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Mūsu skolēni –
aktīvākie ēnotāji Latvijā

Vakar Latvijā norisinājās karjeras izglītības pasākums «Ēnu diena», kura laikā skolēni var iepazīt dažādas profesijas. Jelgavas pilsētas
pašvaldībā, tās iestādēs un kapitālsabiedrībās ēnoja ap 180 skolēnu no 5. līdz 12. klasei. Kopumā uz pašvaldības 183 izsludinātajām
vakancēm tika saņemti 418 skolēnu pieteikumi, un mūsu pilsētas jaunieši arī Latvijas mērogā ir vieni no aktīvākajiem Ēnu dienas
dalībniekiem. Šogad visvairāk jauniešu vēlējās izzināt tādas profesijas kā fizioterapeits sporta ārsts un arhitekts, taču skolēni ēnoja arī
kartogrāfu, ģeodēzistu, sociālos darbiniekus, pašvaldības policistus, Pašvaldības operatīvās informācijas centra dispečerus, kardiologu
Jelgavas poliklīnikā un citus speciālistus. Desmit ēnas vakar bija Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekiem un pašvaldības
izpilddirektorei, bet trīs skolēni darba dienu pavadīja kopā ar Jelgavas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu.
«Ja jaunietim vēl nav skaidra nākotnes vīzija, tad Ēnu diena tam ir labs palīgs. Dažās stundās, protams, nevar pilnībā izzināt profesiju,
bet jebkura pieredze bagātina redzesloku,» atzīst Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 12. klases audzēknis Ernests Kancēvičs, kurš ēnoja
domes priekšsēdētāju un kopā ar viņu apmeklēja arī SIA «Fortum Latvia» biokoģenerācijas staciju. Šajā uzņēmumā bija 27 skolēni, kas
ēnoja stacijas vadītāju, operatorus, biomasas kurināmā procesa vadītāju, elektroinženierus un biroja darbiniekus. «Esmu izlēmis – gribu
kļūt par elektriķi. Jau pagājušajā gadā ēnoju elektriķi ostā, bet šogad šo profesiju izzināju «Fortum Latvia», ēnojot elektroinženieri,»
saka Renārs Kaļinka no Jelgavas Valsts ģimnāzijas 8. klases.
Foto: Ivars Veiliņš

Uz titulu «Gada labākā būve Latvijā 2019»
pretendē četri Jelgavas objekti
 Ritma Gaidamoviča

Rekonstruētā Jelgavas
Valsts ģimnāzija, Vecpilsētas ielas 14. nams,
kur atradīsies Zemgales
Restaurācijas centrs,
brīvdabas koncertzāle
«Mītava» un tilts pār
Platones upi Miera ielā
ir iekļuvuši konkursa
«Gada labākā būve Latvijā 2019» otrajā kārtā.
Šomēnes žūrijas komisija viesosies Jelgavā,
lai objektus iepazītu
klātienē.
Būvniecības konkursa «Gada
labākā būve Latvijā 2019» otrajā
kārtā iekļuvuši pavisam 85 objekti, kas sacenšas nominācijās
«Dzīvojamā jaunbūve», «Publiskā
jaunbūve», «Publiskā jaunbūve.
Ražošanas ēkas jaunbūve, pārbūve un atjaunošana», «Pārbūve»,

«Restaurācija», «Inženierbūve»,
«Ainava» un «Koka būve». No
mūsu pilsētas konkursam pieteikti četri jaunākie infrastruktūras objekti. Jelgavas pašvaldība
konkursam izvirzīja rekonstruēto
Jelgavas Valsts ģimnāziju nominācijā «Pārbūve», kur par uzvaru
cīnās 20 ēkas, un pārbūvēto un
restaurēto namu Vecpilsētas ielā
14 – tas pieteikts nominācijā «Restaurācija», kurā sacenšas astoņas
būves. Savukārt SIA «Igate Būve»
konkursam pieteikusi brīvdabas
koncertzāli «Mītava» nominācijā
«Koka būve», kurā saņemti seši
pieteikumi, bet pilnsabiedrība
«LNK Industries Group» būvniecības skatei izvirzījusi jauno
tiltu pār Platones upi Miera ielā.
Tilts pieteikts nominācijā «Inženierbūve», kurā ir vislielākais
pieteikumu skaits – 21.
Konkursa rīkotāju Latvijas
Būvnieku asociācijas pārstāve
Baiba Mierkalne stāsta, ka pir-

majā kārtā tika izskatīta pieteikto
objektu dokumentācija, bet otrajā
kārtā žūrijas komisijas eksperti
dosies izvērtēt būves klātienē.
«Žūrijas komisijā strādā 48 būvniecības eksperti no 24 nozares
organizācijām. Februārī eksperti
visus 85 objektus apmeklēs klātienē, tiekoties ar to pasūtītājiem
un būvniekiem, kuri pastāstīs un
parādīs, kādas tad konkursam
pieteiktās būves izskatās dabā,
kā tās funkcionē, kādas inovācijas izmantotas, ar ko konkrētais
objekts ir īpašs,» skaidro B.Mierkalne, piebilstot, ka Jelgavā vizīte
ieplānota 21. februārī.
4. martā katrā nominācijā
būs zināmi četri objekti, kas tiks
virzīti konkursa «Gada labākā
būve Latvijā 2019» finālam. «13.
martā fināla būvju pieteicējus
aicināsim uz Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti,
lai uzstātos ar prezentāciju par
objektu, atbildētu uz ekspertu un

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju
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klātesošo jautājumiem,» stāsta
B.Mierkalne. Savukārt uzvarētāji
tiks paziņoti 2. aprīlī svinīgā apbalvošanā Latvijas Universitātes
jaunajā Zinātņu mājā, kas ir viens
no konkursam pieteiktajiem
objektiem.
Būvniecības skate «Gada labākā būve Latvijā» notiek jau 22.
reizi, un tās mērķis ir veicināt
būvniecības procesa kvalitāti,
nosakot un popularizējot labākās
būves un labās prakses piemērus
būvniecības procesā Latvijā un
ārzemēs, veicināt profesionālo
izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt
nozares pārstāvjus profesionāliem
izaicinājumiem, akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu
– būvi.
Skati organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar 15
būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām.
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Daļa Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja kartes īpašnieku
saņems jaunu karti
 Kristīne Langenfelde

