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Svētbirzē būs memoriālā
piemiņas siena
 Ritma Gaidamoviča

Pēc lieliem strīdiem,
vairākām skicēm un
to apspriešanas par
memoriālo piemiņas
sienu represētajiem
Svētbirzē rasts konceptuāls gala variants: svētvietā esošais
piemiņas akmens un
jaunveidojamās memoriālās sienas tiks
atdalītas un izveidoti
kā divi atsevišķi objekti.
Svētakmens vietu nemainīs, taču memoriālās sienas
kompozicionāli tiks izvietotas
pie ieejas Svētbirzē – Vecā un
Kalnciema ceļa krustojumā.
Svētbirze nosaukumu un
iekārtojumu ieguvusi deviņdesmito gadu vidū. Lai nodrošinātu šīs stādītās birztalas
labiekārtojumu un piemiņas
vietas aizsardzību, 1994. gadā
Jelgavas pilsētas tautas deputātu padome nolēma tai piešķirt vietējas nozīmes kultūras
pieminekļa statusu. Tieši šajā
laikā arvien aktīvāk sāka runāt
par vietas sakārtošanu un pārveidošanu. Represēto apvienība
«Staburadze» izteikusi vēlmi
teritorijā uzstādīt memoriālās
sienas, kurās iegravēti apzinātie pilsētas, rajona represēto vārdi un uzvārdi. Taču
galvenais mākslinieks Georgs
Svikulis stāsta, ka šajā aspektā
atklājas filosofiskā pretruna, jo
pilsētas vadība vēlētos izveidot
piemiņas vietu visiem cietušajiem, ne tikai zināmajiem.
«Patlaban represēto apvienība
apzinājusi 650 uzvārdus, kas
arī dokumentāli pierādīti, taču

Jelgavas domes ārkārtas sēdes lēmums
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
ēku un zemi Svētes
ielā 8 jeb labi zināmo «Admirāļu kluba»
īpašumu autoostas
teritorijā nu izvērties
par tiesāšanās objektu – «Admirāļu klubs»
apstrīd domes lēmuma tiesiskumu, bet
pašvaldība negrasās
atteikties no jauniegūtā īpašuma.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka 31. maijā pašvaldība saņēma pirkuma līguma
kopij u , k u r ā n o r ā d ī t s , k a

Mainīs
logus un
siltinās
pašvaldības
īres namus
 Kristīne Pētersone

Ekonomikas ministrija
apstiprinājusi Jelgavas
domes projektu «Sabiedrisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas
pilsētā», kam atvēlētie
līdzekļi tiks ieguldīti
divu pašvaldības īres
namu – Stacijas ielā
13 un Pasta ielā 44
– remontam.

Svētakmens vietu nemainīs, taču topošās memoriālās sienas kompozicionāli tiks izvietotas pie ieejas Svētbirzē – Vecā un
Foto: JV
Kalnciema ceļa krustojumā.
ļoti daudzi vēl nav noskaidroti,
jo bija taču arī tādi cilvēki, kurus vienkārši no vilciena ceļmalās izmeta, un nav īsti zināms,
ko vietējā vara ar šiem ļaudīm
izdarījusi,» tā G.Svikulis. «Otrs
aspekts – līdz šim izstrādāti
projekti, kur memoriālās sienas
pietuvinātas pie svētakmeņa,
kas savā starpā konkurētu un
traucētu viena otrai,» spriež
pilsētas galvenais arhitekts

Uldis Seržāns. Beidzot rasts
kopējs variants, kurā gan tiek
respektētas represēto apvienības «Staburadze» biedru vēlmes, gan harmoniski sakārtota
vide Svētbirzē. Tas paredz, ka
svētakmens paliks līdzšinējā
vietā, taču pusotru metru
augstās un četru metru garās
memoriālās sienas tiks izvietotas pie Svētbirzes ieejas, kas
savienos Vecā un Kalnciema

ceļa krustojumu, tādējādi radot divus atsevišķus objektus,
kompozicionāli līdzsvarojot
telpu. G.Svikulis gan atzīst,
ka ideja par memoriālo sienu
nav nekāda oriģinālā, bet gan
aizgūta no Lestenes piemiņas
vietas, kur apbedīti Otrā pasaules karā kritušie leģionāri.
«Izmaiņas tikai tādas, ka mūsu
siena būs nedaudz mazāka un
zemāka. Lai sāktu projekta

īstenošanu, galvenajam māksliniekam un arhitektam vēl
jāprecizē ideja skiču sagatavošanai. «Mums jāvienojas arī ar
idejas iniciatoriem – represēto
apvienību «Staburadze»,» tā
G.Svikulis. Galvenais arhitekts U.Seržāns atzīst, ka par
īstenošanas datumiem vēl esot
pāragri runāt, taču minējums,
ka tas varētu būt nākamgad
pavasarī, pastāv.

Dome tiesājas ar «Admirāļu klubu»
 Kristīne Pētersone
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«Admirāļu klubs» vēlas savu
īpašumu Svētes ielā pārdot
SIA «Pērle M» par 66 000
latu. Taču, tā kā pašvaldībai
ir pirmpirkuma tiesības, visi
šādu darījumu apliecinošie
dokumenti pirmkārt nonāk
pašvaldībā, kurai 20 dienu laikā jāpieņem lēmums
– pirkt īpašumu vai ne. Tika
sasaukta ārkārtas sēde, un
pašvaldība nolēma īpašumu
iegādāties. Objekts tai šķiet
saistošs ar to, ka atrodas pilsētas centrā, autoostas teritorijā – ja tas būtu pašvaldības
īpašums, tas ļautu uzlabot
transporta kustības organizēšanu, kā arī autoostas
teritorijas labiekārtošanu.
Ēkas, kas nonāca pārdošanā,
kopējā telpu platība ir 162
kvadrātmetri, bet zemes pla-

tība – 1534 kvadrātmetri.
Jau tobrīd sabiedrībā izbrīnu radīja fakts, ka šāds
īpašums pašā pilsētas centrā
tiek pārdots par tik zemu cenu
– 66 000 latu, lai gan tā tirgus
vērtība ir ap 200 000 latu. Abi
uzņēmumi ir cieši saistīti, un
darījums izskatās pēc īpašuma
pārdošanas nevis trešajai personai, bet gan pašam sev.
Dome nevēlējās palaist garām iespēju iegūt šo īpašumu,
jo minētā teritorija nepieciešama pašvaldības funkciju
veikšanai, tāpēc arī izmantoja pirmpirkuma tiesības,
taču tas, kā parasts šādos
gadījumos, izvērtās nevis par
darījuma nobeigumu, bet gan
sākumu, šķiet, ilgstošiem tiesu
darbiem.
(Turpinājums 3.lpp.)

Dome ministrijas izsludinātajā konkursā iesniedza projektu, un tas tika pilnā apmērā
atbalstīts. Domes Investīciju
nodaļas projektu vadītāja Sandra Liepiņa skaidro, ka kopējās
projekta izmaksas ir 167 tūkstoši latu, no kuriem 110 000
latu ir Ekonomikas ministrijas
piešķirtais finansējums, bet
57 tūkstoši latu – pašvaldības
līdzfinansējums.
Par šiem līdzekļiem paredzēts
nomainīt logus pašvaldības
īres namā Stacijas ielā 13, bet
īres namā Pasta ielā 44 tiks
gan nomainīti logi, gan ēka
nosiltināta.
Projekts jārealizē līdz šā gada
beigām – tas nozīmē, ka jau
tuvākajā laikā tiks izsludināts
konkurss par šo darbu veikšanu, kad tas noslēgsies, sāksies
ēku remonts.
Tiklīdz būs nomainīti logi un
nosiltināts īres nams Pasta ielā
44, tā varēs teikt, ka māja pilnībā renovēta: tās rekonstrukcijā
pašvaldība jau gadu no gada
ieguldījusi ievērojamus līdzekļus. Savukārt Stacijas ielā 13,
kur arī rekonstrukcija turpinās
soli pa soli, pamazām nams tiek
sakārtots.

Kļavas
neesot
slimas
 Ilze Knusle-Jankevica

Kļavas Rīgas ielas malā
pie Valdekas pils nīkuļo kopš maija. Viedokļi par koku kalšanas
iemesliem ir atšķirīgi
– vai nu tie ir slimi,
vai nīkst vides faktoru
ietekmē.

«Admirāļu klubs» savu īpašumu pašā pilsētas centrā gribēja
pārdot sev tuvam uzņēmumam par 66 000 latu, lai gan tā
tirgus vērtība ir ap 200 000 latu.
Foto: JV

Dendrologs un bioloģijas doktors Andris Zvirgzds pārliecināts, ka desmit kļavu nīkuļošanas iemesls ir vides faktoru
kopums.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Vidžis: Runas par to, ka JNĪP
ir monopolists, – absurdas
 Jānis Kovaļevskis

JNĪP valdes
loceklis Juris
Vidžis uzsver, ka
katras apsaimniekotās mājas
ieņēmumu
un izdevumu
atskaites tiek
gatavotas kopš
1998. gada. Līdz
ar to iespējams
precīzi izsekot,
kādi izdevumi
veidojušies katrai mājai. JNĪP
bija pirmais apsaimniekošanas
uzņēmums Latvijā, kurš uzsāka
ēku ieņēmumu
un izdevumu
individuālo uzskaiti.
Foto: JV

