš
Gatves ielas krustojumā un Romas un Vēsmas ielas krustojumā
izveidoti paaugstinājumi.
Vienlaikus sakārtotas apkārtnes ielas – Turaidas ielas posmā
no Romas ielas līdz Mežmalas
ielai, Straumes ielā un Gatves ielā
veikta dubultās virsmas apstrāde
ar sīkšķembām, bet Straumes
ielas posmā no Romas ielas līdz
Elejas ielai līdzīgi kā pašā Romas

Jelgavas Zonta klubs
izsludina konkursu
«No sirds uz sirdi»
 Emīls Rotgalvis

Ar mērķi apzināt profesionālākos un radošākos pirmsskolas izglītības darbiniekus, kuru
devums ir nozīmīgs
gan bērnu ģimenēm,
gan pilsētai, Jelgavas
Zonta klubs izsludina
konkursu «No sirds uz
sirdi» Jelgavas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestāžu audzinātājām,
audzinātāju palīdzēm
un auklēm. Pieteikumu
konkursam var iesniegt
līdz 25. septembrim.
Kā uzsver Jelgavas Zonta
kluba vadītāja Lāsma Zariņa,
pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājas, palīdzes un aukles ir
nozīmīgi cilvēki mazā jelgavnieka
ceļā, uzsākot skolas gaitas: «Svarīgākās pirmsskolas skolotāja
īpašības ir radošums, pacietība,
iejūtība un cilvēkmīlestība. Tās
katrs vecāks vēlas redzēt sava
bērna audzinātājā, tomēr reti
kad šos cilvēkus izvirzām balvām, un viņu ikdienas darbs

lielai sabiedrības daļai paliek
nemanāms. Nākotnes sabiedrība
ir audzinātāju, viņu palīgu un
aukļu rokās. Mēs vēlamies, lai
bērni un jaunieši ir veseli, zinoši,
radoši un prasmīgi.»
Klubs aicina pieteikt Jelgavā
strādājošus pirmsskolas izglītības iestāžu profesionāļus kādā
no trim konkursa nominācijām:
«Par ievērojamāko sasniegto rezultātu», «Sirsnīgākā aukle» vai
«Radošākā audzinātāja». Pieteikums, aizpildot anketu, līdz 25.
septembra pulksten 14 jānosūta
pa e-pastu lasma.zarina@gmail.
com. Pieteikumam var pievienot
arī papildu pretendentu raksturojošus materiālus. Anketa
publicēta Jelgavas Zonta kluba
«Facebook» lapā un mājaslapā
www.jelgava.lv. Tālrunis informācijai – 29127726.
Konkursā iesniegtos darbus
vērtēs Jelgavas Zonta kluba
izveidota komisija. Uzvarētāji
tiks nosaukti oktobrī konkursa
noslēguma pasākumā, kurā piedalīsies konkursa nominanti un
viņu pieteicēji. Katrā nominācijā
tiks pasniegta galvenā balva un
veicināšanas balvas.

Uzsāk LLU Meža fakultātes ēkas siltināšanu
 Ritma Gaidamoviča

LLU Meža fakultātes
galvenajā ēkā Akadēmijas ielā notiek apjomīgi būvdarbi, kas
turpināsies līdz pat nākamā gada pavasarim,
– drīzumā paredzēts
pabeigt remontdarbus
telpās, bet nupat uzsākta ēkas siltināšana.
Meža fakultātē noslēgumam
tuvojas iekšējie remontdarbi –
foajē un auditoriju telpu grupās
tiek izbūvēti iekārtie griesti,
nomainīta grīda, logi un durvis,
kā arī izbūvēta elektromontāžas
un elektronisko sakaru sistēma.
Darbus veic SIA «MD Būvnieks»,

un tos paredzēts pabeigt šomēnes.
«Telpas tiks aprīkotas ar mūsdienīgām interjeram atbilstošām
mēbelēm un koka dizaina elementiem, kas raksturīgi tieši Meža
fakultātei,» stāsta LLU direktora
vietnieks Dzintars Balodis.
Paralēli sākti apjomīgi energoefektivitātes paaugstināšanas
darbi, par kuru īstenošanu noslēgts līgums ar SIA «BūvKORE».
To laikā tiks nosiltināta ēkas fasāde, lai samazinātu siltuma zudumus, uzlabotu energoefektivitāti,
samazinātu izdevumus par ēkas
uzturēšanu, paaugstinātu tās
ilgtspēju un uzlabotu ēkas vizuālo
izskatu un tehnisko stāvokli.
Dz.Balodis skaidro, ka energoefektivitātes paaugstināšanai
tiks nosiltināta fasāde, ietverot
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ārsienas, cokolu, kāpņu telpas,
logus, durvis un pamatus, tāpat
ēkai tiks mainīts un siltināts
jumts, sakārtota apkures sistēma
un siltummezgls, kā arī izbūvēta
automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēma.
Lai gan ēkai nav kultūras
pieminekļa statuss, tā atrodas
īpašā aizsardzības zonā, līdz ar to
fasādes atjaunošanā ņemtas vērā
Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldes prasības un tiks saglabāti visi tās dekoratīvie elementi.
«Saglabāsim vēsturisko ķieģeļu
mūrējumu galvenās fasādes pilastros, portāla krāsu toni piemērojot
ķieģeļu mūra tonim. Sākotnējais
projekts paredzēja šos ķieģeļus
nosegt ar speciālu apmetuma