Tie «SEB bankas» klienti, kuri kopš februāra sākuma tehnisku iemeslu dēļ nevar veikt norēķinus
par braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā ar
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, saņems jaunu
karti. To izgatavošana notiek pakāpeniski, un kā
pirmās banka izgatavo tās Jelgavas iedzīvotāja
kartes, kas tiek izmantotas, lai saņemtu arī atvieglojumus braucienam pilsētas autobusos. Plānots,
ka daļa iedzīvotāju atjaunoto karti bez maksas
varēs saņemt jau šonedēļ.
Kā informē «SEB bankas»
pārstāve Elīna Neimane, jaunu karšu izgatavošana notiek
automātiski un iedzīvotājiem
atkārtoti tām nav jāpiesakās.
Klienti, kuri izmanto «SEB
bankas» internetbanku, jauno
karti saņems pa pastu savā
dzīvesvietā un varēs paši to
aktivizēt internetbankā vai mobilajā lietotnē. Instrukcija, kā
aktivizēt karti, būs pievienota
sūtījumam.
Savukārt tie, kuri neizmanto
internetbanku, jauno karti
varēs saņemt «SEB bankas» Jelgavas filiālē Akadēmijas ielā 3
no pirmdienas līdz trešdienai no
pulksten 9 līdz 17, ceturtdienās
no pulksten 8.30 līdz 18.30 un
piektdienās no pulksten 9 līdz
15. Uzaicinājums ierasties pēc
jaunās kartes personīgi tiks nosūtīts ar īsziņas starpniecību uz
klienta norādīto kontakttālruni
– pēc jaunas kartes uz banku
jādodas tikai tad, kad saņemta
uzaicinājuma īsziņa. «Turpat
filiālē karte tiks aktivizēta, un

pēc kartes aktivizēšanas tai automātiski tiks piesaistīti klienta
kontā esošie līdzekļi un piešķirtie atvieglojumi. Jāpiebilst, ka
jaunā karte sāks darboties nākamajā dienā pēc aktivizēšanas.
Pēc jaunās kartes aktivizēšanas
vecā karte vairs nedarbosies,»
uzsver E.Neimane.
«SEB banka» informē, ka
pakāpeniski tiks izgatavotas
arī jaunas Jelgavas skolēna
apliecības – par tām plašāka informācija tiks sniegta tuvākajā
laikā. Skolēniem un senioriem
laikā, kamēr tiek izgatavota
jauna karte, brauciens pilsētas
sabiedriskajā transportā tiek
nodrošināts līdzšinējā kārtībā.
Arī izglītības iestādēs ir rasts risinājums, kā skolēniem nodrošināt iespēju saņemt pašvaldības
līdzmaksājumu pusdienām.
Ja rodas jautājumi par jauno
karšu aktivizēšanu, iedzīvotāji
aicināti sazināties ar «SEB banku», zvanot pa tālruni 26668777
vai rakstot vēstuli internetbankā.

Jelgava ierindota Eiropas
nākotnes pilsētu top 10 sarakstā
 Marta Vēbere

«Financial Times» izdevuma «FDi Magazine» Eiropas nākotnes
pilsētu un reģionu
2020.–2021. gada sarakstā no vairāk nekā
500 pieteikumiem,
tajā skaitā 161 pieteikuma kategorijā «Ārvalstu tiešo ieguldījumu stratēģija» (FDI
Strategy), Jelgavas
pilsēta ierindota 9.
vietā, padarot ārvalstu
investoriem pieejamu informāciju par
Eiropas potenciālākajām pilsētām un
reģioniem.
Jau vairākus gadus Jelgavas
pilsēta uzrāda augstus rezultātus kategorijā «Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni» un tās
apakškategorijās. Šogad Jelgava
ierindota 9. vietā mikro Eiropas

nākotnes pilsētu un reģionu
2020.–2021. gada sarakstā kategorijā «Ārvalstu tiešo ieguldījumu stratēģija» (FDI Strategy),
tādējādi parādot savas pilsētas
ārvalstu tiešo investīciju iespējas
un stratēģijas.
«Financial Times» ir viena
no pasaules vadošajām ziņu
organizācijām, kas starptautiski atzīta par savu autoritāti,
integritāti un precizitāti. «FDI
Intelligence» ir «Financial Times» specializēta nodaļa, kas
nodrošina pasaulē visplašāko
pakalpojumu piedāvājumu, kuri
saistīti ar ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, veicinot investīciju
piesaisti un ekonomiskās attīstības risinājumus, piedāvājot
ārvalstu tiešo ieguldījumu datu
rīkus, pētījumu un konkurentu
analīzi, pasākumus, multividi
un redakciju. Apkopotā veidā
rezultāti tiek publicēti bilances
un investīciju ikmēneša izdevumā «FDi Magazine».
Turpinājums 3.lpp.

birojs@info.jelgava.lv
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LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLS

Ceturtdiena, 2020. gada 13. februāris

«Mēs, jelgavnieki, esam supervaroņi, šādā neziemā noorganizējot
kvalitatīvu Ledus skulptūru festivālu! Tas iespējams, pateicoties vairāk
nekā 20 gados uzkrātajai pieredzei, veiksmīgam komandas darbam
un profesionāliem tēlniekiem, kas savu talantu spēj apliecināt jebkādos laikapstākļos, ik gadu izveidojot unikālas ledus skulptūras,» par
22. Starptautisko ledus skulptūru festivālu saka pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics, pateicoties visu iesaistīto
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, jo festivāls ir komandas darbs.
Festivāls trīs dienās bija kupli apmeklēts, jo īpaši sestdien, un pilsētā
pieauga arī satiksmes intensitāte – Jāņa Čakstes bulvāra un Lielās ielas
krustojumu trīs dienās šķērsoja 101,9 tūkstoši transporta vienību.
Piemēram, sestdien no pulksten 13 līdz 14 šo krustojumu šķērsoja
2830 automašīnas, bet jāņem vērā, ka daļa festivāla apmeklētāju
pilsētā nemaz neiebrauca, transportu atstājot Lielupes labajā krastā.
Bet stāvvietā aiz Jelgavas pils sestdien uzņemti 70 tūristu autobusi.
Būtisku tūristu pieplūdumu šajās dienās izjuta arī pilsētas tūrisma
objekti, piemēram, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī sestdien
viesojušies 1212 cilvēki, tostarp astoņas tūristu grupas ar 192 ekskursantiem, bet Jelgavas muzeju sestdien apmeklēja ap 500 interesentu.
Tāpat festivāla laiks bija pamatīgs darba cēliens daudziem tūrisma
jomas un ēdināšanas uzņēmumiem.
Lepni par medaļu Jelgavas
festivālā ir
dvīņubrāļi Nikolajs
un Andrejs
Kokorini no
Krievijas –
viņu skulptūra «Nākotnes
varoņi. Nākamā paaudze»,
kurā galvenais supervaronis ir mazs
puisītis, kurš
izglābs pasauli, ieguva 1. vietu. Brāļi pārliecināti, ka galvenā supervaroņa spēja
šobrīd ir dzīvot harmonijā ar dabu. «Ledus skulptūras Jelgavā būvējam ceturto
reizi, taču šī ir mūsu pirmā medaļa. Ilgi gaidīta, jo tā ir goda lieta – Jelgavas
festivāls mākslinieku vidū ir augstu novērtēts,» tā Nikolajs un Andrejs. Viņi Festivāla kulminācija visus trīs vakarus pulksten 21 bija svētku uguņošaskulptūras veido tikai šādā tandēmā, jo viens otru spēj saprast no acu skatiena na, ko labi varēja redzēt gan no Jāņa Čakstes bulvāra, gan arī no Pasta
vien. Mākslinieki lielāko daļu gada pavada, piedaloties festivālos visā pasaulē. salas, uz mirkli papildinot gaismu spēles festivāla teritorijā.