Dzīvokļu apsaimniekošana allaž bijis viens
no aktuālākajiem jautājumiem lielai daļai
pilsētas iedzīvotāju.
Vieni ir apmierināti
ar apsaimniekotāja
darbu, savukārt citi
pauž neapmierinātību.
Par to, kā pašlaik tiek
organizēts namu apsaimniekotāju darbs,
«Jelgavas Vēstnesis»
jautāja SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) valdes
loceklim Jurim Vidžim.
Vasara ir laiks, kad arī nekustamā īpašuma apsaimniekotāji veic dažādus remontdarbus. Kādi darbi norit jūsu
apsaimniekotajos namos?
Par sadarbības projekta detaPavasara – rudens sezonā
cenšamies paveikt lielāko daļu ļām plašāk varēsim informēt pēc
no plānotajiem remontdarbiem. visu līgumu parakstīšanas. No
Katru gadu atskaites sapulcēs mūsu puses šajā ziņā izpildīti visi
tiekamies ar iedzīvotājiem un nosacījumi. Viens no galvenajiem
viņu pilnvarotajām personām, bija izveidot Energoefektivitātes
lai pārrunātu situāciju un kopīgi konsultāciju centru, kas jau
lemtu par nepieciešamajiem re- pašlaik darbojas JNĪP telpās
montdarbiem un to finansēšanu Pulkveža Brieža ielā 26. Tā galkatrā dzīvojamā mājā. Šogad, venā funkcija ir informēt iedzītāpat kā iepriekšējos gados, votājus par energoefektivitātes
lielākie darbi saistīti ar ēku silti- pasākumiem un piedāvāt labākos
nāšanu un karstā ūdens apgādes risinājumus. Vēlos uzsvērt, ka
sistēmas nomaiņu. Gandrīz visās šī centra pakalpojumi pieejami
mājās karstā ūdens apgādes jebkurai mājai, kas atrodas Jelsistēma ir pilnībā nolietojusies, gavas administratīvajā teritorijā.
tādēļ tās nomaiņa ir viena no Par jautājumiem, kas saistīti ar
prioritātēm. Veicamo darbu ap- energoefektivitātes centra darjoms gan būtiski nepalielinās, jo bību, aicinu sazināties ar JNĪP
remonta izmaksas aug ar katru tehnisko direktoru Uldi Lazdiņu
gadu, un dzīvokļu īpašniekiem pa tālruni 3020180.
Kā vērtējat spēkā esošo
kļūst arvien grūtāk vienoties par
namu apsaimniekošanas
izmaksu segšanu.
Kā vērtējat veikto remont- likumdošanu?
Saeimā pirmajā lasījumā izdarbu kvalitāti?
Arī kvalitāte ne visos gadījumos skatīti divi būtiski likumprojekti.
ir apmierinoša. Tomēr to nevar Likums «Par dzīvokļa īpašumu»
uzskatīt tikai par mūsu problē- un «Dzīvojamo māju pārvaldīmu, jo būvdarbu kvalitāte «klibo» šanas likums». Tajos atrunātas
attiecības starp
lielā daļā objekJNĪP apsaimnieko
dzīvokļa īpašnietu kā privātajā,
ku un apsaimtā sabiedriskajā Kopējais māju skaits: 427
niekotāju vai
sektorā. Cenša- Labiekārtotās: 284
Nelabiekārtotās: 143
pārvaldnieku,
mies rūpīgi sekot
2 pašvaldības īres nami un Sociālā
precīzi nosakot
līdzi būvnieku māja
darbam – tas ir 4 pašvaldības īpašumā esošās ne- abu pušu pienākumus un tiesīgan būvuzrauga, dzīvojamās ēkas un būves
bas. Pie likumu
gan ēku ekspluatācijas inženieru uzdevums. sagatavošanas strādā arī Latvijas
Potenciālos būvniekus cenšamies Namu pārvaldītāju un apsaimrūpīgi izvērtēt. Galvenie kritēriji niekotāju asociācija (LNPAA),
šajā ziņā ir cena, iepriekšējās sa- kuru biedri mēs esam. Liela daļa
darbības pieredze un garantijas no likumprojektā iestrādātajiem
par iespējamo defektu novērša- jaunumiem Jelgavā praksē darnu. Diemžēl ir arī tādi gadījumi, bojas jau kādu laiku. Piemēram,
kad uzņēmumi atsakās strādāt likumprojektā par dzīvokļu pārkonkrētā objektā tikai tādēļ, ka valdīšanu atrunāts, ka apsaimiepriekš bijuši konflikti ar kādu niekotājam ne retāk kā reizi
gadā jāsniedz atskaite dzīvokļu
no iedzīvotājiem.
Cik tālu pavirzījies sadar- īpašniekiem par mājas ieņēmubības projekts ar Vācijas miem un izdevumiem. Diemžēl
Vides ministriju attiecībā uz par likumprojektu tālāko virzību
JNĪP kompetencē esošajiem pašlaik nav informācijas, tādēļ
daudzas lietas apsaimniekošanas
jautājumiem?

jomā «bremzējas».
Kā tiek aprēķināta apsaimniekošanas un īres maksa
JNĪP apsaimniekotajās mājās?
Ņemot vērā, ka namu apsaimniekošana dažādu iemeslu
dēļ vienmēr bijis sociāli jutīgs
jautājums, apsaimniekošanas
izmaksas ilgstoši noteica pašvaldība. Vienota apsaimniekošanas
maksa ir diezgan liels absurds, jo
katrā mājā neatkarīgi no tās labiekārtotības pakāpes ir konkrēti
apsaimniekošanas izdevumi, kas
jāsedz dzīvokļu īpašniekiem neatkarīgi no tā, vai mājā ir divi vai
deviņdesmit divi dzīvokļi.
Līdz 2005. gada februārim,
kad stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.135
«Par kārtību, kādā nosakāma
maksa par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu»,
maksu noteica pašvaldība ar
politisku lēmumu. Bija iespēja
arī slēgt pilnvarojuma līgumu ar
apsaimniekotāju. Šajā gadījumā
par maksu vienojās dzīvokļu
īpašnieki. Tajās mājās, kurās nav
noslēgti pilnvarojuma līgumi,
maksa tiek aprēķināta pēc MK
noteikumiem.
Pašlaik atsevišķās mājās, balstoties uz pilnvarojuma līgumu,
apsaimniekošanas maksa ir noteikta arī 0,70 latu apmērā par
kvadrātmetru. Kopumā pilnvarojuma līgumu ar JNĪP noslēguši
210 māju dzīvokļu īpašnieki.
Vai iedzīvotāji ir pietiekami aktīvi un piedalās māju
apsaimniekošanas remontdarbu plānošanā?
Kopumā iedzīvotāju aktivitāte
ir zema. Lielākoties par mums
atceras tikai tad, kad pārplīsusi
kāda caurule vai ir caurs jumts,
kaut gan iepriekšējā sapulcē
esam piedāvājuši veikt nepieciešamos remontdarbus. Dzīvokļu
īpašniekiem vajadzētu vienoties
par finansēšanas kārtību, un mēs
šos darbus veiktu savlaicīgi. Vis-

vairāk pretenziju saņemam par
neremontētām kāpņu telpām,
kaut arī patiesībā mājām ir daudz
neatliekamāki darbi. Būtiski
uzsvērt to, ka JNĪP par sniegtajiem pakalpojumiem nomaksā
arī visus nodokļus, tādēļ remonts
bieži vien ir dārgāks, nekā nolīgstot kādu «melno brigādi», kas
daudziem iedzīvotājiem šķiet
pieņemams risinājums.
Kādā stāvoklī ir JNĪP apsaimniekošanā esošais dzīvojamais fonds?
Tas noteikti nav labs, jo apsaimniekojam ēkas, kuras būvētas, sākot no 1800. līdz pat 1993.
gadam. Lielākā daļa māju celtas
60. – 70. gados. Dzīvojamais fonds
ir pamatīgi nolietots, jo daudzus
gadus nav veikti uzkrājumi ēku
remontiem. Konstrukcijas un
inženierkomunikācijas neatbilst
tehniskajām prasībām, tādēļ
nepieciešami lielāki ieguldījumi.
Protams, tas tiešā veidā saistīts
ar apsaimniekošanas izmaksām.
Šogad Jelgavas pašvaldība
piešķīrusi 300 tūkstošus latu
vecā dzīvojamā fonda saglabāšanas programmai. Kā plānots šos līdzekļus izlietot?
JNĪP apsaimnieko 143 nelabiekārtotas mājas. Lielākajā
daļā no tām nepieciešams veikt
renovācijas darbus. Par piešķirtajiem līdzekļiem esam veikuši
ekspertīzi pieciem namiem. Pašlaik norit projektēšanas darbi
par divu māju renovāciju, kuru
plānots veikt jau šogad.
Kas ir mājas bilance un kā
tā veidojas?
Mājas ieņēmumu un izdevumu
atskaite ir viena no tā saucamās
«Mājas lietas» neatņemamām sastāvdaļām. Jaunais «Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas» likumprojekts paredz, ka apsaimniekotājam jāveido «Mājas lieta», kura
sastāv no ēkas inventarizācijas
lietas, tehniskā stāvokļa ekspertīzes, energoaudita un ieņēmumu

un izdevumu atskaites. JNĪP
šādas atskaites dzīvokļu īpašniekiem sagatavo kopš 1998. gada.
Līdz ar to veidojas konkrētās
ēkas uzkrājums, kas var būt gan
pozitīvs, gan negatīvs. Atskaitē
tiek apkopoti visi ēkas ieņēmumi
un izdevumi. Apsaimniekošanas
izdevumi sastāv no administratīvajām izmaksām, teritorijas
uzkopšanas, avārijas dienesta
uzturēšanas un ieguldījumiem
remontdarbos.
Kurās mājās veidojas negatīva bilance?
Galvenokārt tās ir nelabiekārtotās dažu dzīvokļu mājas, kurās
faktiski ir vislielākie apsaimniekošanas izdevumi, kaut gan līdz
2000. gadam, kad Jelgavas dome
atcēla fiksētu īres un apsaimniekošanas maksu, tieši šajās mājās
tā bija, sākot no 0,027 latiem,
kas, protams, nesedza reālos izdevumus. Tādēļ veidojās negatīvs
uzkrājums.
Kā tiek segti zaudējumi
negatīva uzkrājuma gadījumā?
Negatīvais uzkrājums faktiski
ir nesegtie dzīvojamās mājas
uzturēšanas izdevumi. Līdz šim
dzīvokļu īpašniekiem bija iespēja
uzlabot savu bilanci, slēdzot pilnvarojuma līgumu un vienojoties
ar apsaimniekotāju par lielāku
apsaimniekošanas maksu. Taču,
beidzoties privatizācijai, visiem
dzīvokļu īpašniekiem, kuru ēkās
ir negatīvs uzkrājums, esam
izsūtījuši rēķinus, kas radījis
zināmu ažiotāžu, kaut gan faktiski dzīvokļu īpašnieki katru
gadu sapulcē varēja iepazīties ar
ieņēmumu un izdevumu atskaiti.
Šie «iesaldētie» līdzekļi uzņēmumam tāpat būtu jāatgūst, jo
tie ir nepieciešami uzņēmuma
attīstībai. Ja dzīvokļa īpašnieks ir
mainījies, tad būtu nepieciešams
ierasties pie JNĪP juristiem 18.
kabinetā, lai precizētu pirkuma
līguma nosacījumus un pušu saistības. Katrs gadījums jāizskata
individuāli.
Vai namu apsaimniekošanas jomā Jelgavā jūtama
konkurence?
Noteikti, jo pilsētā apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz
vismaz trīs uzņēmumi, vairākas
mājas nodibinājušas dzīvokļu
īpašnieku kooperatīvās sabiedrības.
Kā dzīvokļu īpašnieki var
izvēlēties vai mainīt apsaimniekotāju?
Pārsvarā Latvijā dzīvokļu īpašnieki izvēlas divas apsaimniekošanas formas: vai veido dzīvokļu
īpašnieku kooperatīvo sabiedrību,
vai slēdz dzīvojamās mājas pilnvarojuma pārvaldīšanas līgumu
ar juridisku vai fizisku personu.
Lai izvēlētos vai mainītu apsaimniekotāju, dzīvokļu īpašnieku
kopsapulcē jāpieņem lēmums 50
procentiem plus vienam dzīvokļa
īpašniekam.