kārtu, veidojot ķieģeļu zīmējumu, taču Nacionālā kultūras
mantojuma pārvalde atzina, ka
tie ir ēkas vēsturiskā daļa, kas
saglabājama. Tāpat restaurēsim
septiņus vēsturiskos logus ēkas
pagalma fasādē 2. stāva galerijā,»
atklāj Dz.Balodis.
Apjomīgie darbi tiek īstenoti
divu projektu gaitā: iekšdarbi ir
daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta «LLU STEM
studiju programmu modernizācija» par kopējo summu 814
000 eiro, bet energoefektivitātes
paaugstināšana noris projekta
«Energoefektivitātes paaugstināšana LLU MF ēkā, Akadēmijas
ielā 11, Jelgavā» gaitā, un kopējās izmaksas ir 154 000 eiro. Daļu
finansējuma veido arī fakultātes

ielā sakārtota arī lietus ūdeņu
novadīšana.
Paralēli šiem darbiem jauns asfalts ieklāts Zemeņu ielas posmā
no Miera ielas līdz Zemeņu ielai,
atjaunotas esošās iebrauktuves,
uzstādītas jaunas ceļa zīmes un
izbūvēts ātrumvalnis. «Zemeņu
ielā lietus ūdeņu novadei izbūvēta ievalka un betona ūdens
tekne gar īpašumiem ar pāra

numuriem,» paveikto precizē
K.Lazdiņa.
Būvdarbus veica SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»»
par 469 479,99 eiro ar PVN.
Jāatgādina, ka 2018. gadā
asfalta segums tika ieklāts Romas ielas posmā no Zemeņu līdz
Turaidas ielai, tādējādi kopumā
Romas iela noasfaltēta 1177
metru garumā.

Pie Jelgavas 6. vidusskolas
uzstādīti ātruma
attēlošanas displeji
Foto: Ivars Veiliņš

Turpinot uzlabot satiksmes drošību pie izglītības iestādēm,
Loka maģistrālē pie Jelgavas 6. vidusskolas abos braukšanas
virzienos uzstādīti transportlīdzekļu momentānā ātruma
attēlošanas displeji. Ātruma displeji darbojas informatīvos
nolūkos, aicinot autovadītājus ievērot noteikto braukšanas
ātrumu, informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Ja
atļautais braukšanas ātrums, transportlīdzeklim tuvojoties
displejam, netiek pārsniegts, tad pamīšus attēlotajam ātrumam parādās smaidīga emocijzīme zaļā krāsā. Ja atļautais
braukšanas ātrums tiek pārsniegts, pamīšus attēlotajam
ātrumam parādās bēdīga emocijzīme sarkanā krāsā. Savukārt, ja atļautais braukšanas ātrums tiek pārsniegts līdz 5
kilometriem stundā, tad pamīšus automašīnas braukšanas
ātrumam tiek rādīta atļautā ātruma ceļa zīme.
Foto: Ivars Veiliņš

budžeta ieņēmumi.
Meža fakultātes ēka Akadēmijas ielā uzcelta 1957. gadā un
izmantota toreizējās Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas vajadzībām. Meža fakultāte ir viena
no senākajām LLU fakultātēm, tā
dibināta 1920. gadā kā Latvijas

Augstskolas Lauksaimniecības
fakultātes Mežkopības nodaļa
un atradās Rīgā. Pašreizējo mājvietu Jelgavā, Akadēmijas ielā
11, fakultāte ieguva 1957. gadā.
Šobrīd īstenotā ēkas atjaunošana
ir apjomīgākā, kādu tā piedzīvojusi kopš uzcelšanas.
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Godina pārus, kuri laulībā
aizvadījuši 50 un 60 gadus
No 1. lpp.