«Džins pudelē» – tā sauc komandas
skulptūru, kas ieguva 3. vietu. Tajā
brāļi Vītauts un Kestutis Muisteiķi savulaik Jelgavā ražotajā balzama pudelē
«iesprostojuši» divas lielvalstis – ASV
simbolizē Donalda Trampa, bet Krieviju – Vladimira Putina portrets. «Tagad
gaidām, kas būs,» tā Vītauts.

«Pusgadu slīpējam skici, nedēļu
veidojam skulptūru, bet tas
prieka mirklis ir
tik īss – tikai 32
s t u n d a s ! Ta č u
tur jau ir tā ledus burvība – šī
māksla ir gaistoša, ļaujot ķert
mirkļa emocijas,»
saka skulptūras
«Prometejs», kas
festivālā ieguva
2. vietu, autori Jevhens Polunis (Ukraina) un Sergejs Asejevs (Krievija).

Kurš stiprāks? Spēkoties ar
fotoskulptūrā attēlotā eposa
«Lāčplēsis» galveno varoni
un šo cīņu
iemūžināt
foto vēlējās daudzi
festivāla apmeklētāji. Arī mazais jelgavnieks Arvis, kuram
tikt līdz Lāčplēsim piepalīdzēja tētis Andis. «Bērni brīnās, kā
no ledus kaut ko tādu var dabūt gatavu. Viņiem patīk visi
varoņi, kuriem var pieskarties un aptaustīt – tā, lai cimdi
slapji. Festivāls ir lieliska iespēja ģimenei kopā pavadīt
laiku, nekur tālu nebraucot,» vērtē Arvja mamma.
1. vieta –
«Pa pusei supervaronis»
(Vadims
Parkhomenko,
Krievija)

40 minūtēs no
120 kilogramus
smaga
l e d u s
b l u ķ a
r a d ī t
mākslas
darbu –
tas ir pa
spēkam
Latvijas
māksliniecei
Agnesei Rudzītei-Kirillovai. Viņa sestdien un svētdien
divos seansos uzstājās ar paraugdemonstrējumiem
uz lielās skatuves, kā arī abas dienas Čakstes bulvārī
veidoja zibskulptūras, kopumā radot vairāk nekā 10
ledus mākslas darbu.

Žūrijas simpātija – «Stīvens
Hokings ceļo pa Piena Ceļu»
(Jurijs un Vladimirs
Mistrjukovi, Krievija)

Elza, Anna, Olafs, Karalis Lauva, Betmens, ledus
motocikls, ledū iesaldēti
pasaku tēli mazākos apmeklētājus festivāla laikā
priecēja brīvdabas koncertzālē «Mītava». Mazie
bija gatavi stāvēt rindā,
lai tikai nofotografētos ar
kādu multfilmas varoni vai
uzkāptu uz ledus motocikla,
kas uzbūvēts no tonnas
mākslīgi sasaldēta ledus. Gluži kā sēžam uz īsta «Harley-Davidson» motocikla
foto sevi iemūžināja arī pieauguši vīri.
Katru vakaru uz
galvenās skatuves Jāņa Čakstes
bulvārī uzstājās
Latvijā pazīstami mākslinieki
– «Opus pro»,
«A-Eiropa», «X
faktora» dalībnieki, taču lielāko apmeklētāju uzmanību
izpelnījās Latvijas repa grupa
«Singapūras satīns», ar kuras uzstāšanos svētdien noslēdzās festivāls.

«Jelgava var ne tikai salā, bet arī zaļā ziemā!»
Kārlis Īle, Latvijas titulētākais ledus tēlnieks, Jelgavas ledus festivāla
fotoskulptūru un ledus bāra autors, žūrijas loceklis:
«Jelgava var ne tikai salā, bet arī zaļā ziemā! Esmu piedalījies daudzos
pasaules ledus un sniega skulptūru konkursos, tāpēc droši varu apgalvot,
ka Jelgavas konkursa mērogs šobrīd ir lielākais Eiropā. Mākslinieku vēlme
būt šeit ar katru gadu aug, un ar to mēs varam lepoties. Tikko atgriezos no Kanādas, kur piedalījos
trijos valsts lielākajos ledus festivālos, bet godīgi jāsaka, ka līdz Jelgavas festivāla līmenim viņiem vēl
jāaug. Šajos festivālos piedalās tikai līdz desmit komandām, katrā divi cilvēki, veidojot vienu komandas
skulptūru, bet Jelgavā top 15 komandas skulptūras un mākslinieki rada arī 30 individuālās skulptūras.
Tikai vienā no Kanādas festivāliem vienam komandas dalībniekam bija jāveido individuālā skulptūra,
turklāt vienā stundā, un tik īsā laikā uztaisīt kvalitatīvu darbu nevar. Skulptūras – tā ir māksla, ne
tehniskais sports. Jelgavā mākslinieki pie individuālajām skulptūrām strādā dienu, radot kvalitatīvus
darbus. Vienlaikus gan jāatzīst, ka Jelgava ir izlutinājusi māksliniekus, vienmēr nodrošinot augstas
kvalitātes materiālu un labus darba apstākļus, tāpēc tēlnieki arī cīnās par iespēju piedalīties Jelgavas
festivālā – šogad tika saņemti 111 mākslinieku pieteikumi no 18 valstīm.»

2. vieta – «Pastumjot
malā šķēršļus» (Jurijs
Mistrjukovs, Krievija)

3. vieta – «Turies» (Sanita Rāviņa, Latvija)

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš, Ivars Feldmanis un JPPI«Kultūra»

Jelgava ierindota Eiropas
nākotnes pilsētu top 10 sarakstā
No 1.lpp.