Skaitļi runā

Iedzīvotāju vecuma grupas gada sākumā Jelgavā
2000
2002
2004

17,4%
22,4%
16,1%
21,1%
15,4%
20,1%

60,2%
62,8%
64,5%

2005
2006

15%

65,4%

19,6%
14,9%

65,6%

19,5%

Līdz darbspējas vecumam

Darbspējas vecumā

Virs darbspējas vecuma
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs uztrauc,
ka Zemgalē vēl
vairāk varētu
izplatīties
bīstamā augu
slimība?

Marija
Andersone,
pensionāre:
– Tas ir ļoti
nepatīkami. Kaut arī
mans dārziņš
likvidēts, uztraucos par
draugu, radu,
kaimiņu augļu dārziem. Ja šo slimību var ierobežot, tas jādara,
taču žēl, ka visi augļu koki jānozāģē.
Eduards
Dubins,
mazdārziņa
īpašnieks:
– Man nav
liels augļu
dārzs, bet
sava vasarnīca, pie kuras aug dažas ābeles,
gan. Pāris dienu to neesmu
apmeklējis, tādēļ nezinu, kas
notiek manā dārzā, bet uztraukums, vai slimība nav skārusi arī
manus kokus, ir liels.
Dzintra
Locika,
pensionāre:
– Uztrauc gan.
Es domāju, ka
līdz ar to tirgū
nebūs smuku
un kvalitatīvu
pašmāju augļu, turklāt to trūkuma dēļ attiecīgi
palielināsies cena. Tas uztrauc
mani ne tikai kā pensionāri – tas
ietekmēs arī manu maku.
Jānis
Krindzēns,
atslēdznieks:
– Protams,
ka uztrauc,
jo man Glūdas pagastā
ir dārzs. Tiklīdz uzzināju
par slimību, katru dienu rūpīgi
pārbaudu savus augļu kokus.
Ņemot vērā, ka slimos nav
iespējams atveseļot, cits nekas
neatliek kā nozāģēt. Ļoti žēl.
Dzintra
Pintele,
tirgo dārza
veltes:
– Uztrauc
gan. Nezinu,
cik plaši slimība izplatīsies,
taču tā var
skart visus augļu kokus. Arī man
Tušķos ir dārzs, kas rada satraukumu. Skāde ir, jo šie koki aug jau
gadu desmitus, ne pāris gadu.
Briesmīgi, ka staļģeniekiem lielā
augļu dārza vietā tagad palikusi
vairs tukša vieta.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktora pienākumu
izpildītājs: J. Kovaļevskis
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
e-pasts:
linda.zvejniece@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
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Speciālista slēdziens –
kļavas nav slimas
(No 1.lpp.)
Viņaprāt, ielas remontdarbu
laikā traumētajai sakņu sistēmai kaitē arī notekūdeņi, kas no
ielas satek grāvī. «Īpaši kaitīgs
ir sālsūdens, kas rodas, ziemā
kaisot ielas,» uzsver A.Zvirgzds.
Viņš piebilst, ka kļavas ietekmē arī pārāk sausas un siltas
vasaras. Pēc koku apskatīšanas
dendrologa viedoklis ir visai
skarbs: «Maz ticams, ka kļavas
atdzīvosies.»
Cits viedoklis ir Valsts mežu
dienesta Zemgales virsmežniecības fitopatologam Jānim
Liepam. Pārlūkojot kļavas, viņš
konstatējis slimības – kļavu lapu
brūnplankumainības – pazīmes,
kas izpaužas tā: plankumi pārņem visu lapu, tā nobrūnē un
nokalst.
Kad par pilsētas apstādījumu
apsaimniekošanu atbildīgā institūcija – pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» – pamanīja,
ka Parastajām kļavām Rīgas
ielas malā sāk brūnēt vainagi
un dzeltēt lapas, tā nolēma
nogaidīt un novērot, vai koku
stāvoklis neuzlabosies. «Kad
situācija nemainījās, tās novērtēšanai tika pieaicināts speciālists – fitopatologs J.Liepa,»
stāsta «Pilsētsaimniecības»
mežzinis Pēteris Vēveris. Lai
gūtu pēc iespējas objektīvāku
situācijas novērtējumu, pieaicināts vēl viens speciālists
– dendrologs A.Zvirgzds. Tā kā
abu speciālistu viedokļi krasi
atšķiras, P.Vēveris uzsver, ka
nepieciešamības gadījumā tiks
pieaicināti vēl citi eksperti.
«Pilsētsaimniecība» arī apsver

 Rīt, 27. jūlijā, pulksten 10
darba vizītē Jelgavā ieradīsies
ekonomikas ministrs Jurijs
Strods. Tās laikā paredzēta tikšanās ar Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieku Aigaru Rubli. Pēc
tam plānota preses konference.
Pulksten 11.30 iecerēts Jelgavas
tipogrāfijas Langervaldes ielā 1
apmeklējums, bet, vizīti noslēdzot,
J.Strods apmeklēs «NP Properties»
biznesa parku bijušajā RAF rūpnīcas
teritorijā.

 Nodarbinātības valsts aģentūras
organizēto vasaras darbu jūnijā
pārtraukuši 97 skolēni no 4378 nodarbinātajiem jauniešiem. 80 procentos gadījumu darbs pārtraukts,
jo skolēns nav vēlējies turpināt
strādāt vai arī nav nācis uz darbu.
Krietni mazāk ir jauniešu, kas darbu
pārtraukuši slimības vai ģimenes
apstākļu dēļ, izbraucot no valsts vai
mainot dzīves vietu. Otrajā darba

Dendrologs Andris Zvirgzds
(no labās) pilsētas ainavu
arhitektam Andrejam Lomakinam pauž viedokli, ka
kļavas pie Valdekas pils nav
slimas, bet koku kalšanā
vainīgi ir vides faktori – krasās temperatūras maiņas,
automašīnu izplūdes gāzes
un notekūdeņi, kas no ielas
satek grāvī.
Foto: JV
iespēju veikt augsnes analīzes.
Pašlaik aģentūra izlēmusi novērot kokus, lai varētu izvēlēties
pareizāko risinājumu, ņemot
vērā gan satiksmes dalībnieku
un iedzīvotāju drošību, gan pilsētas ainavu. «Ja tiks pieņemts
lēmums tos nozāģēt, vieta tukša
nepaliks – tur tiks iestādīti augi,
kas nav tik jutīgi kā kļavas,
piemēram, dekoratīvie krūmi,»
iedzīvotājus mierina P.Vēveris.
Rīgas ielas posms, kura malā
kalst kļavas, tika rekonstruēts
pirms diviem gadiem. Jelgavas
pašvaldības ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins stāsta, ka,
projektējot ielu, bija paredzēts

Dome tiesājas ar
«Admirāļu klubu»
(No 1.lpp.)
Pa š l a i k g a n « A d m i r ā ļ u
klubs», gan firma, kurai klubs
vēlējās savu īpašumu pārdot
– SIA «Pērle M», jau paspējuši
iesūdzēt Jelgavas domi tiesā.
Administratīvajā rajona tiesā saņemta abu uzņēmumu
prasība, kurā tiek lūgts atcelt
domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Abu firmu prasība apvienota
vienā lietā.
Savukārt pašvaldība negrasās piekāpties un vērsusies
Zemgales apgabaltiesā ar civilprasību pret «Admirāļu klubu»
par īpašuma tiesību atzīšanu.
Gadījumos, kad pašvaldība izmanto savas likumiskās
pirmpirkuma tiesības iegādāties
kādu īpašumu, uz to brīdi darījums jau ir noticis. «Shēma ir
tāda – viena juridiska vai fiziska
persona pārdod īpašumu otrai
juridiskai vai fiziskai personai:
viņi vienojas par nosacījumiem
un noslēdz pirkuma līgumu, bet
pašvaldība, izmantojot savas
tiesības, var stāties pircēja vietā,
ievērojot jau iepriekš paredzētos
nosacījumus. Tātad principā tā
ir tikai pircēja maiņa, nemainot
nekādus nosacījumus pārdevējam,» skaidro Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs.
«Pirmkārt, ja īpašnieks (šajā
gadījumā «Admirāļu klubs»)
vēlas pārdot savu īpašumu par

Īsi

paša noteiktu cenu, tam nebūtu
svarīgi, kurš ir pircējs. Tieši tāpēc
izbrīna fakts, ka tiesā kā pirmais
vērsās tieši «Admirāļu klubs».»
Sapratuši, ka pašvaldība nav
palaidusi garām nepamanītu
tik izdevīgu darījumu, «Admirāļu klubs» pastāv uz to,
ka domes lēmums ir nelikumīgs – dome esot nokavējusi
20 dienu termiņu, kurā kopš
paziņošanas par darījumu tai
jāpieņem lēmums to pirkt vai
ne. Procedūru strikti nosaka
Ministru kabineta noteikumi
un tajos skaidri teikts: pašvaldībā jāiesniedz vai nu notariāli
apstiprināta darījuma kopija,
vai arī kopija, uzrādot oriģinālu. Pašvaldība 20 dienu laikā
pieņēma lēmumu un desmit
dienu laikā arī pārskaitīja darījuma summu,» tā G.Kurlovičs,
piebilstot, ka pašvaldība gatava aizstāvēt savu pozīciju visās
tiesu instancēs. Jāņem vērā,
ka normatīvie akti arī regulē
darījumus starp saistītiem
uzņēmumiem – konkrētajā gadījumā – SIA «Admirāļu klubs»
un SIA «Pērle». Ja saistītie
uzņēmumi viens otram realizē
īpašumus zem tirgus vērtības,
Valsts ieņēmumu dienests var
noteikt uzrēķinu – 25 procenti
no starpības starp īpašuma
faktisko tirgus vērtību un darījuma vērtību. Katrā gadījumā
šaubas par minētā darījuma
godprātību pastāv.

mēnesī, sākot no 16. jūlija,
darbu sākuši 3402 skolēni, no
tiem Jelgavas rajonā – 176.