Jau 60 gadus laulībā ir nodzīvojuši Irēna un Arvīds Ivars
Auziņi, kuri smej, ka bija spiesti
apprecēties. Abi mācījās vienā
klasē Jelgavas 1. vidusskolā,
bet skolas laikā īsti nesatika,
jo Arvīds Irēnai neesot devis
špikot. Mīlestība uzplaukusi
studiju gados. Arvīds mācījies
medicīnas institūtā, bet Irēna
– Stradiņa medicīnas skolā,
kuru beidzot sūtīta strādāt uz
Aknīsti. Ar to pāris īsti nebija
mierā, bet, lai paliktu Jelgavā,
bija jāuzrāda laulību apliecība.
«Taisnā ceļā devāmies pie ciema
padomes priekšsēdētājas Cenās,
kura tobrīd ravēja dārzu. Viņa
piekrita mūs salaulāt, un visi
trīs devāmies uz ciema padomi.
Priekšsēdētāja izrakstīja 15
rubļu kvīti un izsniedza laulību
apliecību. Tā kļuvām par Auziņu
ģimeni – bez baltas kleitas, bez

vecāku piekrišanas, bet laimīgi,»
tā Auziņu ģimene. Auziņu ģimenē izaudzinātas divas meitas un
šobrīd aug jau septiņi mazbērni.
«Aiz muguras jums ir pārbaudījums daudzu gadu garumā, kas
prasījis spēku, izturību, milzu
pacietību un spēju ikdienišķu
problēmu jūklī nepazaudēt attiecību īpašo dzirkstelīti. Pieļauju,
ka tas nav bijis viegli. Ģimene ir
ikvienas sabiedrības pamats un
veiksmīgas nākotnes atslēga.
Jūs esat spilgts piemērs tam.
Jūs lepni raugāties uz saviem
bērniem un mazbērniem, viņi
tikpat lepni raugās uz jums –
savas dzimtas pamatu, jo tas ir
svarīgākais, ko jūs esat pratuši
nosargāt,» sveicot ģimenes,
sacīja A.Rāviņš.
Gan zelta, gan dimanta pāri
saņēma fotogrāfiju no svinīgā
pasākuma un piemiņas dāvanu
no pilsētas.

Noslēdz militārās
mācības «Zobens 2020»
Foto: Ivars Veiliņš

Atzīmējot Starptautisko senioru dienu, 27.
septembrī pulksten 14
Jelgavas kultūras namā
pilsētas seniori ielūgti
uz grupas «Rumbas
kvartets» koncertu. Tas
ir bez maksas, taču
apmeklētājiem Sabiedrības integrācijas pārvaldē iepriekš obligāti
jāizņem ieejas karte.
Starptautiskā senioru diena
pasaulē tiek atzīmēta 1. oktobrī, un Jelgavas pašvaldība ik
gadu pilsētas senioriem sarūpē
koncertu. Šogad tas notiks 27.

Jelgavas pilsētas
pašvaldības Kultūras
padome uzsāk kultūras
pasākumu projektu
pieņemšanu
2020.–2021. gadam.
Iesniegšana –
līdz 2020. gada 21. septembrim.
Projektu realizēšana –
no 2020. gada 1. oktobra
līdz 2021. gada 31. martam.
Sīkāka informācija – mājaslapā
www.kultura.jelgava.lv
(sadaļā «Nolikumi») vai
pa tālruni 63023461,
25900004.

PPII «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254)
Jelgavā, Pērnavas ielā 16,

uzņem izglītojamos
no 1,6 līdz 6 gadu vecumam
2020./2021. m.g.
Tālrunis 20021871, 29351443, 63021591.
SIA «Dinair Filton»
(reģ.Nr.40003801344) aicina darbā

IEKĀRTU OPERATORUS(-ES).

Seniorus ielūdz uz koncertu
 Ritma Gaidamoviča
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ZIŅAS