Konkursā saņemts vairāk
nekā 500 pieteikumu piecās
kategorijās: «Ekonomiskais potenciāls», «Cilvēku kapitāls un
dzīvesveids», «Rentabilitāte»,
«Savienojamība» un «Draudzīga vide biznesam». Savukārt
sestajā kategorijā – «Ārvalstu
tiešo ieguldījumu stratēģija»
(FDI Strategy) tika iesniegts
161 pieteikums. Katrs pretendents iesniedza pieteikumu,

atbildot uz vairāk nekā 10
jautājumiem saistībā ar investīciju iespējām un to piesaisti
attiecīgajā pilsētā. Pilsētas un
reģioni tika vērtēti ne tikai pēc
iesniegtajām atbildēm, bet arī
dalīti kategorijās pēc to platības
un iedzīvotāju skaita.
Labāko pretendentu svinīgā
apbalvošanas ceremonija notiks
pasaulē vadošās nekustamā īpašuma tirgus konferences laikā šā
gada martā Kannās, Francijā.
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Ceturtdiena, 2020. gada 13. februāris

Vairākās maģistrālajās
ielās būvēs ūdensvada
un kanalizācijas tīklus
Foto: Ivars Veiliņš

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem «Par
Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām»
jelgavniekiem, kuri ir
suņa saimnieki, līdz
31. martam jāsamaksā ikgadējā pašvaldības nodeva par suņa
turēšanu seši eiro.
Ikgadējā nodeva par suņa, kurš
sasniedzis sešu mēnešu vecumu,
turēšanu ir seši eiro gadā. Tā
jāsamaksā katru gadu līdz 31.
martam. Ja suns iegādāts vai
sasniedzis sešu mēnešu vecumu
pēc 31. marta, nodeva jāsamaksā
viena mēneša laikā proporcionāli
atlikušo mēnešu skaitam, ieskaitot suņa reģistrācijas mēnesi.
No nodevas atbrīvotas personas
ar 1. un 2. invaliditātes grupu,
kā arī visas personas ar redzes
invaliditāti, personas, kuru suņi
atrodas norobežotā īpašuma
iekšējā teritorijā, kā arī valsts iestādes, kuru darbībā tiek izmantoti
dienesta suņi.
Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» informē, ka pērn
nodevu samaksājuši 843 suņu
saimnieki un 2019. gadā kopumā
par nodevu iekasēti 5042,50 eiro.
Šogad janvārī pašvaldības nodevu
par suņa turēšanu samaksājuši
103 suņu saimnieki.
Pēc Lauksaimniecības datu
centra (LDC) datiem, 2019. gada
31. decembrī Jelgavā bija reģistrēti 3745 suņi.
Jelgavas Pašvaldības policijā
uzsver, ka tie saimnieki, kuru
suns dzīvo iežogotā privātmājas
teritorijā un uz ielas nemēdz
atrasties, no pašvaldības nodevas
ir atbrīvoti. Taču dzīvokļos turētajiem suņiem, kas vecāki par trim
mēnešiem, atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem ir jānodrošina vismaz 30 minūšu pastaiga
ne retāk kā divas reizes dienā, līdz
ar to visiem dzīvokļos turēto suņu
īpašniekiem nodeva ir jāmaksā, jo
saskaņā ar pilsētas saistošajiem
noteikumiem aizliegts atrasties
ar suni pilsētas publiskajā ārtelpā, ja nav samaksāta nodeva par
suņa turēšanu. «Pagājušajā gadā
Pašvaldības policijas darbinieki,
patrulējot pilsētā, pārbaudīja 60
suņus – septiņiem saimniekiem

sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, jo nav bijuši sakārtoti nepieciešamie dokumenti,
tostarp nomaksāta pašvaldības
nodeva,» stāsta Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce.
Nodevu par suņa turēšanu
var samaksāt divos veidos: klātienē iestādē «Pilsētsaimniecība»
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
16a, 1. stāvā, 3. kabinetā, vai
arī ar pārskaitījumu. Rekvizīti
pieejami iestādes mājaslapā www.
pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Infrastruktūra», «Mājdzīvnieki».
Jāpiebilst, ka par prasības neievērošanu dzīvnieka īpašniekam var
izteikt brīdinājumu vai piemērot
naudas sodu līdz 100 eiro.
Tāpat sunim ir jābūt čipotam
un reģistrētam LDC, lai nepieciešamības gadījumā dzīvnieku
varētu identificēt un sazināties
ar viņa saimnieku. Jelgavas Pašvaldības policijas rīcībā ir speciālas
ierīces datu nolasīšanai, lai efektīvāk risinātu klaiņojošo suņu
problēmu pilsētā, kā arī sauktu
pie atbildības dzīvnieka saimnieku gadījumos, ja konstatēti
kādi pārkāpumi. Ja ar saimnieku
sazināties neizdodas, dzīvnieks
tiek nogādāts LLU Mazo dzīvnieku patversmē. Sods par suņa
nereģistrēšanu fiziskai personai
ir no 7 līdz 210 eiro, bet juridiskai
personai – no 15 līdz 350 eiro.
Ja pārkāpums tiek konstatēts
atkārtoti, sods fiziskām personām
ir līdz 350 eiro, bet juridiskām
personām – līdz 700 eiro.
Jāatgādina, ka saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem «Par
mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas
pilsētā» ir aizliegts atrasties ar
suni bez pavadas Jelgavas publiskajā ārtelpā, izņemot suņu pastaigu laukumus un mežus, atrasties
ar suni bez pavadas Langervaldes
meža labiekārtotajā teritorijā, kā
arī atrasties ar suni Pasta salas
teritorijā.
Būtiski uzsvērt, ka Ministru
kabineta noteikumi paredz: apdzīvotās vietās saimniekiem ir
jāsavāc sava mājdzīvnieka ekskrementi. Jelgavā ir uzstādītas 40
mājdzīvnieku ekskrementu urnas
– to atrašanās vietas atzīmētas
kartē, kas publicēta mājaslapā
www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā
«Infrastruktūra», «Mājdzīvnieki».
Šogad plānots uzstādīt vēl vienu
ekskrementu urnu Vecajā ceļā.

(Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34)
2020. gada 18. februārī plkst.17
aicina 2020./2021. mācību gada
pirmklasniekus un viņu ģimenes uz

Atvērto durvju dienu!

Skolas administrācija, tālrunis 63024449
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu
pārvalde» (reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

PSIHOLOGU(-ĢI)

Sociālo pakalpojumu centrā bērniem
(Zirgu ielā 47a, Jelgavā).
Prasības:
• maģistra grāds psiholoģijā;
• jābūt reģistrētam(-ai) psihologu reģistrā,
sertificētam(-ai);
• vēlama 3 gadu darba pieredze specialitātē;
• C līmeņa 2. pakāpes valsts valodas prasme.
Galvenie pienākumi:
• veikt psiholoģisko konsultēšanu individuāli
vai grupā; veikt klientu psiholoģisko izpēti, sniegt
atzinumu.