Visvairāk nodarbināto skolēnu ir
Rīgā un Rīgas rajonā – 552, Rēzeknes rajonā – 241, Daugavpils rajonā
– 220 un Ventspils rajonā –157.
 Analizējot komercdarbības rādītāju statistiku par šā gada pirmajiem sešiem mēnešiem un izvērtējot
ekonomiskās attīstības tendences,

izņemt daudz koku, bet pašvaldības nostāja bija tāda, ka jāsaglabā pēc iespējas vairāk, nevis
jāstāda jauni un jāgaida, kamēr
tie izaugs. «Tomēr ne visus izdevās saglabāt, un rekonstrukcijas
darbu laikā izņemti ap 150 koki,
pārsvarā stipri bojāti,» atceras
A.Lomakins. Viņaprāt, kokus
varēja ietekmēt tas, ka pēc ielas rekonstrukcijas mainījušies
gruntsūdeņi, tomēr viņš uzsver,
ka jāņem vērā arī citi pilsētvides
faktori, kaut vai tas, ka laikā,
kad koki stādīti, iela bijusi
krietni šaurāka un ar mazāku
satiksmes intensitāti.
Līdzīga situācija veidojas

Rīgas ielas posmā no Loka
maģistrāles līdz SIA «Latvijas
keramika A», kur remontdarbi
norisinās pašlaik. Tur ozolu
tuvumā paredzēts izbūvēt ietvi,
bet koki tiks saglabāti. Speciālisti apņēmušies uzraudzīt, kā
pēc ielas remontdarbiem ozoli
aklimatizēsies.
Jaunākās teritorijas plānošanas tendences liecina, ka ielas
«dzīvotspēja» pēc rekonstrukcijas ir 20 gadi. «Tā kā koki
atrodas ielas sarkanajās līnijās
jeb riska zonā, tas tiek ņemts
vērā. Kokus stāda uz laiku līdz
nākamajai ielas rekonstrukcijai,» norāda A.Lomakins. Pēc

pašvaldības speciālistu aplēsēm,
kļavas Rīgas ielas malā pie
Valdekas pils aug jau apmēram
50 gadus.
Speciālisti mierina iedzīvotājus, ka kļavas nav slimas ar bakteriālo iedegu, kas uzbrukusi
augiem Staļģenē. P. Vēveris stāsta, ka Valsts augu aizsardzības
dienesta speciālisti apstiprinājuši viņa aizdomas – ar bakteriālo
iedegu slimo tikai rožu dzimtas
augi, pārsvarā augļu koki. Viņš
min, ka apstādījumos tie varētu būt korintes, klintenes,
vilkābeles, pīlādži, bet dārzos
– krūmcidonijas, ābeles, ķirši,
plūmes, bumbieres.

Stiprina Jelgavas un
Magadanas sadraudzību
 Sintija Čepanone

Gandrīz nedēļu – no
21. līdz 26. jūlijam – Jelgavā viesojās Magadanas mērijas delegācija,
lai iepazītos ar mūsu
pilsētas pašvaldības,
vairāku uzņēmumu un
iestāžu darbu, kā arī
pārrunātu sadarbības
iespējas, ko paredz
pērn augustā noslēgtais sadraudzības līgums.
«Patīkami atzīt, ka Latvija
ir ļoti skaista zeme, Jelgava
– draudzīga pilsēta, turklāt
šeit mīt brīnišķīgi cilvēki,» īsi
pirms delegācijas vizītes beigām
atzīst Magadanas pašvaldības
priekšsēdētājs Andrejs Popovs,
vietējiem nododot sirsnīgus
sveicienus no mūsu tautiešiem
Krievijā un pārējiem Magadanas
iedzīvotājiem.
«Pašlaik mēs vēl iepazīstamies
un izzinām sadarbības jomas,
meklējam principus. Taču Magadanas pilsētas delegācijas vizīte
apliecina – abu pilsētu sadarbība turpināsies un pirmkārt to
izjutīs bērni, jo jau pašlaik norit
sarunas par iespēju mūsu jaunajai paaudzei viesoties Magadanā,
un otrādi,» saka Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
kurš kopā ar pašvaldības pārstāvjiem un Latvijas vēstnieku
Krievijā Andri Teikmani Magadanā jau viesojies pērn.

lielākais komersantu kopskaita pieaugums – 3,8 procenti – reģistrēts Jelgavā un
rajonā, liecina SIA «Lursoft» un
Uzņēmumu reģistra pētījuma dati.
Apskatot šī gada pirmajos sešos
mēnešos no jauna reģistrēto uzņēmumu reģionālo sadalījumu, tiek
konstatēts, ka, tāpat kā līdz šim,
visstraujāk jaunu uzņēmumu un
komercsabiedrību skaits kāpis Rīgā
un rajonā, kur tas jau vēsturiski ir
vislielākais. Taču Balvos šī pusgada
uzņēmumu skaita pieauguma tendence ir bijusi negatīva – vairāk ir
likvidētu uzņēmumu, nevis to, kas
nodibināti no jauna.
 Šī gada pirmajos sešos mēnešos
Latvijā reģistrēti 35 ērču encefalīta
un 167 Laima slimības gadījumi.

Sabiedrības veselības aģentūras speciālistu vērojumi,
kas veikti Rīgas un Jelgavas
rajona mežā, liecināja, ka
atsevišķās vietās ērču blīvums pārsniedzis 90 ērces uz
kilometru, turklāt ir divas trīs

reizes lielāks nekā pagājušajā gadā
sezonas sākumā reģistrētais. Jūnijā
vien konstatēti 27 ērču encefalīta
un 65 Laima slimības gadījumi. Iepriekšējos piecos gados šī mēneša
laikā vidēji tika reģistrēti 30,8 ērču
encefalīta un 49,6 Laima slimības
gadījumi. Speciālisti to skaidro vai
nu ar vīrusu daudzuma pavairošanos ērcē, vai arī ar inficētu ērču
augstāku aktivitāti.

 Zemgales plānošanas reģions (ZPR) sācis sadarbību ar
Krievijas Karēlijas Republiku,
un oktobrī paredzēts noslēgt
vienošanos par sadarbību
dažādās tautsaimniecības nozarēs. Sadarbības laikā pagājušajā

Apmeklējot mūsu pilsētas uzņēmējus, Magadanas mērijas
pārstāvju delegāciju patīkami pārsteigusi viņu attieksme. «Uzteicami, ka Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcā tiek ieviestas jaunas
tehnoloģijas un uzņēmējs domā, kā vēl iespējams attīstīt metālapstrādes jomu un paplašināt tirgu,» sadraudzības pilsētas
nedēļā zemgalieši bija vizīte Karēlipārstāvji akcentē, ka arī viņiem jādomā, kā reģionā attīstīt jas galvaspilsētā Petrozavodskā un
tautsaimniecības nozares.
Foto: Jānis Kupčs tās apkaimē. Divās dienās delegācija
Sadarbības līgumu ar Krievijas
pilsētu Magadanu Jelgava parakstīja 2006. gada 18. augustā,
paredzot sadarbību kultūras,
izglītības, ekonomikas, sporta,
tūrisma, zinātnes un sociālās
politikas jomā. Tieši tādēļ viesošanās laikā magadaniešiem
bija iespēja iepazīties ar vairāku
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu. «Jelgava gandrīz
visās jomās ir tikai solīti priekšā
mūsu pilsētai,» atzīst viesi, piebilstot, ka abām pilsētām līdzīgs
ir ne tikai nākotnes redzējums
un zināmā mērā arī pašreizējā
situācija, par ko liecina skaitļi,
bet arī ģerbonis.

Turklāt Jelgavas sadraudzības
pilsētā ir latviešu diaspora, kas
labprāt vēlētos uzturēt ciešus
kontaktus ar Latviju, tādēļ vizītē
Jelgavā līdztekus citiem magadaniešiem ieradās 1994. gadā dibinātās biedrības «Kolima – Baltija» valdes priekšsēdētājs Andrejs
Ozols. Viņš atklāj, ka Magadanā
mīt vairāk nekā simts latviešu,
kas aktīvi interesējas par norisēm šajā valstī. «Plānojam, ka 18.
novembrī varētu atklāt ekspozīciju «Latvieši Magadanā», kas ar
fotogrāfijām, dažādām lietām un
atmiņu pierakstiem vēstītu par
tautiešu dzīvi tālu aiz dzimtenes
robežām,» tā A.Ozols.

no Zemgales, ko vadīja ZPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Gints
Kaminskis, Karēlijas galvaspilsētā
piedalījās astoņās dažādās tikšanās.
Karēlijas ekonomisti lielu interesi
izrādījuši par zinātnes un tehnoloģisko parku attīstību Zemgalē,
par Meža un koksnes produktu
pētniecības un attīstības institūta,
kā arī Būvizstrādājumu inovāciju
un testēšanas centra darbu Jelgavā.
Sarunās ar Krievijas Karēlijas Republikas vadību ZPR pārstāvji secinājuši,
ka Zemgales uzņēmējiem Karēlijā
ir plašas iespējas attīstīt savu biznesu pārtikas ražošanā, sevišķi
zivrūpniecībā, jo republika Krievijā
ir līderis zivju mākslīgā audzēšanā
un pārstrādē.
Ritma Gaidamoviča
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Atkritumu apsaimniekošanai pievēršas nopietni
Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts lēnām uzņem apgriezienus. Atkritumu
poligonā «Brakšķi» jau
rit zemes darbi, lai izbūvētu jauno poligonu,
un pavisam drīz tiks uzsākta atkritumu šķirošanas laukuma izveide
Jelgavā.

esošo atkritumu izgāztuvju rekultivācija. «Jelgavas rajonā
situācija ar vecajām izgāztuvēm
ir laba, un jārekultivē vien četras – vecā Līvbērzes izgāztuve,
«Brakšķi» un izgāztuves Elejā un
Zaļeniekos,» stāsta I.Štāla. Viņa
norāda, ka pārējās izgāztuves
jau ir rekultivētas un vidi vairs
neapdraud.

