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NOTIKUMI

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
5. OKTOBRĪ

 Pulksten10– motivācijas programmas darba meklēšanai ilgstošajiem bezdarbniekiem
ar invaliditāti noslēguma nodarbība. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).

Ceturtdiena, 2020. gada 24. septembris

Senatnes atradumi reizē
stāsta un mudina vaicāt

7. OKTOBRĪ

 Pulksten 15 – Lasītāju klubiņš. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).

8. OKTOBRĪ

 Pulksten 19 – Jelgavas kamerorķestris koncertā «Hovaness, Mālers, Forē Jelgavā».
Piedalās I.Āboliņa (akordeons), K.Freimane (soprāns), R.Mačanovskis (baritons), Z.Volberga
(ērģeles), Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo» un Jelgavas kamerorķestris, diriģents Aigars Meri. Programmā: Alans Hovaness Koncertsakordeonamunorķestrim(Latvijas
pirmatskaņojums), Gustavs Mālers Adadžeto no 5. simfonijas, Gabriels Forē Rekviēms. Ieeja
– bez maksas (Sv.Annas baznīcā).

Izstādes
 Līdz 27. septembrim – tautas lietišķās mākslas izstāde «Pinumi un puzuri»
(kultūras nama 1. stāva galerijā un 2. stāvā).
 Līdz 30. septembrim – Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces Egijas
Rozneres gleznu izstāde «Neatklātais». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 Līdz 30. septembrim – Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde «Pretējās pusēs – Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 Līdz 30. septembrim – pūču figūriņu izstāde no Ilzes Beides (Lielplatone) kolekcijas. Ieeja – bez maksas (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis»).
 Līdz 30. septembrim – Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstāde «Klusā daba».
Ieejas maksa – 1 € pieaugušajiem, 0,50 € skolēniem, studentiem, pensionāriem
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē).
 Līdz 30. septembrim – JRTC veidotā izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris laika
ritējumā». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).
 Līdz 4. oktobrim – konkursa «Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā» darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 5. oktobrim – Jelgavas Mākslinieku biedrības vasaras plenēra darbu izstāde
«Labi dzīvot Aizkalnē!» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā un Jelgavas Mākslas skolā).

Atjaunotā ekspozīcija tematiskā noformējumā ļauj iepazīt muzeja krājumā esošās aizvēstures un viduslaiku
liecības no Jelgavas un citām vietām Zemgalē. Ekspozīcija stilistiski parāda seno zemgaļu un viduslaiku
Foto: Ivars Veiliņš
sabiedrību, reliģisko konﬂiktu, kā arī tā papildināta ar etnogrāﬁskiem elementiem.

Kas jelgavniekam jāzina par Jelgavu?
Pie «Jelgavas Vēstneša» lasītājiem nonāk jau piektā pilsētas 755. jubilejai
veltītā krustvārdu mīkla, un to šoreiz sagatavojis jelgavnieks Olafs Bērziņš.
Kā stāsta mīklas autors, viņš ar krustvārdu mīklām ir uz «jūs», tomēr izmēģināt spēkus mudinājusi vēlme piedalīties pilsētas svētkos un gūt jaunas
zināšanas par dzimto pilsētu. «Man ļoti patīk pilis, tāpēc iepazinos ar mūsu
pašu Jelgavas pils vēsturi un atklāju tās agrāko nosaukumu. Šogad kopā
ar draudzeni iepazinām Mīlestības aleju, tāpēc arī tā bija jāiekļauj mīklā,
uzzināju arī, kas ir Jelgavas dziesmas autori,» stāsta O.Bērziņš. Sekojot līdzi
«Jelgavas Vēstnesī» jau publicētajām mīklām un atsevišķiem jautājumiem,
kas iekļauti teju katrā no tām, viņš piekrīt, ka ir noteiktas lietas, kas par
savu pilsētu jāzina katram jelgavniekam, piemēram, kas ir Jelgavas pils
arhitekts, kādi ir zināmāko pilsētas autobusu maršruta galapunkti.
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VERTIKĀLI
1. Jelgavas Bruņinieku ordeņa pils jeb Jelgavas ___ pils.
2. Kuru Jelgavas tiltu 1937. gada uzbūvēja, bet Otrajā
pasaules karā sagrāva?
3. Iela, kurā atrodas Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs.
5. Piemineklis uzticībai, draudzībai un skaistiem
sapņiem par pagātni un nākotni.
7. Konditoreja, kas iemantojusi jelgavnieku mīlestību.
11. LLU rektore.
13. Strūklakas skulptūras «Jelgavas students» tēlnieks
(uzvārds).
15. Dzīvnieks, kura galva attēlota Jelgavas ģerbonī.
16. Hercogs, kurš savai rezidencei Jelgavai kā ģerboni
deva (15. atbilde).
19. Vieta, kur atrodas koka skulptūra «Laika vilciens».
20. Kā skūpsts ir viens no Jelgavas īpašajiem ēdiena
piedāvājumiem?