Suņu saimniekiem jāsamaksā
pašvaldības nodeva
 Ritma Gaidamoviča

Iegriežam skolas laiku!
Jelgavas 4. sākumskola

Alga – 985 EUR (pārbaudes laikā – 80% no
mēnešalgas). Motivētu pieteikuma vēstuli,
CV sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63026313.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks
aicināti uz pārrunām.

Lūgums atsaukties
 Kristīne Langenfelde

Šogad pilsētā turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, noslēdzot ES Kohēzijas fonda
un Jelgavas pilsētas domes līdzfinansēto projektu
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā,
V kārta». Līdz rudenim ūdenssaimniecības tīkli būs
paplašināti vairākās pilsētas maģistrālajās ielās, kur
īpašniekiem līdz šim nebija iespējas pieslēgt savu
īpašumu centralizētajai sistēmai. Vienlaikus šie būvdarbi ietekmē arī satiksmes organizāciju, un februārī
ar satiksmes ierobežojumiem jārēķinās Rīgas ielā un
Kalnciema ceļā. Plānojot satiksmes organizāciju pilsētā, būvdarbi arī vienā ielā tiek sadalīti posmos, lai
autovadītājiem radītu pēc iespējas mazāk neērtību.
SIA «Jelgavas ūdens» Projektu īstenošanas grupas vadītāja
Ieva Strode informē, ka, ņemot
vērā būvdarbiem labvēlīgos
laikapstākļus, šogad paredzētie
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu paplašināšanas darbi sākti
jau februārī. «Pagājušajā nedēļā darbi sākās Rīgas ielas zaļā
zonā posmā no Skautu ielas līdz
Kalnciema ceļam virzienā uz
Dobeli, kur satiksmes kustība
ierobežota vienā joslā, bet šonedēļ
darbi uzsākti Rīgas ielas posmā
no Institūta ielas līdz Strazdu
ielai, un tur satiksmes kustības
ierobežojumi būs plašāki – divās
joslās. Kur vien tas bija iespējams,
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli tika projektēti zaļajā zonā,
bet diemžēl ir posmi, kuros tīklu
izbūve noritēs ceļa braucamajā
daļā, kas būvniecības laikā ietekmēs satiksmes organizāciju.
Tāpēc aicinām autovadītājus būt
saprotošiem un būvdarbu zonās
uzmanīgi sekot līdzi pagaidu ceļa
zīmēm,» uzsver I.Strode, piebilstot, ka Rīgas ielā darbi noslēgsies
augustā.
Vēl šogad ūdenssaimniecības
tīkli tiks paplašināti tādās intensīvas satiksmes ielās, tām piegulošajās ielās un iebrauktuvēs kā Garozas un Tērvetes iela, Kalnciema
ceļš un Lietuvas šoseja.
Plānots, ka projekta V kārtas
būvdarbi, kas sākās 2017. gadā
un kuru gaitā kopumā paredzēts

izbūvēt ūdenssaimniecības tīklus
33 posmos, noslēgsies novembrī.
Šobrīd ekspluatācijā jau ir nodoti
23 projekta posmi un izbūvēts
vairāk nekā 61 kilometrs maģistrālo tīklu un pievadu, kas ir
vairāk nekā 70 procenti no kopējā
projektā paredzēto ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu apjoma,
dodot iespēju vairāk nekā 750
mājas pieslēgt pilsētas centralizētajiem ūdenssaimniecības
tīkliem. Šogad no jauna pilsētā

paredzēts izbūvēt vēl 19 kilometrus kanalizācijas tīklu un
piecus kilometrus ūdensapgādes
tīklu, radot iespēju 652 īpašumus
pieslēgt pilsētas centralizētajiem
ūdenssaimniecības tīkliem.
I.Strode skaidro, ka māju īpašnieki par būvdarbiem konkrētā
ielā ir informēti. «Ar katru īpašnieku būvprojektu izstrādes gaitā
tika saskaņots jaunizbūvēto tīklu
pievada novietojums attiecīgajam
īpašumam. Tāpat īpašniekus
informēsim par iespējām pēc
objekta nodošanas ekspluatācijā
pieslēgt savu īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības
tīkliem,» tā I.Strode.
Jāpiebilst, ka pašvaldība šogad
budžetā paredzējusi arī finansējumu asfaltbetona seguma atjaunošanai pēc kanalizācijas tīklu un
ūdensvada izbūves darbiem ārpus
būvdarbu zonas, kur tas būs nepieciešams: Rīgas ielas posmā no
Garozas ielas līdz Paula Lejiņa
ielai, Tērvetes ielā un Baložu ielā,
kā arī Kalnciema ceļa posmā no
Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei.

Šogad SIA «Jelgavas ūdens» ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklus izbūvēs vairākās pilsētas
maģistrālajās ielās un tām piegulošajās ielās
Projekta posms
(būvniecības periods)
21. posms
(no februāra līdz augustam)

Iela, ielas posms
Rīgas iela: Kalnciema ceļš–Izstādes iela
Garozas iela: Rīgas iela–Pļavu iela
Kalnciema ceļš: Rīgas iela–Vecais ceļš
Aroniju iela: Zāļu iela–Rīgas iela

27. posms
(no februāra līdz augustam)

Strazdu iela: Kronvalda iela–Zāļu iela
Rīgas iela: Institūta iela–Pumpura iela
Kameņu iela

30. posms
(no marta līdz augustam)
17. posms
(no jūlija līdz oktobrim)
31. posms
(no aprīļa līdz novembrim)

Kalnciema ceļš:
Vecais ceļš–Avotu iela
Robežu iela–Lielupes iela
Loka maģistrāle–Kalnciema ceļš 118D
Pureņu iela
Lietuvas šoseja: Platones iela–Viskaļu iela
Tērvetes iela:
Tērvetes iela Nr.92–Salnas iela
Smiltnieku iela–Baložu iela
Baložu iela–Ciedru iela

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušās Veltas Šerstobojevas
(dzimusi 1945. gada 28. oktobrī, deklarētā
dzīvesvieta – Skolas iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads) radiniekus.
Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms par
Veltas Šerstobojevas radiniekiem, pieteikties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt
pa tālruni 63028550, 63048941 vai 26129763.

Līdzjūtības
Ir pēdējais mūža cēliens beidzies,
Ar dzērvju kāsi uz debesīm
steidzies.
(V.Kokle-Līviņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ingai Strelkovai,
brāli mūžībā aizvadot.
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Gaismiņa» kolēģi
Mīļš cilvēks aizgājis
Uz klusēšanas pusi.
Viss aizgājis, kas izdzīvots un bijis,
Vien paliek atmiņas ar
mīlestības vārdiem.
Nu dvēselīte debesīs
sev jaunu ligzdu vij.
(J.Jaunsudrabiņš)
SIA «Jelgavas poliklīnika»
izsaka līdzjūtību un skumju
brīdī ir kopā ar Jeļenu Didenko,
dēlu mūžībā aizvadot.
Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm,
citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
SIA «Jelgavas poliklīnika»
izsaka līdzjūtību un skumju brīdī
ir kopā ar Jeļenu Lukjančikovu,
no tēva atvadoties.