«Brakšķi» vidi
vairs nepiesārņos

Sadzīves atkritumu poligonā
Projekta kurators ir Jelgavas
un Bauskas pašvaldību kopīgi «Brakšķi» blakus esošajam atdibinātā aģentūra «Zemgales kritumu kalnam veidos laukumu,
EKO», kuras uzdevums ir or- kur atradīsies jaunais poligons.
ganizēt sadzīves atkritumu ap- «Tas aizņems 2,5 hektārus un
saimniekošanu Zemgales reģionā. atbildīs visām Eiropas Savienī«Zemgales EKO» direktore Iveta bas un Latvijas normatīvo aktu
Štāla teic, ka aģentūra iepazinu- prasībām,» stāsta I.Štāla. Kad
sies ar esošo situāciju atkritumu jaunā poligona izveide būs paapsaimniekošanas jomā Zemgales beigta, esošais atkritumu kalns
reģionā – apbraukātas un novēr- tiks rekultivēts – izmantojot
tētas visas reģiona atkritumu iz- speciālu tehnoloģiju, pārklāts ar
gāztuves, kā arī rūpīgi tiek sekots mālu un padarīts videi nekaitīgs.
līdzi projekta realizēšanai. Zem- «Atmosfērā vairs nenonāks kaitīgās gāzes un negales reģiona sadzīves atkritumu Projektā paredzētie darbi tiks piesārņoti
apsaimniekošanas un tiem atvēlētie līdzekļi gruntsūdeņi,»
skaidro I.Štāla.
projekts paredz
Pozīcija
Nauda
Viņa teic, ka
jauna sadzīves at(eiro)
jaunajā poligokritumu poligona Jaunā atkritumu
nā šādu prob«Brakšķi» izveidi poligona «Brakšķi»
Jelgavas rajonā un izveide
3 072 370 lēmu nebūs, jo
ierīkos infiltrāesošās atkritumu Šķirošanas laukuma
izgāztuves «Gran- izveide Jelgavā
1 772 269 ta baseinu, kurā
tiks savākti un
tiņi» rekonstrukci- 313 dalītās atkritumu
attīrīti visi noju Bauskas rajonā. vākšanas punktu
137 720
krišņi, kas izsūBaušķenieki ir soli ierīkošana Zemgalē
cas cauri noglapriekšā – «Granti- Atkritumu izgāztuves
bāto atkritumu
ņos» zemes darbi «Grantiņi»
rekonstrukcija Bauskā 1 595 710
slānim. «Brakjau rit uz beigām
22 esošo atkritumu
un tuvākajā laikā izgāztuvju rekultivācija 1 220 014 šķos» tiks veikti arī citi drošītiks uzsākti būvbas pasākumi.
darbi. Šā gada ru- Avots: Pašvaldību aģentūra
Pirmkārt, padenī rekonstruēto «Zemgales EKO»
redzēts izveidot
izgāztuvi plānots
vērt vaļā. «Jelgavas rajona poli- ugunsdzēsības baseinu, no kura
gons ir krietni lielāks, tāpēc arī ņemt ūdeni, ja poligonā izceļas
darāmā vairāk,» teic I.Štāla. Gan ugunsgrēks. Otrkārt, tiks iežopoligonu un pārējo objektu būv- gota teritorija, lai tajā neiekļūst,
niecības darbus, gan izgāztuvju piemēram, zvēri vai «bomži», un,
rekultivāciju veiks konsorcijs treškārt, ierīkota gāzu savākša«KBKF», kas tika noskaidrots nas sistēma, lai kaitīgās gāzes
nenonāk atmosfērā. «Zemgales
konkursa kārtībā.
Projekta gaitā paredzēta 22 EKO» direktore stāsta, ka Liepājā

Visi «Brakšķos» atšķirotie atkritumi, arī PET pudeles, tiek nodoti
otrreizējai pārstrādei.
un Rīgā no savāktajām gāzēm
tiek ražota elektroenerģija, bet
Jelgavā tas nav ekonomiski izdevīgi, tāpēc gāzes tiks sadedzinātas. «Gāzu pārstrādes iekārtas
ir ļoti dārgas, bet «Brakšķos»
uzglabāto atkritumu daudzums –
pārāk mazs, lai šādas investīcijas
atmaksātos,» skaidro I.Štāla. Tā
kā jaunā atkritumu apsaimniekošanas sistēma paredz, ka maksa
par pakalpojumu būs atkarīga
no nodoto atkritumu daudzuma, «Brakšķos» plānots izbūvēt
svaru tiltu, lai varētu kontrolēt
atkritumu plūsmu. Projektā paredzēts rekonstruēt arī poligona
administratīvo ēku.
Pēc projekta realizēšanas uz
«Brakšķiem» no Jelgavas un rajona, kā arī Dobeles un rajona tiks
vesti nešķiroti sadzīves atkritumi
un tie, kas neder otrreizējai pārstrādei. Tā kā jaunais laukums
atrodas blakus jau esošajam atkritumu kalnam, jaunais pakāpeniski
tiks pieaudzēts klāt vecajam. «Tādā
veidā mēs iegūsim papildu tilpumu pie esošās poligona platības,»
skaidro I.Štāla. Viņa prognozē,
ka pie esošā atkritumu ražošanas
apjoma, kam ir tendence palielināties, jaunajā «Brakšķu» poligonā
vieta atkritumiem būs turpmākos
sešus septiņus gadus. Tad būs
jāplāno jauna laukuma izbūve,

kas, visticamāk, varētu būt turpat
līdzās, jo teritorija to atļauj.

Atkritumus šķiros

Nozīmīga vieta projektā atvēlēta atkritumu šķirošanai. Tā
pozitīvi ietekmē ne vien vidi, bet
arī iedzīvotāju ekonomisko stāvokli. «Zemgales EKO» direktore
norāda, ka atkritumu šķirošanā
darbojas princips: jo vairāk atšķiro, jo mazāk maksā. Jo vairāk atkritumu tiek atšķirots, jo mazāk
ir sadzīves atkritumu, līdz ar to
konteineri pildās lēnāk un retāk
tie jāizved, kas nozīmē mazākas
izmaksas. «Turklāt poligons kalpo ilgāk,» aģentūras direktore
noslēdz likumsakarību ķēdi.
Saskaņā ar projektu Jelgavā,
Ganību ielā 84, tiks būvēts atkritumu šķirošanas laukums.
Pašlaik tiek saskaņots projekts,
lai varētu saņemt būvatļauju
un uzsākt darbus. «Tur slēgtā
angārā tiks šķirots stikls, papīrs
un PET pudeles,» I.Štāla stāsta,
ka uz šo vietu arī iedzīvotāji bez
maksas varēs vest sašķirotos atkritumus. Viņa to vērtē kā labu
iespēju privātmāju iedzīvotājiem,
jo dalītās atkritumu vākšanas
konteineri netiks izvietoti pie
katras privātmājas, bet, ja cilvēkiem būs tāda vēlme, viņi paši
varēs savus atkritumus šķirot un

bez maksas nodot.
Atkritumu šķirošanas laukumā speciālā iekārtā tiks veikta
iedzīvotāju sašķiroto atkritumu
pāršķirošana. Uz šķirošanas
līnijas tiks apstrādāts papīrs un
PET pudeles, ko plānots savākt
vienā konteinerā. I.Štāla norāda,
ka šāda prakse ir arī citās ES
valstīs: papīru un PET pudeles
var savākt vienā konteinerā,
jo tādējādi netiek samazināta
materiāla kvalitāte, turklāt tas
ir ekonomiski izdevīgāk – nepieciešams mazāk konteineru,
bet otrreizējā šķirošana nav sarežģīta. «Plānots, ka šķirošanas
līnija sāks darboties jau šā gada
beigās,» atklāj «Zemgales EKO»
direktore. Arī citviet Latvijā jau
uzstādītas atkritumu šķirošanas
līnijas – Rīgā un poligonā «Daibe»
Ziemeļvidzemes reģionā. Sašķiroto atkritumu tālākais liktenis
būs Jelgavas pilsētas atkritumu
apsaimniekotāja SIA «Jelgavas
Komunālie pakalpojumi» ziņā.
Kad atkritumu šķirošanas līnija
būs gatava, Jelgavā un rajonā tiks
izveidoti dalītās atkritumu vākšanas punkti. Tos plānots ierīkot pie
jau esošajiem konteineru laukumiem, kuru skaits pašlaik pilsētā
ir 120. Dalītās atkritumu vākšanas
punktu veidos trīs konteineri
– viens stiklam, viens PET pudelēm un papīram un viens pārējiem
sadzīves atkritumiem. Konkurss
par aprīkojuma piegādi noslēgsies
6. augustā, un, iespējams, tad būs
zināms konteineru piegādātājs.
«Konkurss tika izsludināts atkārtoti, jo iepriekš tas beidzās bez
rezultāta – bija pieteicies viens
pretendents, kas neatbilda prasībām,» teic I.Štāla.
Kopumā Zemgales reģionā plānots izveidot 313 dalītās atkritumu vākšanas punktus. Sašķiroto
atkritumu glabāšana un realizēšana paliks katras pašvaldības
ziņā. I.Štāla stāsta, ka Bauskā
atkritumi jau tiek šķiroti, glabāti
un realizēti, bet uz šķirošanas
laukumu Jelgavā, iespējams, tiks
vesti atkritumi arī no Dobeles un
rajona.

Konkurss izsludināts projekta
«Dalītās atkritumu vākšanas
punktu izveide Jelgavas pilsētā» gaitā. Tā koordinatore Dace
Dimanta stāsta, ka laukumu
izveide paredz ne vien laukumu
izbūvi, bet arī konteineru un cita
nepieciešamā aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu. Konkurss
noslēgsies šā gada 6. augustā,
bet dalītās atkritumu savākšanas laukumus plānots nodot
ekspluatācijā jau nākamā gada
martā. Tie atradīsies Salnas ielā
20 un Paula Lejiņa ielā 6.
D.Dimanta norāda, ka projekts
tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansējumu, kas veido apmēram pusi no nepieciešamajiem
līdzekļiem, 3,4 procenti ir valsts
finansējums, bet pārējo naudu
piešķir Jelgavas dome. Viņa
skaidro, ka šis ir priekšfinansēts projekts, un tas nozīmē, ka
ERAF iedalītos līdzekļus varēs
saņemt tikai pēc būvdarbu un

projekta pabeigšanas.
Atkritumu šķirošana ir viens
no atkritumu apsaimniekošanas politikas stūrakmeņiem.
Zemgales reģionālais atkritumu
apsaimniekošanas plāns 2007.
– 2013. gadam, kas izstrādāts
atbilstoši valsts noteiktajām
atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas vadlīnijām, paredz
vairāku veidu atkritumu šķirošanu. Plānots, ka perspektīvā
līdz 2013. gadam atkritumu šķirošanas laukumos tiks izvietoti
konteineri dārzu atkritumiem,
celtniecības atkritumiem, koksnes atkritumiem, plastmasas
atkritumiem, PET pudelēm, kartonam, papīram, caurspīdīgajam
stiklam, krāsainajam stiklam,
melnajiem, krāsainajiem metāliem, tekstilijām, gumijām un
ādas atkritumiem, akumulatoriem, gaismas spuldzēm, mazgabarīta elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem. Būs arī
videi drošs konteiners bīstamo
sadzīves atkritumu savākšanai.
Jelgavas un Bauskas pašvaldību
kopīgās aģentūras «Zemgales
EKO» direktore Iveta Štāla
skaidro, ka Zemgales reģionālais
atkritumu apsaimniekošanas
plāns 2007. – 2013. gadam tiek
apstiprināts ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem un tas, kas
plānā iekļauts, attiecīgajā laika

periodā būtu jārealizē. Pašlaik
norit darbs pie Zemgales reģiona
atkritumu apsaimniekošanas
plāna saskaņošanas, lai tālāk to
virzītu MK apstiprināšanai, bet
nepieciešamības gadījumā to
varēs mainīt. I.Štāla stāsta, ka
plāns ir svarīgs dokuments, jo,
pamatojoties uz to, tiks piesaistīti finansiālie līdzekļi, galvenokārt no ES Kohēzijas fonda un
pašvaldībām.
Uzmanība tiks pievērsta arī iedzīvotāju informēšanai un izglītošanai par atkritumu šķirošanu.
Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektā, kas tiek realizēts Jelgavas,
Bauskas un Dobeles rajonā un
tiks pabeigts līdz nākamā gada
beigām, šim nolūkam līdzekļi
nav atvēlēti, tāpēc aģentūra
centīsies piesaistīt finansējumu
no atbildīgajām ministrijām,
pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Savukārt
D.Dimanta norāda, ka projektā
«Dalītās atkritumu vākšanas
punktu izveide Jelgavas pilsētā»
paredzēts izdot bukletus gan
latviešu, gan krievu valodā, kā
arī izgatavot un izvietot informatīvus plakātus un stendus,
lai iedzīvotājus ieinteresētu
atkritumu šķirošanā un viņiem
būtu izprotamāka atkritumu
otrreizējās pārstrādes nozīme.