HORIZONTĀLI
4. Politiķis, kurš piedalījās LLU telpu iesvētīšanas
svinībās 1939. gada 28. oktobrī.
6. Vieta, kur Jelgavā garšīgi un lēti paēst.
8. Bulvāris, kurā atrodas Jelgavas Studentu teātra ēka.
9. 4. autobusa galapunkts.
10. Kāda fabrika Jelgavā sāka darbu 1926. gadā?
12. Jelgavas pils arhitekts.
14. Jelgavas dziesmas autores uzvārds.
17. Izcils latviešu gleznotājs, kura uzvārdā nosaukts
muzejs Jelgavā.
18. Jelgavā savulaik ražoto autobusu nosaukums.
21. Kā sauca Francijas karali, kurš dzīvoja Jelgavas pilī,
kad Napoleons Parīzē atjaunoja savu varu?
22. Latviešu literatūras tēls Jelgavas skolas nosaukumā.
23. Dziesmas «Satiksimies Jelgavā» videoklipa 2:03
minūtē minētais vārds (galotne kā tekstā).

Izstāde «Jaunākie arheoloģiskie
atradumi Jelgavā un tās apkārtnē»
izvietota atsevišķā vitrīnā, un tā
pastāvīgi tiks papildināta, muzeja
apmeklētājiem ļaujot iepazīties ar
jaunākajiem atradumiem, kas uzieti
izrakumos.
 Emīls Rotgalvis

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā atklāta
atjaunotā ekspozīcija «Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē», kas aptver laika posmu
no paleolīta līdz viduslaiku
beigām – Livonijas valstu
konfederācijas sabrukumam
1561. gadā. Tajā galvenokārt
izmantoti materiāli no kādreizējā Kurzemes Provinces
muzeja arheoloģijas kolekcijas, taču tā papildināta arī ar
jaunākajiem atradumiem no
Jelgavas zemes dzīlēm.
Atjaunotā ekspozīcija saglabājusi
hronoloģisko struktūru, taču mainīts tās
dizaina risinājums, radoši spēlējoties ar
vēsturiskās rekonstrukcijas elementiem.
Papildus ieskatam Zemgales arheoloģiskajā mantojumā apmeklētāji var uzzināt
arī par viduslaiku Jelgavas tapšanu.
«Lielākoties ekspozīcijā ir saglabāts tas
materiāls, kas šeit bija apskatāms pirms
atjaunošanas, taču esam mainījuši tās
vizuālo noformējumu, lai labāk un interesantāk varētu stāstīt par aizvēstures
un viduslaiku periodu,» ar ekspozīciju
iepazīstina Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja galvenā speciāliste
Zenta Broka-Lāce.
Kā informē muzejā, ekspozīcija atjaunota bez projektu piesaistes, īstenojot
muzeja mākslinieces Mārītes Leimanes
redzējumu. Atsevišķās vitrīnās, kas veidotas kā stilizēti zemgaļu pils torņi, izvietoti aizvēstures un viduslaiku atradumi,
bet, lai veiksmīgāk attēlotu kristīgās
kultūras un vietējo tautu garīgo vērtību
un tradīciju konﬂiktu, ekspozīcijas telpā
izveidota arī interpretācija par pagānu
kulta vietu ar svēto koku, kultakmeni

Ekspozīcijā apkopota arī būtiska informācija par Jelgavas dibināšanu –
fakti, skaitļi un zīmīgas personības
no 13. gadsimta.