Aizsaulē aizgājuši
MĀRIS ANŠKINS (1974. g.)
OLIMPIĀDE DAMBERGA (1928. g.)
JURIJS MAKSIMOVS (1951. g.)
TAMĀRA OREHOVA (1933. g.).
Izvadīšana 13.02. plkst.12 Zanderu kapsētā.
ARVĪDS BLŪMS (1939. g.).
Izvadīšana 13.02. plkst.14 Baložu kapsētā.
JEVGENIJS VAVILOVS (1948.g.)
Izvadīšana 13.02. plkst.15.30 Meža kapsētā.
VELTA JAKOVELE (1947. g.).
Izvadīšana 14.02. plkst.13.30 Bērzu kapsētā.
ALEKSANDRS SOKOLOVS (1989.g.)
Izvadīšana 14.02. plkst.14.45 Zanderu
kapsētā.
DZIDRIS RIEKSTS (1929. g.).
Izvadīšana 15.02. plkst.12 Baložu kapsētā.

Poliklīnika mediķus aicina uz semināru par sirds veselību

«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās

 Ritma Gaidamoviča

Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv

un to risinājumus. Ļoti svarīgi ir
paplašināt arī mūsu ārstu redzesSIA «Jelgavas poliklīnika» turpina rīkot bezmaksas
loku un sniegt padomus ikdienas
izglītojošos pasākumus mediķiem projekta «Jelgavas
darbā,» tēmas izvēli pamato SIA
poliklīnikas akadēmija» gaitā un 17. februārī pulksten
«Jelgavas poliklīnika» valdes
15 aicina uz semināru «Sirds mazspējas pacients no
locekle Kintija Barloti, piedalīties
diagnozes līdz optimālai terapijai». Seminārs notiks
seminārā aicinot ne tikai viņas
Jelgavas poliklīnikas Konferenču zālē, un tam iepriekš
vadītās medicīnas iestādes ārstus,
nav jāpiesakās.
bet arī citu Jelgavas un tuvākās
apkārtnes ārstniecības iestāžu
«Semināra tēmu katru reizi tā ir sirds veselība, kam šobrīd medicīnas personālu. Seminārā
cenšamies pieskaņot starptau- pasaulē ir pievērsta pastiprināta gaidīti ģimenes ārsti, ārsti speciātiskajām aktualitātēm, un šoreiz uzmanība, akcentējot problēmas listi un ārstu palīgi.

Seminārā uzstāsies Latvijas
Kardioloģijas centra (LKC) kardioloģe ehokardiogrāfijas metodes ārste Ginta Kamzola, Rīgas
Stradiņa universitātes un LKC
profesors Oskars Kalējs, kā arī
Jelgavas poliklīnikas kardioloģe
Marina Kovaļova, bet par aktualitātēm medicīnas nozarē stāstīs
SIA «Novartis Baltics» pārstāvis
Rūdolfs Puķītis. «Semināra dalībnieki saņems kredītpunktus
resertifikācijai,» piebilst K.Barloti.

Ar semināra programmu var
iepazīties SIA «Jelgavas poliklīnika» mājaslapā www.jp.lv.
Jāpiebilst, ka nākamais seminārs notiks 26. martā un būs
veltīts veselīgam uzturam – tajā
piedalīsies dietoloģe Latvijas
Diētas un uztura speciālistu asociācijas prezidente Lolita Neimane.
Savukārt aprīlī uzmanības centrā
būs gastroenteroloģija, un semināra viesis būs gastroenterologs
endoskopists Hosams Abu Meri.

Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Pasākumi pilsētā
 14. februārī no pulksten 10 līdz 18 – Valentīndienas aktivitātes «Noķer mīlestību
aiz astes». Dalība – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 14. februārī no pulksten 10 līdz 19 – grāmatu izstāde «Aklais randiņš ar grāmatu»: jau tradicionāli Valentīndienā lasītāji varēs uz aklo izvēlēties kādu no bibliotēkas
piedāvātajām grāmatām, nezinot ne nosaukumu, ne autoru, jo grāmatas būs
iesaiņotas, vien ar nelielu pievienotu anotāciju. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas
bibliotēkas abonementā).
 14. februārī no pulksten 10 līdz 18 – ikviens bibliotēkas apmeklētājs aicināts
pagatavot savu Valentīndienas sirsniņu. Dalība – bez maksas (Miezītes bibliotēkas
gaitenī).
 15. februārī no pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Miezītes bibliotēkā).
 15. februārī pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī
gida pavadībā. Ieejas maksa – 2,50 € pieaugušajiem, 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 15. februārī pulksten 12 – nodarbību cikla «Domā un dari zaļi» gaitā nodarbība
«Ziepju liešanas darbnīca». Nodarbību vada meistare Zanda Kursīte. Pieteikties pa
tālruni 63005445, 63005447. Dalības maksa – 7 € (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
 15. februārī pulksten 18 – koncerts «Mēs mīlam dejā! Man šodien 18 gadi».
Piedalās TDA «Daiļrade», «Dancis», «Rotaļa», «Teiksma», «Sadancis», «Vektors»,
«Lielupe». Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
 16. februārī pulksten 13 – Jelgavas lietuviešu biedrības «Vītis» Lietuvas neatkarības dienas svinīgais pasākums, Šauļu mākslas galerijas «Laiptai» gleznu kolekcijas
izstāde. Izstāde apskatāma līdz 8. martam (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 18. februārī pulksten 17.30 – semināru cikls par veselīgu uzturu un ēšanas
paradumu veidošanu «Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens» (2. grupa).
Pieteikties līdz 17. februārim pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu inese.
rumjanceva@zrkac.jelgava.lv. Ieeja – bez maksas (ZRKAC).
 18. februārī pulksten 19 – Maskavas teātra komēdija ar melodrāmas elementiem «Liktenīgais mantojums» (krievu valodā). Lomās: V.Aļentova, S.Astahovs,
D.Poverennova. Dzīvē par visu nākas maksāt – ar naudu, veselību vai vēl ko citu.
Lugas varonim nesanāca ilgi priecāties par negaidīti saņemto mantojumu. Biļešu
cena – 16–33 € (kultūras namā).
 20. februārī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 20. februārī pulksten 16 un 17.30 – Veselības studija ģimenes labsajūtai: «Sarunas par pieaugšanu ar zēniem». Lektore – K.Elksne. Pieteikties līdz 19. februārim
pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu inese.rumjanceva@zrkac.jelgava.lv.
Ieeja – bez maksas (ZRKAC).
 20. februārī pulksten 19 – dziedošo aktieru ansambļa «Žerāri» 15 gadu jubilejas
koncerts (I.Strads, Ģ.Rāviņš, E.Zilberts). Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
 21. februārī pulksten 19 – koncerts «Čigānu karaliene». Šī krāsainā izrāde ir
daiļās čigānu meitenes un latviešu zeļļa mīlas stāsts. Galvenajās lomās – А.Dribas
un J.Krūmiņš. Piedalās čigānu teātra «Roman» dejotāji. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).
 22. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
 22. februārī pulksten 16 – Latvijas baptistu 9. dziesmu svētku ieskaņas koncerts.
Ieeja – par ziedojumiem (Jelgavas baptistu baznīcā Mātera ielā 54).
 22. februārī pulksten 12 – Sveču radošā darbnīca. Ieeja – bez maksas (Miezītes
bibliotēkā).
 23. februārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Grenholma metode»
(14+). Režisors – A.Bolmanis. Lomās: A.Griķis, R.Avots, R.Mediss, M.Grosberga. Četri
kandidāti uz brīvo galvenā menedžera vietu ierodas uz darba pārrunām. Kurš tiks
galā ar uzdevumiem? Izrādē smēķē. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
 25. februārī pulksten 16 – Lasītāju klubiņš. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).
 26. februārī no pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Pārlielupes bibliotēkā).
 27. februārī – Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
 27. februārī pulksten 15 – Lasītāju klubiņš. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes
bibliotēkā).
 27. februārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Krāšņā Kolumbija». Vakara
viesis – Anita Sāne. Dalības maksa – 2 € (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 27. februārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: R.Kūnijs «Tikai bez
skandāla!». Situāciju komēdija 2 cēlienos. Ir trīs dienas pirms Ziemassvētkiem. Kādā
Londonas slimnīcā tūlīt jāsākas neirologu konferencei, bet paralēli norit gatavošanās
personāla Ziemassvētku sarīkojumam... Lomās: R.Avots, L.Baumane, E.Skutele,
R.Mediss, R.Balševics, M.Vilnis, N.Samohvala, B.Zaķevica, J.Bandenieks, A.Jakovelis,
E.Majevska un M.Kabaks. Režisore – D.Vilne, scenogrāfs – I.Pirvics. Biļešu cena –
3–5 € (kultūras namā).