Vecais atkritumu poligons
«Brakšķi» neatbilst ES un Latvijas atkritumu apsaimniekošanas normām, un piesārņots
drenāžas grāvis ir ierasta parādība. Līdz ar jaunā poligona
izveidi šādi skati vairs nebūs
novērojami, jo drenāžas sistēma būs zem poligona. Jaunais
poligons taps turpat līdzās
– laukums jau tiek sagatavots.
Foto: JV

Latvija kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pieņēmusi
un iekļāvusi Latvijas likumos daudzas Eiropas atkritumu apsaimniekošanas prasības. Papildu tam atkritumu
apsaimniekošanu Jelgavas, Dobeles un Bauskas rajonā
regulē Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007. – 2013. gadam. Tas paredz samazināt
atkritumu kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību,
attīstīt atkritumu pārstrādi un izmantošanu kompostā, kā arī samazināt atkritumu rašanos. Šis plāns nav
tikai «uz papīra», jo ar ES Kohēzijas fonda finansiālo
atbalstu sākta projekta «Zemgales reģiona sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas attīstība Latvijā» īstenošana. Tas paredz sadzīves atkritumu poligona izbūvi
Jelgavas rajonā, esošās izgāztuves rekonstrukciju Bauskas rajonā, sadzīves atkritumu šķirošanas laukuma
izveidi Jelgavā, kā arī 22 esošo atkritumu izgāztuvju
rekultivāciju un 313 dalīto atkritumu vākšanas punktu
ierīkošanu. Projekts, kura realizēšanai ES Kohēzijas
fonds piešķir 80 procentus no kopējām attiecināmām
izmaksām, tiks pabeigts 2008. gada novembrī.

«Brakšķi» kļūs videi draudzīgi

Vāks PET pudeles, stiklu un papīru
Jelgavas pašvaldība
izsludinājusi atklātu
konkursu par divu dalītās atkritumu vākšanas
laukumu būvniecību
Jelgavā. Tajos iedzīvotāji bez maksas varēs
nogādāt savus sašķirotos atkritumus.

Vai jūs būtu gatavi
šķirot atkritumus?

Jelgavas pilsētas atkritumu apsaimniekotājs SIA
«Jelgavas Komunālie pakalpojumi» atkritumus
šķiro arī tagad, tikai tas
pagaidām notiek visai
elementārā līmenī.

SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» pieņem dažāda veida
atkritumus, kas derīgi otrreizējai pārstrādei. Pudeles un burkas
tiek vāktas no stikla taras pieņemšanas punktiem, bet logu stiklu
galvenokārt saved iedzīvotāji.

Iepakojuma materiālus SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi»
šķiro jau tagad. Darbinieki ar rokām atlasa kartonu un plēvi, ko
pēc tam presē. Sapresētie materiāli tiek nodoti otrreizējai pārstrādei.

Uzņēmuma valdes loceklis Jānis
Melbārdis norāda, ka primārais
mērķis ir novērst vides piesārņošanu, tāpēc uzņēmums nodrošina
atkritumu savākšanu un šķirošanu
ar pašreizējiem līdzekļiem un resursiem. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošana prasa
lielas investīcijas, kas nav pa spēkam ne uzņēmumam, ne pašvaldībai, tāpēc tiek piesaistīti Eiropas
Savienības līdzekļi. J.Melbārdis
stāsta, ka jaunais poligons tiks
veidots tā, lai pēc iespējas mazāk
kaitētu videi. Zem poligona tiks noklāts metru biezs māla slānis, uz tā
klās speciālu sešus milimetrus biezu plēvi, uz kuras izvietos caurules
un drenējošo slāni. Viņš skaidro, ka
notekūdeņi no atkritumiem vairs
nenonāks augsnē, bet tiks savākti
speciālā baseinā, no kura tos nogādās attīrīšanai Jelgavas pilsētas
ūdens attīrīšanas iekārtās. Tagadējo poligonu apjož drenāžas grāvis,
kurā, neskatoties uz uzņēmuma
darbinieku pūlēm to uzturēt tīru,
nereti nonāk atkritumi. Jelgavas

Jelgavas pilsētas atkritumu
apsaimniekotāja SIA «Jelgavas
Komunālie pakalpojumi» valdes
loceklis Jānis Melbārdis norāda,
ka uzņēmums jau tagad šķiro
atkritumus, tikai pagaidām tas
notiek visai elementārā līmenī.
Komunālo pakalpojumu valdes
loceklis skaidro, ka vecā poligona
rekultivācijas laikā šis grāvis tiks
piepildīts ar mālu, atstājot vien
vietu virsējiem notekūdeņiem. Tā
kā atkritumu kalns būs pārklāts ar
mālu un nosēts ar zāli, atkritumi
grāvī vairs nenonāks.
Uzņēmuma «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» teritorijā
Dobeles šosejā 34 ir neliels an-

Sadzīves atkritumu poligonā «Brakšķi» atkritumi iespēju robežās
tiek šķiroti uz vietas, atlasot, piemēram, automašīnu riepas.
gārs, kurā ar rokām tiek šķiroti
iepakojuma materiāli, atlasot
kartonu un plēvi. Iepakojuma
materiālus Jelgavas Komunālie
pakalpojumi savāc no juridiskām
personām, pārsvarā lielveikaliem.
J.Melbārdis stāsta, ka sašķirotie
materiāli ar nelielas jaudas presi
tiek sapresēti, bet pēc tam nodoti
otrreizējai pārstrādei gan tepat
Latvijā, gan Lietuvā. Strādājot ar
esošajām jaudām, uzņēmums mēnesī spēj pārstrādāt un nodot ap
40 – 50 tonnām kartona, bet gadā
– ap 500 tonnām. J.Melbārdis

lēš, ka līdz ar šķirošanas līnijas
izveidi pārstrādāto atkritumu
daudzums varētu palielināties
trīs līdz piecas reizes.
Tāpat uzņēmums pieņem stiklu – gan logu, gan pudeļu, ko
galvenokārt savāc no tirdzniecības vietām, kur iepērk stikla
taru. Uzņēmums nodrošina arī
bīstamo atkritumu savākšanu.
«Mēs pieņemam elektropreces,
dienasgaismas lampas un akumulatorus,» stāsta J.Melbārdis.
Savukārt «Brakšķos», uz kurieni
atkritumus ved no Jelgavas un

rajona, uz vietas iespēju robežās
tiek atšķirotas automašīnu riepas,
plēve un PET pudeles. Uzņēmuma
valdes loceklis norāda, ka šim nolūkam pieņemti darbā divi cilvēki.
Arī šeit sašķirotie atkritumi tiek
nodoti otrreizējai pārstrādei, piemēram, riepas galvenokārt tiek
izmantotas siltuma ieguvei.
Plānots, ka SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» no oktobra
sāks regulāri izvest lielgabarīta
atkritumus. J.Melbārdis teic, ka
arī lielgabarīta atkritumi tiks vesti uz «Brakšķiem» un tur šķiroti.
Uzņēmums paredz iegādāties
arī speciālu ierīci lielgabarīta
atkritumu pārstrādei. Pārstrādātie atkritumi nodarīs mazāku
kaitējumu videi, turklāt tos varēs
izmantot, piemēram, pārstrādājot gultu iegūtās skaidas, tās var
izmantot par kurināmo.
Kad Jelgavā darbu uzsāks jaunā atkritumu šķirošanas līnija,
Jelgavas Komunālie pakalpojumi būs atbildīgi par atkritumu
šķirošanu, pārstrādi un tālāko
realizāciju. J.Melbārdis norāda,
ka uzņēmums tam ir gatavs un
turpinās jau sākto sadarbību ar
atkritumu pārstrādātājiem.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica un
Ritma Gaidamoviča

Zenta
Žbanova,
pensionāre:
«Ja es būtu
jaunāka,
noteikti atkritumus
šķirotu. Bet
tagad esmu
veca – man var aizmirsties, ka
kaut kas tāds jādara, un visu
sametīšu vienuviet. Patlaban
jau nav arī tvertnes, kur to
darīt, – visi tik daiļi runā, bet
darīts nekas netiek. Labprāt
pateiktu kādam jaunam, lai
šķiro atkritumus, bet viņi
mums visai rupji un nevēlas,
lai aizrāda vai māca. Taču
piekrītu tam, ka vajadzētu šķirot. Tagad atkritumu
maisu laižu zemē pa šahtu,
bet, ja kas lielāks, stiepju aiz
mājas norādītajā atkritumu
izgāztuvē.»
Lelde
Šantare,
skolotāja
bērna kopšanas atvaļinājumā:
«Es noteikti
būtu gatava to
darīt. Tas tik
ļoti nepiesārņotu dabu, viss tiktu
pārstrādāts otrreizējai izmantošanai. Vēl lietderīgāk būtu, ja pie
mums ieviestu tādu praksi kā
Igaunijā, Norvēģijā un daudzās citās valstīs, kur taras punktos var
nodot arī plastmasas pudeles, par
tām saņemot attiecīgu samaksu,
– tas varētu mudināt lietu izdarīt
līdz galam. Arī tagad atkritumus
šķirojam – baterijas liekam atsevišķos konteineros, kas novietoti
veikalos. Bet problēmu radīja
saplēstā termometra likvidēšana
– aptiekās to nepieņem, tādēļ
nekas cits neatlika, kā izmest
parastajā atkritumu urnā, lai arī
zinu, ka tas ir ļoti bīstami.»
Maigurs
Kalniņš,
Nacionālo
bruņoto spēku karavīrs:
«Jā, noteikti
atbalstītu atkritumu šķirošanu. Pašlaik, protams, visu metam vienā
kopējā konteinerā, taču būtu ar
mieru šķirot un katru pārpalikumu nogādāt pie mājas atsevišķi katram atkritumu veidam
ierīkotajos lielajos konteineros.
Man tas nesagādātu problēmas,
jo daudzas lietas var pārstrādāt
un izmantot otrreizēji, piemēram,
maisiņus vai pudeles, papīrus un
citus. Taču tagad viņi visu aizved
uz vienu vietu, kur algoti cilvēki
dara šo darbu, bet man liekas, ka
pienācis laiks arī sabiedrībai sevis
labā ko darīt, ne tikai paļauties uz
citiem. Atceros, ka bērnībā vācām
un nodevām makulatūru, tagad
papīru aizvedu uz laukiem un
sadedzinu, bet baterijas atstāju
speciāli izvietotajās kastītēs.»