Dambīšu kapos atrastā sudraba
pakavsakta ir viens no unikālākajiem vēsturiskajiem priekšmetiem
muzeja krājumā.

un kristiešu kapa krustakmeni. Telpu
papildina arī koka bluķu soli, muzeja
krājumā atrasta bruņinieka glezna, kas
savulaik izmantota kā teātra rekvizīts,
kā arī muzeja darbinieku un meistaru
veidoti puzuri, kas kalpo kā ekspozīcijas
etnogrāﬁskie elementi. Tāpat telpā joprojām caur stikla grīdu apskatāmi «Academia Petrina» ēkas pamati, bet zemgaļu
karavīrs, kurš ekspozīciju papildināja
pirms atjaunošanas, pārcelts uz karam
un karavīru vēsturei veltīto zāli.
«Atsevišķi eksponējam arī jaunākos
arheoloģiskos atradumus. Tie ir gan no
Jelgavas, gan, tā kā esam reģionālas nozīmes muzejs, no citām vietām Zemgalē.
Jelgavas atradumi ir, piemēram, no Lielās
ielas, Vecpilsētas ielas. Veicot izrakumus,
vēsturnieks Andris Tomašūns ir atradis
krāsns podiņus ar Mītavas uzrakstu, kas
ražoti Jelgavā, tirdzniecības atribūtus –
svarus un atsvariņus, naudu. Tos varbūt
nevaram nosaukt par Latvijas mērogā
svarīgiem atradumiem, taču tie pastāsta
par agrāko Jelgavu, piemēram, ka šeit jau
pirms pāris gadsimtiem bijis salīdzinoši
augsts dzīves līmenis, attīstīta tirdzniecība un rūpniecība,» skaidro Z.Broka-Lāce.
Kā būtiskus priekšmetus muzeja krājumā speciāliste izceļ arī izrakumos citviet
Zemgalē uzieto: «Daudz vērtīgu priekšmetu mums ir no Dambīšu senkapiem,
kas ir viena no visilgāk izmantotajām
apbedījumu vietām, jo tur vienuviet
atrasti priekšmeti un cilvēku mirstīgās
atliekas, sākot no vidējā dzelzs laikmeta
līdz pat 19. gadsimtam. Tieši senkapos
atrasta pastāvīgajā ekspozīcijā ievietotā
sudraba pakavsakta, kas ir unikāls atradums visas Latvijas mērogā, jo līdz šim
otra tāda Latvijas teritorijā nav atrasta.
Domājam, ka to varētu reproducēt un
pārdot kā suvenīru.»
Z.Broka-Lāce atklāj: lai arī Jelgavas
centrā veiktajos būvdarbos arheoloģiskā

uzraudzība ir veikta regulāri, pilsētā
vēl ir vietas, kuru zemes dzīles var saturēt daudz interesantu atradumu un
informācijas par aizgājušiem laikiem:
«Visai maz ir pētīta Pils salas teritorija.
Tai savulaik pievērsies gan arheologs
Guntis Zemītis, gan Andris Tomašūns,
taču tur vēl daudz jāpēta, lai varam detalizētāk uzzināt par to, kā sākās Jelgavas
pilsēta. Domāju, ka atrastie priekšmeti
var pastāstīt krietni vairāk, nekā mēs
šobrīd zinām no rakstītajiem avotiem.»
Savrupatradumi, kā mēdz dēvēt uzietus
priekšmetus bez konkrētas vietas vai
notikuma konteksta, rada visvairāk
jautājumu pētniekiem. Tā, piemēram,
Jelgavas teritorijā atrasti dzintara un
krama gabaliņi, taču līdz šim nav atklāts,
ka pilsētas robežās bijusi kāda akmens
laikmeta apmetne, tāpat Vecpilsētas
ielas izrakumos atrasta kaula adata,
kas, iespējams, saistāma ar aizvēstures
periodu, taču arī šī priekšmeta atrašanās
vieta nav izskaidrojama. Muzeja speciāliste atklāj: lai veicinātu izpētes procesu
un radītu iespējas eksponēt interesantus
gan vietējā, gan valsts mērogā nozīmīgus atradumus, jāveicina sadarbība
starp muzejiem. Tāpat būtisks ir jomas
ﬁnansējuma jautājums, lai varētu veikt
dažādu atradumu analīzes un vērtīgo
priekšmetu restaurāciju. Vienlaikus
Z.Broka-Lāce uzteic sadarbību ar A.Tomašūnu, kurš regulāri iepazīstina ar
saviem atradumiem dažādos izrakumos.
Jāpiebilst, ka interesenti, kuri vēlas
iepazīties ar atjaunoto ekspozīciju, muzejā īpaši gaidīti 26. septembrī, kad ar
lasījumiem Eiropas Kultūras mantojuma
dienu gaitā uzstāsies Z.Broka-Lāce, kura
stāstīs par aizvēsturi un viduslaikiem,
priekšmetiem muzeja krājumā un to, kā
ar to palīdzību runāt par vēsturi, un A.Tomašūns, kurš iepazīstinās ar nesenākajiem izrakumiem un atradumiem tajos.