Izstādes
 Februārī – JRTC veidota izstāde «Brīvības cīņu piemiņas vietas Jelgavā un apkārtnē»
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).
 15. februārī pulksten 14 – Ineses Mīlbergas zīmējumu un akvareļu izstādes «Kas
dzīvo tumšajā skapī... un citi stāsti» atklāšana. Izstāde apskatāma no 14. februāra
līdz 31. martam (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē).
 Līdz 28. februārim – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas mākslas studijas «Mākslas
pasaule» dalībnieku, absolventu un vecāku glezniecības, grafikas un mini gobelēnu
darbu izstāde «Mežs ienāk pilsētā». Izstāde veltīta skolas 30 gadu jubilejai (kultūras
nama 1. stāva foajē).
 Līdz 29. februārim – 22. Starptautiskā ledus skulptūru festivāla skolēnu kolāžu
konkursa darbu izstāde «Mani supervaroņi» (kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 29. februārim – Ilonas Austrumas fotoizstāde «Tikšanās prieks» (Pārlielupes
bibliotēkā).
 Līdz 1. martam – Bauskas Centrālās bibliotēkas fotogrāfiju izstāde sadarbībā ar
mākslinieci Danu Rodenkirhenu «Bauskas bibliotēkā modē grāmatas»: apskatāmi
attēli ar bibliotēkas darbiniekiem, kuri iejutušies grāmatu varoņu tēlos (Jelgavas
pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 Līdz 4. martam – Kristīnes Freimanes izstāde «Mūžīgās taigas skartie audekli»:
gleznas un sajūtu stāsti (kultūras nama 1. stāva galerijā).
 Līdz 10. martam – Anitas Rācenes gleznu izstāde «Vasara nebeidzas nekad».
Izstādes vadmotīvs – radīt pozitīvas emocijas, sajust vasaru un ziedus, mīlēt dzīvi un
ienest svētkus ikdienā (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
 Līdz 31. martam – iespiedizdevumu izstāde «Jelgavas izdevēji» sadarbībā ar
kolekcionāru Jāni Vilku (Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā).
 Līdz 29. martam – ceļojošā izstāde «Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam
100», kuru Ārlietu ministrija pirmo reizi ir izveidojusi ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar Latvijas ārlietu dienesta darbību un sasniegto 100 gados (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 13. februāris

Rokoperā «Kaupēn, mans mīļais»
atdzims 20. gadu Jelgava

20 gadus pēc rokoperas «Kaupēn, mans mīļais» pirmizrādes tā atdzims jaunā koncertversijā, lai Māras Zālītes dzejā un
Jāņa Lūsēna mūzikā skatītājiem vēlreiz atklātu leģendām apvītā laupītāja un slepkavas Kaupēna stāstu. Ansis Kaupēns
darbojies arī Jelgavā un tās apkārtnē, un vēsturiskās epizodes pilsētā, tajā skaitā noziedznieka pēdējo tiesas spriedumu,
rokoperā palīdzēs atdzīvināt vēsturiski pilsētas skati no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājuma.
Muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis Barševskis stāsta, ka rokoperas veidotājiem interesējuši dažādi Jelgavas
skati no 20. gadsimta 20. gadiem, galvenokārt attēli ar kādreizējo Virsnieku namu, kur pēc nedēļu ilgas tiesāšanas
Kaupēnam un viņa līdzdalībniekam Voldemāram Piebalgam pasludināts nāvessods. «Šie attēli rokoperā tiks izmantoti
kā fons, ilustrējot Jelgavas ainas. Iestudējuma veidotājiem aktuāli bija arī skati ar Jelgavas ielām, tā laika cilvēkiem,
veikalu izkārtnēm un reklāmām, lai radītu attiecīgā laika perioda noskaņu par dzīvi pilsētā,» skaidro A.Barševskis.
Rokopera «Kaupēn, mans mīļais» turneju pa Latviju uzsāks 15. februārī, bet Jelgavas kultūras namā būs divas
izrādes – 14. martā pulksten 14 un 18. Kaupēna tēlā iejutīsies Nacionālā teātra aktieris Raimonds Celms, bet
viņa mīļotās Vallijas lomā debitēs izpildītāja Madara Gaile. Dzejnieka lomā atkal būs redzams Zigfrīds Muktupāvels, kurš to izpildīja arī oriģinālajā iestudējumā un sauc to par savu mūža lomu.
Biļetes uz rokoperu var iegādāties visās «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv. Biļešu
cena – 18–28 eiro.
Foto: publicitātes