 Emīls Rotgalvis
septembrī. Uz to aicināts ikviens
pilsētas seniors. Sabiedrības in13. septembrī līdz ar Zemessardzes 52. kaujas
tegrācijas pārvaldē informē, ka
atbalsta bataljona dibināšanas 29. gadadienas
šogad uzstāsies grupa «Rumbas
svinīgo pasākumu noslēdzās lauka taktiskās
kvartets», kas sniegs stundu
mācības «Zobens 2020». Tās no 7. septembra
garu koncertu, kā arī seniorus
norisinājās Zemessardzes 4. Kurzemes brigāsvētkos uzrunās Jelgavas domes
des atbildības teritorijā, tostarp Jelgavā, un
priekšsēdētājs Andris Rāviņš un
pilsētvidē šāda veida aktivitātes notika pirmo
Jelgavas Pensionāru biedrības
reizi. Tāpat pirmo reizi mācību laikā zemessargi
vadītāja Janīna Onževa.
trenēja darbības hibrīdapdraudējuma apstākļos,
Ņemot vērā ar Covid-19 saisizspēlējot savstarpēji saistītas situācijas, kad pietītos ierobežojumus, vietu skaits
aug draudu līmenis. Tādējādi tika pilnveidotas
ir ierobežots. Drošības pasākumi,
zemessargu komandvadības spējas un sadarbība
lai mazinātu vīrusa izplatību,
ar Valsts robežsardzi, Valsts policiju, Pašvaldības
paredz, ka organizatoram ir jāpoliciju un Jelgavas pašvaldības institūcijām.
reģistrē visi apmeklētāji, līdz ar
to ieeja koncertā ir tikai ar ieejas
«Šādus mācību scenārijus, situācijās, tāpēc esam gatavi
karti. To var saņemt Jelgavas kas vērsti tieši uz hibrīd turpmākiem izaicinājumiem,»
Sabiedrības integrācijas pārvaldē apdraudējuma novēršanu, skaidro Zemessardzes 52.
Skolotāju ielā 8.
izspēlējām pirmoreiz batal- kaujas atbalsta bataljona
jona pastāvēšanas vēsturē. komandieris pulkvežleitnants
Situācijas bija dažādas – sākot Arvis Zīle.
no vienkāršiem incidentiem,
Mācību kulminācija bija
kādi notiek ikdienā, beidzot aizvadītās nedēļas nogalē, kad
ar maldināšanu, draudiem tika simulētas apdraudējuma
zemessargiem un arī kinētis- situācijas pilsētvidē. «11. sepkām operācijām, kad uzbrūk tembra rītā bijušā Pārlielupes
mūsu bāzei. Šos scenārijus cietuma teritorijā tika izspēizspēlējām nedēļas garumā, lēts scenārijs, kad vajadzēja
lai veidotu arī noguruma fonu neitralizēt ar kaujas ieročiem
zemessargiem, kad nepiecie- bruņotu nemiernieku grupēšama nepārtraukta reakcija. jumu, kas rada draudus saJāatzīst, mūsu mērķis ir sa- biedrībai un valsts pārvaldei.
sniegts – pārbaudījām sevi un Savukārt pēcpusdienā tika siiemācījāmies daudz jauna. Bū- mulēta nemiernieku atbildes
tiska bija mūsu sadarbība ar reakcija, kad pie bataljona tevalsts un pašvaldības institū- ritorijas pakāpeniski veidojas
cijām – veicām kopīgas patru- neapmierināts pūlis, kas kļūst
ļas un izstrādājām sadarbības arvien lielāks, agresīvāks, un
elementus, kādus mēs varētu zemessargiem jānodrošina
īstenot īstās apdraudējuma bataljona aizsardzība. Bet

nākamajā dienā Dambja ielā
tika izvietoti kontrolpunkti,
kuros pārbaudītas gan civiliedzīvotāju automašīnas, gan
mācībām sagatavoti nemiernieku auto, kas apdraudējuma situācijā var nelikumīgi
pārvietot ieročus, sprāgstvielas vai personas,» informē
Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona Civilmilitārās
sadarbības nodaļas speciāliste
kaprāle Evita Hibšmane.
Viņa piebilst, ka atsevišķas
darbības, piemēram, pūļa
vai bīstamu kravu kontrole,
nav zemessargu kompetencē,
tāpēc šādos gadījumos pieaicināta Valsts policija, kas
arī nodrošina kārtību gadījumos, kad nav atklāta ārējā
ienaidnieka, bet uzdarbojas
bruņoti grupējumi. Jāpiebilst,
ka Valsts policija kopā ar Pašvaldības policiju 9. septembrī
piedalījās arī integrētā mācību
aktivitātē, kurā iepazinās ar
dronu atpazīšanas sistēmu,
kas ļauj atklāt un novērst
nesankcionētus lidojumus
pilsētā, tostarp pie stratēģiski
svarīgiem objektiem.
Taujāts par iedzīvotāju reakciju uz pilsētā notiekošajām
mācībām, A.Zīle atbild: «Cilvēki izrādīja interesi, uzdeva
jautājumus, un zemessargi
bija instruēti informēt par
mācību norisi. Iedzīvotāji
lielākoties bija atsaucīgi un
saprotoši un palīdzēja mums
izvirzīto mērķu sasniegšanā.»