Nora Lūse,
LLU Tehniskās fakultātes docētāja:
«Tas jādara
obligāti. Visur jāuzstāda
urnas, lai pieejamas ikvienam iedzīvotājam, ir ērti šķirot
un nav tālu no mājām. Mēs esam
izglītoti un visi zinām, ka tas
ir ekoloģiski un saimnieciski.
Pati jau tagad izmantoju veiklā
«Maxima» pieejamo pakalpojumu – baterijas iemetu speciālajā
kastītē. Taču, runājot par elektroprecēm, jāteic, ka izmantoju
kvalitatīvu tehniku, kas ilgi
kalpo. Skolas laikā biju pioniere
– staigājām pa dzīvokļiem un vācām metāllūžņus, makulatūru,
taču tagad nekas tāds nenotiek.
Atkritumu šķirošana ir civilizācijas attīstības nosacījums, jo
patlaban mēs spļaujam akā, no
kuras dzeram.»
Sintija
Kukare,
studente:
«Neesmu jelgavniece, taču
šādu ideju noteikti atbalstītu. Šķirošana
vajadzīga ne
tikai Jelgavā, bet visā Latvijā. Ja
tas būtu jādara, noteikti darītu.
Nav patīkami skatīties uz to, kas
tagad notiek pie daudzstāvu māju
konteineriem, kur atrodas gan
pārtikas atliekas, gan pudeles, gan
elektropreces, gan dīvāni un citas
lietas, radot milzu nekārtības. Ar
elektropreču likvidēšanu man
pagaidām nav bijušas problēmas,
bet baterijas gan iemetu speciāli
tām paredzētajās un izvietotajās
kastītēs kādā no veikaliem.»
Solvita
Lūriņa,
Jelgavas
pašvaldības
galvenā speciāliste vides
politikas
jautājumos:
«Jelgavas pašvaldības administrācijas darbinieki atkritumus šķiro jau trīs
gadus. Ņemot vērā mūsu darba
specifiku un atkritumu apsaimniekotāja SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» piedāvātos
pakalpojumus, atšķirojam papīru
no pārējiem atkritumiem. Papīrs
tiek nodots makulatūrai, un tā
ir galvenā darbinieku motivācija
– redzēt, ka atkritumu šķirošana
ir lietderīga un papīrs tiešām
nonāk makulatūrā. Pašvaldības
darbinieki pret atkritumu šķirošanu neiebilst, viņi ir arī informēti
par to, kādus papīrus pieņem
makulatūrā un ko nepieciešams
atšķirot. Šajā procesā iesaistīti arī
apkopēji, kas rūpīgi pārbauda, vai
atšķirotais papīrs der makulatūrai. Saimniecības sektors apsver
iespēju nākotnē šķirot arī PET
pudeles.»

Iedzīvotāji jau šobrīd šķirotos atkritumus paši var nogādāt «Brakšķos», bet pēc jaunās šķirošanas līnijas izveides konteineri dažāda
veida atkritumiem būs izvietoti māju pagalmos.
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Policija
aiztur
automašīnu
apzadzēju

Mēs esam dažādi,
iespējas – vienādas

 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas un
rajona Policijas pārvaldē jūlijā sākti vairāki
kriminālprocesi par automašīnu apzagšanu
un zādzības mēģinājumiem pilsētā. Likumsargu operatīvu darbību rezultātā aizvadītajā
nedēļā par automašīnu
apzagšanu un zādzības
mēģinājumiem izdevies
aizturēt agrāk tiesātu
1981. gadā dzimušu
vīrieti. Viņš tiek turēts
aizdomās par vismaz
septiņām zādzībām,
no kurām viena nav
izdevusies.
Jelgavas Policijas pārvaldes
preses sekretāre Ieva Sietniece
«Jelgavas Vēstnesim» skaidro
– pirmstiesas izmeklēšanā konstatēts, ka automašīnās iekļūts,
sabojājot vai nu slēdzenes,
vai izsitot durvju logu stiklus.
Aizdomās turētais vīrietis no
spēkratiem zadzis magnetolas,
kuras pēc noziedzīgā darījuma
paveikšanas paspējis realizēt
pārdodot. Noskaidrots, ka persona uzdarbojusies agrās rīta
stundās ap pulksten četriem,
apzogot daudzstāvu māju pagalmos novietotos braucamrīkus,
kuru saimnieki vēl guļ saldā
miegā. Pašlaik policija noskaidro, vai aizturētā persona nav
iesaistīta citu noziedzīgu nodarījumu veikšanā, tāpēc lūdz
atsaukties visas personas, kuras
līdz šim nav ziņojušas par līdzīgiem apzagšanas gadījumiem,
zvanot pa tālruņiem 3004204,
3004202, 02 vai personīgi vēršoties policijā.
Aizturētajam vīrietim patlaban noteikts aizdomās turamās
personas statuss un tiek lemts
par drošības līdzekļa piemērošanu. Par šādu noziegumu draud
sods ar brīvības atņemšanu līdz
desmit gadiem ar vai bez mantas
konfiskācijas.

Eiropas Komisija šo
pasludinājusi par Eiropas vienādu iespēju
gadu, lai informētu
cilvēkus par dzīvi bez
diskriminācijas. Latvijā
tā aktivitātes realizē Īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības
integrācijas lietās sekretariāts, kas 23. jūlijā
ieradās Jelgavas autoostā, lai prezentētu pirmo no četriem
Vienādu iespēju gada
autobusiem, kas pārvietoties ļauj arī cilvēkiem ratiņkrēslā.
Uz viena no Jelgavas Autobusu
parka (JAP) autobusiem izvietota
gada simbolika – uzraksts «Mēs
esam dažādi, iespējas – vienādas?», aicinot ikvienu izvērtēt
savu attieksmi un aizdomāties,
cik lielā mērā mums visiem ir
vienādas iespējas dzīvot bez
diskriminācijas. Paredzēts, ka
autobuss ikdienā kursēs dažādos
starppilsētu maršrutos.
JAP valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs atklāšanā stāstīja
par pārvietošanās iespējām
invalīdiem, iekļūšanu, aprīkojumu un drošības pasākumiem
autobusā. Šis nav vienīgais JAP
autobuss, kas aprīkots ar zemo
grīdu, lai tajā ērti varētu iekļūt
arī invalīdi ratiņkrēslā. «Jaunie
Eiropas Savienības noteikumi
paredz, ka līdz 2015. gadam
zemajām grīdām ratiņkrēslu
iebraukšanai jābūt visos pilsētas sabiedriskajos transportos.
Patlaban esam soli priekšā daudzām pilsētām, jo 95 procenti
Jelgavas autobusu jau aprīkoti
ar nepieciešamo invalīdiem.
Savukārt attiecībā uz starppilsētu pārvadājumiem noteikumi
paredz, ka līdz 2009. gadam tas
jānodrošina arī vismaz diviem
reisiem no Jelgavas uz Rīgu un
atpakaļ, un jau pašlaik vairāk
nekā divi atbilstoši aprīkoti au-

tobusi ik dienu kursē šajā maršrutā,» stāsta P.Salkazanovs.
Valdes loceklis atzīst, ka liels
paldies par pasākuma īstenošanu jāsaka Jelgavas domei,
kas piešķīrusi finansējumu,
lai JAP iegādātos piecus lielus
«Volvo» markas autobusus,
kuros ērti var iekļūt arī cilvēki
ratiņkrēslā.
Paredzēts, ka iedzīvotāju uzmanība invalīdu tiesībām tiks
pievērsta arī Kurzemē, Vidzemē
un Latgalē, kur līdzīgi kā Jelgavā uz invalīdiem draudzīgiem
autobusiem tiks izvietota Vienādu iespēju gada simbolika.
Pasākuma mērķis ir vairot
cilvēku informētību un pārliecību par vienādām iespējām,
aizsākt diskusiju par priekšrocībām, kādas sniedz sabiedrības
daudzveidība, kā arī mazināt
diskrimināciju valstī. Tādējādi
Eiropas Savienības valstīs, tajā
skaitā Latvijā, tiks sākta daudzpusīga un drosmīga saruna par
diskrimināciju.
Jelgavā Vienādu iespēju gadu
atklāja ukraiņu kultūras centra «Džerelo» dziedātājas, bet,
pasākumu noslēdzot, Jelgavas
debesis rotāja balti baloni ar
simbolisku vēstījumu: «2007.

Foto: JV

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pārstāves Irīna Kulitāne
(no labās) un Zane Lielķikute gaisā palaiž baltus balonus ar vēstījumu par iecietību. Savukārt
ikdienā pa Zemgales lielceļiem, atgādinot, cik liela nozīme ir vienādām iespējām visiem, ripos
Foto: JV
autobuss ar simboliku «Mēs esam dažādi, iespējas – vienādas?».
gads ir Vienādu iespēju gads.
Šodien, 23. jūlijā, Jelgavā, Zemgalē, notika pirmais no četriem

Vienādu iespēju gada pasākumiem Latvijas novados. Lai
šis simboliskais vēstījums nes
iecietību pār Zemgali un veicina

cilvēkos cieņpilnu attieksmi
pret apkārtējiem līdzcilvēkiem.
Jo mums visiem ir vienādas
iespējas!»
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Viņi ierodas, iepriekš nebrīdinot
 Ritma Giadiamoviča

Vasaras karstākās dienas, tāpat kā rudens
pirmā puse, ir spraigākais darba cēliens Pārtikas veterinārā dienesta
Jelgavas nodaļas valsts
pārtikas inspektoriem –
neviens no mums taču
veikalā nevēlas nopirkt
sakaltušu desas gabalu
vai sapelējušu siera šķēli, ne arī skābu pienu vai
vecus salātiņus. Inspektori rūpējas par sabiedrības veselības drošību
un uzņēmuma pārtikas
atbilstību noteiktajiem
standartiem. Šāds pienākums ik dienas ir septiņiem inspektoriem,
kuru pārraudzībā ir visi
Jelgavas un rajona pārtikas veikali, ražotnes,
pārstrādes uzņēmumi
un sabiedriskās ēdināšanas vietas.