Jelgavā svinēs Lietuvas Republikas proklamēšanas dienu
 Emīls Rotgalvis

Lietuva ir pirmā no trim Baltijas valstīm, kas ieguva neatkarību – 1918. gada 16.
februārī Lietuvā svin valsts
dzimšanas dienu. Svētki ar
izstādēm, koncertiem un tradicionālo pasākumu Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, piedaloties
Jelgavas lietuviešu biedrībai
«Vītis» un ciemiņiem no Lietuvas, tiks atzīmēti arī Jelgavā.
«Centrālais svētku notikums Jelgavā
ir jau par tradīciju kļuvušais pasākums
muzejā,» stāsta Sabiedrības integrācijas
pārvaldes (SIP) vadītājas vietniece kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde,
turpinot: «Šogad tajā uzstāsies Jelgavas
sadraudzības pilsētas Šauļu kamerkoris
«Bičuliai», un neatņemama šo svētku
muzikālā sastāvdaļa ir arī folkloras kopa
«Dimzēns». Pasākumā piedalīsies ne
tikai Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis»,
bet arī citu Latvijas pilsētu biedrības, un
pie mums ieradīsies lietuviešu saimniece

Janīna Jurgeleviča ar tautisko segu,
dvieļu un citu darinājumu izstādi, kas
muzejā būs skatāma tikai pasākuma dienā.» Pasākums muzejā sāksies pulksten
13, bet proklamēšanas dienas svinībām
par godu koris «Bičuliai» ar dziedājumu
piedalīsies arī Svētajā Misē Jelgavas
Romas katoļu katedrālē pulksten 11,
informē biedrības «Vītis» priekšsēdētājs
Aļģimants Burba.
Līdz ar 16. februāra pasākumu muzejā
tiks atklāta Šauļu galerijas «Laiptai»
kolekcijas «Šauļu Monmartra» gleznu
izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktores vietniece darbā ar sabiedrību Marija Kaupere informē,
ka gleznu kolekcija ir unikāla, jo tās darbi
katru gadu top starptautiskā plenērā,
piedaloties māksliniekiem no vairākām
valstīm: «Muzejā redzēsim mazu daļu
no lielās darbu kolekcijas, bet, protams,
interesantākais ir to tapšanas stāsts,
aicinot gleznas radīt dažādu paaudžu un
žanru māksliniekus, kas atspoguļosies
arī izstādē. Būs gan abstrakti, gan ļoti
tradicionāli darbi, kas plenērā atzīti par
labākajiem.» Mērķtiecīgais darbs pie
gleznām, katru gadu pulcējot dažādas

raudzes māksliniekus, izstādei izpelnījies
Parīzes mākslinieku centra Monmartras
nosaukumu. Tā muzejā būs skatāma līdz
8. martam.
Ar Lietuvas 102. gadskārtai veltītu izstādi ikviens var iepazīties jau šobrīd SIP
telpās Skolotāju ielā 8, kur aplūkojama
gleznotāja Sauļus Kropja darbu izstāde
«Saulius Kruopis – 60: Es rakstu Baltijas
grāmatu», kas ir reizē arī mākslinieka
retrospekcija par viņa radošo ceļu glezniecībā. SIP telpās izstāde apskatāma
līdz 29. februārim, bet martā tā būs
eksponēta Jelgavas pilsētas bibliotēkā.
«Svētku pasākums Jelgavā katru gadu
ir labi apmeklēts, jo par to interesējas ne
tikai vietējie lietuvieši, bet arī citi pilsētas
iedzīvotāji, un vieta vienmēr atrodas
visiem. Muzejs ir īpašs arī lietuviešu
biedrības vadītājam Aļģimantam, jo kopš
1988. gada vairāk nekā 20 gadu tieši viņš
muzeja tornī veica karoga nomaiņu,»
skaidro E.Kaufelde. Dalība pasākumā ir
bez maksas.
Lietuvas Republikas proklamēšanas
dienas svinības Jelgavā rīko lietuviešu
biedrība «Vītis» kopā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldību.

Aklais randiņš ar grāmatu bibliotēkās
 Emīls Rotgalvis

Valentīndienā atsevišķas bibliotēkas
grāmatas būs īpaši sapostas un gaidīs
Valentīndienā, 14. februārī,
lasītājus, kuri būtu gatavi iepazīties
Jelgavas pilsētas bibliotēka
un aiznest tās uz mājām, neko par tām
lasītgribētājus aicina uz
nezinot, vien saņemot nelielu mājieīpašu tikšanos – pasākumu
nu, kāds varētu būt grāmatas sižets.
«Aklais randiņš ar grāmaNevarēs redzēt ne grāmatas vāku, ne
tu». Tajā ikvienam būs ieautoru, ne nosaukumu, ne anotāciju,»
spēja izvēlēties lasāmvielu,
informē bibliotēkas speciāliste Maija
iepazīstot vien nelielu tās
Rubauska, piebilstot, ka viss būs kā
aprakstu. Mīlētāju dienai
īstā aklajā randiņā, kad nevar zināt, ar
veltītas aktivitātes notiks
ko gaidāma tikšanās, vai tā izvērtīsies
arī Miezītes un Pārlielupes
patīkama vai liks vilties. Piedalīties akbibliotēkā.
cijā aicināti ne vien bibliotēkas pastāvīgie lasītāji, bet ikviens, kas nebaidās
«Šādu akciju rīkojam jau vairākus mazliet netradicionālā veidā izvēlēties
gadus, un lasītāji to vienmēr gaida ar lasāmvielu un ir gatavs atklāt ko jaunu.
lielu interesi. Ideja ir ļoti vienkārša –
Šāds pasākums norisināsies arī

Pārlielupes bibliotēkā, sniedzot iespēju lasītājiem nejauši izvēlēties kādu
grāmatu. Gan Jelgavas pilsētas bibliotēkā, gan Pārlielupes filiālē pieejamās
grāmatas būs izvēlētas atbilstoši 14.
februārim – par mīlestības tēmu.
Atsaucoties lasītāju lūgumam, būs arī
dažas krievu autoru grāmatas.
Tāpat Pārlielupes bibliotēkā būs skatāma neliela izstāde «Sajūti mīlestību»,
kurā varēs iepazīt dažādas mīlestības
tēmai veltītas grāmatas, kā arī lasīt
stāstus un aforismus. Gan Pārlielupes,
gan Miezītes bibliotēkā visas dienas
garumā būs arī citas radošas Valentīn
dienas aktivitātes. Arī aklā randiņa
akcija ilgs visu dienu vai kamēr būs
pieejamas iesaiņotās grāmatas.