Ietve Traktoristu ielā būs pabeigta nākamnedēļ
 Ritma Gaidamoviča

Uzlabojot ielas infrastruktūru gājējiem un
nodrošinot bērniem
drošu ceļu uz skolu,
Traktoristu ielas posmā no Kazarmes ielas līdz Pionieru ielai
tiek izbūvēta ietve.
Šonedēļ jau uzsākta
ietves bruģēšana, un
plānots, ka visi darbi
objektā būs pabeigti
līdz nākamās nedēļas
beigām.
Līdz šim šajā ielas posmā
gājēji pārvietojās pa ielas braucamās daļas malu, taču gājēju
plūsma Traktoristu ielā ik
gadu palielinās – galvenokārt tāpēc, ka pieaug skolēnu
skaits Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā. Paredzams, ka pēc
skolas rekonstrukcijas audzēkņu varētu kļūt vēl vairāk. Rū-

pējoties par mazāk aizsargāto
satiksmes dalībnieku – gājēju
– drošību, šajā posmā ielas nepāra numuru pusē 120 metru
garumā tiek izbūvēta ietve,
kas būs 1,5 metrus plata.
«Darbi Traktoristu ielā tika
uzsākti pagājušajā nedēļā, veicot mērījumus un ietves apmaļu uzstādīšanu, bet šonedēļ jau
sagatavota ietves pamatne un
uzsākta bruģēšana. Plānots,
Foto: Ivars Veiliņš

ka bruģakmens seguma ieklāšana tiks pabeigta šonedēļ. Pēc
tam paredzēti labiekārtošanas
darbi,» stāsta pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
projektu vadītāja Kristīne Vuškārniece, norādot, ka starp gājēju ietvi un privātīpašumiem,
veidojot krūmu rindu, tiks
iestādīti piecdesmit irbeņlapu
fizokarpi. Darbus objektā veic
SIA «Kulk».

Galvenie pienākumi:
• sagatavot darbgaldus/iekārtas atbilstoši
darba uzdevumiem;
• nodrošināt ražošanas tehnoloģisko procesu;
• kontrolēt saražotās produkcijas kvalitāti.
Prasības:
• darba pieredze iekārtu operatora amatā;
• profesionālā izglītība tehniskā jomā;
• spēja pieņemt lēmumus;
• precizitāte, patstāvība darbā;
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas
(nepieciešamas ikdienas darbā);
• vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties.
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā uzņēmumā SIA
«Dinair Filton»;
• profesionālās apmācības darbavietā;
• stabilu atalgojumu – 1004 EUR (bruto) –
un sociālās garantijas;
• atsaucīgus un profesionālus kolēģus
Latvijā un ārvalstīs;
• darbu maiņās (6.30–15, 15–23.30, 23.30–6);
• uzmundrinošu un garšīgu kafiju katru rītu;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• labus un drošus darba apstākļus;
• darba vietu Olainē.
CV sūtīt pa e-pastu
hr.latvia@dinair.se.

Līdzjūtības
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso debess salu.
(K.Skalbe)
Skumjās esam kopā ar
Mairitu Kaļķi,
māmiņu mūžībā pavadot.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
Nepūšat, auksti vēji,
Lai guļ mana māmuliņa.
Mana mīļa māmuliņa
Saldu miegu aizmigusi.
SIA «Jelgavas poliklīnika»
izsaka līdzjūtību un skumju
brīdī ir kopā ar Mariju Paļuli,
māti mūžībā aizvadot.

Aizsaulē aizgājuši
LĪGA BOGDANE (1976. g.)
MARTA ĶENGA (1926. g.)
VALENTĪNA PAVLOVIČA (1935. g.)
ŅINA MAŠKO (1955. g.).
Izvadīšana 18.09. plkst.11 Bērzu kapsētā.
VALENTĪNA KAŅINA (1931. g.).
Izvadīšana 19.09. plkst.12.15
Kalnakroga 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: vestnesis@dome.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801, e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

4

NOTIKUMI

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā

Ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris

«Mēs ikviens
esam Jelgava»
Foto: no JV arhīva

Pasākumi pilsētā

17. SEPTEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas
bibliotēkas lasītavā).
 Pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2020» 9. kārta (Cenās).
 Pulksten 19 – futbola Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava 2»–FK «Ventspils 2».
Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).

18. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 10 – Olimpiskā diena (izglītības iestādēs).
 No pulksten 11 – LLU Meža fakultāte sadarbībā ar nozares organizācijām un uzņēmumiem organizē pasākumu «Mežs ienāk Jelgavā 2020». Pasākuma laikā notiks arī koka
skulptūru festivāls «Otrā elpa», kurā piedalīsies Latvijas koktēlnieki, un apmeklētājiem būs
iespēja vērot skulptūru tapšanas procesu. Ieeja – bez maksas (Pasta salā).
 Pulksten 16 – atjaunotās ekspozīcijas «Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē» atklāšana.
Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 16 – Latvijas čempionāts boksā jauniešiem un skolēniem. Ieeja – bez maksas,
vietu skaits ierobežots (sporta namā Raiņa ielā 6).

19. SEPTEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 16 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 10 – Jelgavas pilsētas kausa izcīņa karatē (sporta hallē).
 Pulksten 10 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2009. gadā
dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – regbija turnīrs «Mītava Cup 2020» U-13 un U-15 vecuma grupām.
Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida pavadībā.
Ieejas maksa tornī – 2,50 € pieaugušajiem, 1 € skolēniem, studentiem, pensionāriem
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba regate «Rudens vējš» (Lielupē Pilssalas pusē).
 Pulksten 12 – nodarbību cikla «Domā un dari zaļi» gaitā – dzintara balzamu gatavošanas meistarklase. Nodarbību vadīs meistare Daiga Brila. Dalības maksa – 9,50 €. Dalībnieku
skaits ir ierobežots (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 13 – ekskursija Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā. Ieejas
maksa – pieaugušajiem 3 €, studentiem un pensionāriem – 2 €, bērniem un skolēniem –
bez maksas (Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā Stacijas ielā 3).
 Pulksten 13 – Latvijas čempionāts boksā jauniešiem un skolēniem. Ieeja – bez maksas,
vietu skaits ierobežots (sporta namā Raiņa ielā 6).
 Pulksten 14 – ekskursijas «Skats uz Jelgavu no muzeja torņa» un «Jelgava 19. gadsimtā»
cikla «Septembrī ceļo ar ģimeni Jelgavā un apkārtnē» gaitā. Biļešu cena pieaugušajiem –
1,50 €, ar muzeja apskati – 4 €; skolēniem – 0,50 €, ar muzeja apskati – 1 €, Jelgavas pilsētas
skolēniem – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 19 – grupas «Jumprava» koncerts «Pa vējam». Grupa pagājušajā rudenī
atzīmēja 35. jubileju. Koncertā skanēs visiem zināmās dziesmas – «Ziemeļmeita», «Peldētājs», «Ēnas», «Vēlreiz», «Pa vējam», «Lēna upe», «Nedaudz par viņu» – u.c. tautā iemīļotas
dziesmas. Biļešu cena – 15–30 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

20. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 10 (reģistrācija – no pulksten 9.30) – Jelgavas NVO sporta spēles. Ieeja – bez
maksas. Iepriekš jāpiesakās līdz 17. septembrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Pulksten 11 – Latvijas čempionāts boksā jauniešiem un skolēniem. Ieeja – bez maksas,
vietu skaits ierobežots (sporta namā Raiņa ielā 6).
 Pulksten 14 – Junioru attīstības hokeja līgas spēle: «Zemgale Juniors»–«Prizma/IHS».
Ieeja – bez maksas (ledus hallē).
 Pulksten 17 – grupas «CarnivalYouth» koncerts «Naivais ku-kū». Koncerta programmu
veido gan par klasiku kļuvušo, gan jaunāko filmu spilgtākās skaņu celiņu pērles – no Imanta
Kalniņa šedevriem un Raimonda Paula nemirstīgajām himnām līdz mūsdienu mūziķu
darbiem. Biļešu cena – 15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

21. SEPTEMBRĪ

 Atsākas Senioru universitātes nodarbības. Iepriekš jāpiesakās (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē).
 Pulksten 15 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2007.–2008.
gadā dzimušajiem zēniem: «FS Jelgava/Jelgavas BJSS»–«Auda». Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 19 – futbola Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava 2»–«Valmiera FC 2».
Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).

22. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 13 – ekskursija Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā. Ieejas
maksa pieaugušajiem – 3 €, studentiem un pensionāriem – 2 €, bērniem un skolēniem –
bez maksas (Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā Stacijas ielā 3).
 No pulksten 18 līdz 20 – ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās. Dalībnieki
var ierasties laikā no pulksten 18 līdz 20 bez iepriekšējas pieteikšanās. Dalība – bez maksas
(airēšanas bāzē Pasta salā 3).
 Pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/LLU»–HK «Olimp/Venta
2002». Ieeja – 5 €, skolēniem, studentiem, pensionāriem – 3 €, Ledus sporta skolas audzēkņiem, invalīdiem – bez maksas (ledus hallē).

24. SEPTEMBRĪ

 Aizmāršīgo lasītāju diena. Ieeja – bez maksas (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
 Pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2020» 10. kārta (Ozolniekos).

25. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 11 – starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem. Ieeja – bez maksas
(ZOC Jāņa Lūša stadionā).

26. SEPTEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 15 – rudens gadatirgus «Miķeļdienu gaidot» (Hercoga Jēkaba
laukumā un skvērā pie kultūras nama).
 Pulksten 10 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2012. gadā
dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – ekskursija Jelgavas pils muzejā un karstās šokolādes baudīšana Jelgavas
pilī cikla «Septembrī ceļo ar ģimeni Jelgavā un apkārtnē» gaitā. Ieejas maksa – 5 €. Dalībnieku skaits ir ierobežots (Jelgavas pilī).
 Pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba sezonas slēgšanas regate (Lielupē Pilssalas pusē).
 Latvijas bērnu un jaunatnes hokeja čempionāta spēles: pulksten 13.45 – U-13 B grupā «JLSS 1»–«Prizma 09», pulksten 15.30 – U-13 B grupā «JLSS 2»–«Prizma». Ieeja – bez
maksas (ledus hallē).

LĪDZ 1. OKTOBRIM

 Katru dienu no pulksten 10 līdz 19 – smilšu skulptūru parks «Jelgavai 755». Biļešu
cena – 1–2 € (Pasta salā)

Grāmatas «Jelgavnieki 1918–2019» atklāšanas pasākumā fotogrāfes Dzintras Žvagiņas veikumu pirmie
novērtēja fotogrāfijās iemūžinātie cilvēki. «Jelgava ir tāda, kādi ir mūsu darbi, domas un sapņi,» tāds bija
Foto: Ivars Veiliņš
Dz.Žvagiņas ieraksts grāmatā. «Tā arī ir Jelgava – mēs paši,» saka viņa.
 Emīls Rotgalvis

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā atklāta fotogrāfes
jelgavnieces Dzintras Žvagiņas fotostāstu grāmata
«Jelgavnieki 1918–2019».
Jelgavnieku fotostāsti
tika aizsākti kā fotogrāfes
projekts valsts simtgadei,
un nu tie tapuši par unikālu dāvanu Jelgavai un
tās iedzīvotājiem pilsētas
755. jubilejā. Tajā iekļautas 167 fotogrāfijas ar
400 jelgavniekiem.
Ieskats Jelgavas vēsturē, pilsētai veltīts fotoalbums, stāsts par
mums pašiem – šīs bija vien dažas
no versijām, kas grāmatas atvēršanas svētkos izskanēja, raksturojot
fotogrāfes veikumu. Dz.Žvagiņa
gan teic: «Tā ir dāvana Jelgavai un
jelgavniekiem. Es to uztveru gan kā
dāvanu, gan atskaites punktu man
pašai. Šobrīd, kad atklājam grāmatu, ir pagājušas vien pāris stundas,
kopš savās rokās pirmoreiz paņēmu
tās gatavo versiju, tāpēc emocijas
sit augstu vilni. Tomēr ir arī padarīta darba sajūta.»

No simtgades projekta līdz
veltījumam pilsētai

Sagaidot valsts simtgadi, Dz.Žvagiņa uzsāka projektu, fotostāstos
iemūžinot 100 jelgavniekus. Novērtējot viņas ieguldījumu, pašvaldība
aicināja iesākto turpināt un fotostāstus apkopot grāmatā. Kā skaidro fotogrāfe, ceļš ir bijis garš, taču
patīkams: «Idejas pirmsākums bija
iemūžināt 100 jelgavniekus, kas
katrs dzimis vienā simtgades gadā.
Visai drīz kļuva skaidrs – mums ir
tik daudz interesantu cilvēku, ka
stāstu būs vairāk nekā simtgadē
gadu. Tad nāca piedāvājums no
pašvaldības, un fotoprojekts pārtapa grāmatā.» Rezultātā fotogrāfe
167 fotogrāfijās ir iemūžinājusi 400
jelgavniekus – dažādu profesiju
pārstāvjus, draugus, ģimenes un
kolektīvus. Katrā lappusē iekļauta
ne vien grāmatas varoņa fotogrāfija, bet arī stāsts, kuru Dz.Žvagiņa
izzinājusi daudzajās tikšanās reizēs. Pirmo ieskatu fotogrāfijās un
cilvēku stāstos jelgavnieki varēja

gūt īpašā valsts simtgades izstādē
2018. gada novembrī, bet nu sasniegts lielais mērķis – ar šodienas
jelgavniekiem iepazīstina unikālais
izdevums.
Lai fotostāsti varētu tapt, nepieciešami cilvēki, un aizvadītie
četri gadi fotogrāfei nesuši daudz
jaunu iepazīšanos un interesantu
tikšanos. Kā atklāj Dz.Žvagiņa, ne
vienmēr bijis viegli atrast un uzrunāt grāmatas varoņus, taču viņai
bijis daudz palīgu, tostarp Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece darbā ar
sabiedrību Marija Kaupere, kura
fotogrāfei ieteikusi interesantas
personības. «Grāmata ir brīnišķīgs
ieskats Jelgavas simtgades personībās un viņu dažādajos nopelnos,
un šis izdevums viennozīmīgi ir
liels ieguvums arī muzejam, jo
visi tajā iemūžinātie cilvēki tiek
ierakstīti Jelgavas vēsturē,» tā
M.Kaupere.

Grāmatas varoņi – jelgavnieki

Pēdējie fotostāsti tapuši 2019.
gada vasarā, un tajos galvenokārt
iemūžinātas ģimenes un kolektīvi,
kas arī ļāvis sasniegt 400 jelgavnieku skaitu, kas iekļauti 167
grāmatas fotogrāfijās, Jelgavas
755. jubilejas gadā parādot, cik
dažādi esam. Daži no grāmatas
varoņiem piedalījās arī tās atklāšanas pasākumā, kopīgi atskatoties uz aizvadītajām fotosesijām.
«Vienu dienu Dzintra atnāca pie
manis uz mājām, un nedaudz pafotografējām. Tas gan bija pirms
kāda laika, taču tagad, pirmoreiz
ieraugot grāmatu, tās atmiņas nāk
atpakaļ. Tas mums vairāk bija tāds
saviesīgs pasākums, nebija tikai
mākslinieciskas pindzelēšanās,»
atklāj mākslinieks Uldis Roga.
Savukārt Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra vadītājs Arvīds Matisons
teic, ka viņa fotosesija nebija ilga,
toties atmiņā paliekoša: «Uzkāpām
uz kultūras nama skatuves, un tā
Dzintra mani fotogrāfijā pagodināja. Es gan atminos, ka saņēmu
pirmās gatavās bildes un izrādījās,
ka bikses ir nedaudz par īsu. To
ātri labojām,» smej A.Matisons,
piebilstot: «Laimīgākais ir tas, ka
varu sevi viegli grāmatā atrast – 90.
lappusē! Mājās mierīgi visu pārlapošu, bet jau tagad skaidrs, ka šis

ir veiksmīgs ne tikai jelgavnieku,
bet arī Jelgavas kultūras personību
atspoguļojums.»
«Es Dzintru ļoti labi saprotu – tas
ir fantastisks, vārdos neaprakstāms
darbs, kas šajā grāmatā ir ieguldīts.
Šāda grāmata nozīmē satikt cilvēkus, ar katru no viņiem aprunāties,
uzklausīt. Tā nav tikai fotogrāfija,
jo tai jāiet roku rokā ar stāstu, kas
jāierauga cilvēkā. Pašai strādājot
pie grāmatas «Mans tautastērps»,
es šīs lietas ļoti labi sapratu, līdz
ar to man nebija divu domu, kad
Dzintra arī man vaicāja, vai vēlos
tikt iemūžināta. Viena otrai arī
ieteicām cilvēkus, kurus varētu
fotografēt, un gadījās situācija, kad
daiļamata meistari Mirdzu Blūmu
abas fotografējām vienlaicīgi,» stāsta biedrības «Mans tautastērps»
dibinātāja Ilze Strēle.

Mēs esam Jelgava!

Kā atklāj Dz.Žvagiņa, grāmatas
veidošanā pavadītais laiks ļāvis
vēl tuvāk iepazīt dzimto pilsētu
Jelgavu un tās iedzīvotājus: «Grūti
noticēt, ka jau paskrējuši četri gadi.
Šajā laikā sapratu, ka Jelgava – tas
nav kaut kāds mistisks veidojums,
bet mēs esam Jelgava – katrs ar
savu sīkāko darbiņu, ar sīkāko
domu vai sapni. Tā ir noslaucīta
iela vai pasniegts zieds. Tāpat arī
neviens pasākums pilsētā nesastāv tikai no viena cilvēka – tie ir
mākslinieki, rīkotāji, skatītāji. Un
visbeidzot pats jelgavnieks nav tikai cilvēks, kurš šeit dzīvo, – tas ir
ikviens, kuram šī pilsēta ir sirdī.»
Fotogrāfe piebilst, ka pielikt punktu lielajam darbam nav bijis viegli
un vairākas nākamās dienas tiks
veltītas tam, lai atskatītos uz paveikto, galvenajiem ieguvumiem un
atziņām. «Ir nedaudz jāatsēžas un
jāļauj, lai emocijas noplok, – tas arī
palīdzēs saprast, kas ir nākamais
solis un lielais projekts. Tomēr darbi nebeidzas, un jau turpinu strādāt
pie jau iesāktas fotosērijas ar baletdejotājām,» tā fotostāstu grāmatas
autore. Viņa gan neizslēdz, ka kādu
dienu varētu tapt arī jelgavnieku
grāmatas turpinājums, izstāstot vēl
vairāk personību stāstu.
Grāmatu «Jelgavnieki 1918–
2019» var iegādāties Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
kasē. Tās cena – 20 eiro.