Veikalam «Elvi» Rūpniecības ielā 67 tika izteikts aizrādījums par
noteikumiem neatbilstoši noformētām augļu un dārzeņu cenu
zīmēm. Tajās norādīta tikai maksa par preci, taču jābūt arī izcelValsts pārtikas inspektore Karī- smes valstij un, ja ir, šķirai. Inspektors Oskars Cīrulis stāsta, ka
na Valiniece atzīst, ka pārbaudēs lielveikalos augļiem ar vairākiem mērinstrumentiem tiek veikta atsevišķa kvalitātes pārbaude, kas
viņi dodas katru dienu visa gada prasa ilgāku laiku. Bet mazajos veikalos pietiek tikai ar noformējuma un svaiguma pārbaudi.
garumā. Katrs inspektors dienā
cenšas pārbaudīt divus trīs ob- preču un pakalpojumu dārdzības
jektus, tas atkarīgs no konkrētā dēļ vēlas ietaupīt. Proti, nedarbiuzņēmuma produkcijas apjoma. not iekārtas uz pilnu jaudu, kas,
Taču spraigākie darba periodi ir protams, patērētu vairāk elekvasarā, kad termometra stabiņš trības. Turklāt daudzos mazajos
uzkāpis krietni virs 20 grādu veikalos iekārtas ir nolietojušās
atzīmes, tādēļ laika apstākļi un neatbilst mūsdienu prasībām.
vairs nav tik labvēlīgi produktu Taču pašlaik veikaliem ir tendenuzglabāšanai. Un, ja uzmanība ce uzlabot vizuālo izskatu, līdz ar
netiek pievērsta temperatūras ie- to tiek iegādāts jauns aprīkojums,
robežojumiem, preces bojājas, bet kas veicina labvēlīgu produktu
inspektori ir tie, kas uzrauga, lai uzglabāšanu.
tiktu ievērotas gan temperatūras
Mazumā gājušas problēmas,
svārstības, gan citi nosacījumi. kas saistītas ar derīguma termiņa
Inspektore K.Valiniece un viņas neievērošanu. Tie kļūst arvien
kolēģi jau sastādījuši vairākus ilgāki, līdz ar to veikalnieki izrēadministratīvo pārkāpumu pro- ķina, cik daudz produkta attiecīgā
tokolus par neatbilstošas tempe- laika periodā spēj realizēt, un tik
ratūras izvēli dažādiem pārtikas arī pasūta. Protams, problēma Šī «zilā gulbīša» ierašanās tirdzniecības uzņēmuma vai sabiedproduktiem.
nav izskausta pavisam. Gadās, ka riskās ēdināšanas iestādes vadībai un pārdevējiem nereti rada
«Darbadiena norit pēc iepriekš kādu preci neizdodas pārdot un tā satraukumu. Tiesa gan – bieži vien tas ir nepamatots, kaut arī
sastādīta plāna, kas katram paliek veikalā,» informē inspek- inspektori atzīst – kas rok, tas atrod ko nepatīkamu. Arī pirinspektoram paredz doties uz tore. Kontrolēti tiek arī alkohola cēji par pamanītajām nepilnībām var zvanīt pa PVD uzticības
noteiktu iestādi. Viens pa dienu plaukti, kas nu jau pāris gadu tālruni.
apskata kādu ražošanas vai pār- būtiskas problēmas nesagādājot,
strādes uzņēmumu, otrs – tirdz- jo sērijas numurs uzrādīts visām
niecības vietas, kāds veic kvali- pudelēm. Neviens uzņēmējs nevētātes kontroles, bet cits ierodas las lielus zaudējumus, kas rodas,
sabiedriskās ēdināšanas iestādē. izņemot no apgrozības atsevišķu
Protams, nevienā no gadījumiem partiju.
uzņēmējus iepriekš neinformēSabiedriskās ēdināšanas uzjam un ierodamies uz pārbaudi ņēmumi mēdz grēkot, karstos
negaidīti,» tā K.Valiniece.
ēdienus neturot tādā režīmā, kā
paredzēts, tas ir, plus 60 grādi pēc
Galvenās problēmas
Celsija. Uzņēmēji ekonomiskos
tirdzniecībā un
nolūkos, tāpat kā veikalos, sasabiedriskajā ēdināšanā
mazina jaudas un tādējādi – arī
«Pirmkārt, mēs kontrolējam elektrības rēķinu, taču apdraud
temperatūru visām vitrīnām cilvēku veselību. Šādos uzņēmu– piena, gaļas, augļu un citu mos ir lielas problēmas higiēnas
produktu. Otrkārt, uzmanību nodrošināšanai darba procesā.
pievēršam derīguma termiņam Proti, sākotnēji uzņēmums pareun preces marķējuma atbilstībai dzēts nelielam produkcijas ražo- Ļoti būtiski, lai veikalu vitrīnās produkcija cita no citas būtu
Ministru kabineta noteikumiem. šanas apjomam, taču ik gadu tas nošķirta. Lielākās problēmas visbiežāk tas sagādā mazajiem
Protams, arī higiēna un tīrība ir aug, līdz ar to paliek arvien mazāk veikaliem, taču nu jau arī tur atskārtuši, ka produktus atdalīt
ļoti svarīgs aspekts,» tā inspek- vietas nelielajā virtuvē. Bieži vien iespējams kaut ar nelielu plastmasas sieniņu. Tādējādi zivis
tors Oskars Cīrulis. Inspektoru nākas aizrādīt sabiedriskās ēdinā- novietotas pie zivīm, bet blakus produkti nošķirti, radot divas
Foto: JV
uzdevums ir konstatēt problē- šanas vadībai par nehigiēnisko un atsevišķas vitrīnas.
mas, pirmajā reizē izteikt brīdi- darbam nenodalīto vidi.
nājumu, bet, ja tas netiek ņemts
nodaļas un kulinārijas cehu,» kvīts izrakstīšana par 250 latiem
vērā, nākamajā jau tiek izrakstīta Visvairāk
pamato O.Cīrulis.
vairumtirdzniecības bāzei, kurai
soda kvīts. «Sods ir no 10 līdz 250 apmeklē lielveikalus
Inspektori atzīst, ka savulaik transportēšanas firma piegādāja
latiem. To uzliek inspektors, bet,
Visbiežāk PVD ierodas liel- sodi bijuši mazāki, taču tas nav saldētu produkciju. «Protokols
ja problēma nopietnāka, PVD va- veikalos. Ne jau tāpēc, ka tie devis rezultātus, tāpēc patlaban sastādīts, jo produkcija, kuru
dītājs var piemērot vēl bargāku,» būtu lielākie likumpārkāpēji, piemēroti augstāki. «Pie atbildī- vajadzēja uzturēt mīnus 18 grāatklāj K.Valiniece.
bet gan tāpēc, ka tur ir ļoti bas tiek sauktas juridiskās firmas, du temperatūrā, atradās mīnus
Inspektori stāsta, ka gadu gaitā daudz preču sekciju, kas nav ne pārdevējs, kas izpilda viņa trīs. Pārbaudes brīdī pārtika bija
pārkāpumu skaits palicis nemai- aptveramas vienā dienā. Vien- rīkojumus, tāpēc, iespējams, ar atkususi, tas nozīmē, ka jāizņem
nīgs. Taču lielākās problēmas reiz tiek pārbaudīts veikala augstajām soda maksām mēs no apgrozības. Tas tika izdarīts,
ir ar temperatūras neatbilstību kulinārijas cehs, citu – veikala viņus nedaudz mācām,» stāsta uzņēmējam radot 407 kilogramu
dažādās saldējamās vitrīnās. produkti pa nodaļām. «Nav K.Valiniece. Inspektore piebilst, produkcijas zaudējumu, kas no«Visbiežāk to temperatūra ir uz jēgas lielveikalos visu izkon- ka pēdējie administratīvie sodi zīmē vērienīgu naudas summu,
robežas – ja jābūt sešiem grādiem, trolēt vienā reizē, jo, kamēr lielākoties izrakstīti 250 latu plus sodanaudu. Protams, vainīga
tad parasti tā ir par diviem trim es pārbaudu, piemēram, piena apmērā. Pagājušās nedēļas laikā pārvadājumu firma, kas mašīnu
grādiem augstāka. Iespējams, tas produktus, tirdzniecības vietas ievērojamākais bijis administra- saldētavām izslēgusi attiecīgās
izskaidrojams ar to, ka uzņēmēji darbinieki sakārtojuši pārējās tīvā protokola sastādīšana un iekārtas. Taču pieņēmējs nepār-

Pārtikas veterinārā dienesta sastādītie protokoli
(no 1. janvāra līdz 31. jūnijam)
Mazumtirdzniecībā
37 administratīvie protokoli, iekasējot soda
naudu 5285 latu apmērā:
• 13 protokoli par temperatūras režīma un
marķējuma pārkāpumiem;
• 22 protokoli par preces derīguma termiņa
beigšanos;
• 2 protokoli par higiēnas prasību neievērošanu.
Sabiedriskajā ēdināšanā
9 administratīvie protokoli, iekasējot soda naudu 1230 latu apmērā:
• 5 protokoli par temperatūras režīma un marķējuma neievērošanu;
• 4 protokoli par higiēnas prasību neievērošanu.

Problēmas pārdevējiem prot sagādāt arī vairāki lielie gaļas
pārstrādes uzņēmumi, kuri preces pavadzīmē norāda ilgāku
derīguma termiņu, kaut arī informācija uz desas vai gaļas iepakojuma liecina, kas tas beigsies jau pēc divām dienām.

Ne tikai Karīnas Valinieces, bet arī pārējo inspektoru galvenais
darba instruments ir temperatūras mērītājs. Tas svarīgs darba
procesā, lai konstatētu vienu no biežākajiem pārkāpumiem
tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos – temperatūras izmaiņas un tās neatbilstību prasībām. Inspektore
atzīst, ka bez mērinstrumenta darbs nav iedomājams.
bauda, kādu preci viņam piedāvā. Tā gadās arī veikalos, kuros
pārdevējām nav laika, tādēļ viņas
uzticas preču piegādātājiem, lai
gan tādējādi kaitē gan sev, gan
citiem,» stāsta inspektore.

Pārbaude SIA «Randa»
un veikalā «Elvi»

Inspektoru un «Jelgavas Vēstneša» apmeklētais veikals SIA
«Randa» saņēma aizrādījumu
par piena vitrīnas temperatūras
neatbilstību prasībām. «Te novērojamas tehniskas problēmas, ko
uzņēmumam vajadzētu risināt.
Iesakām augļu cenas zīmi noformēt lielākā drukā, lai pircēji labāk varētu saredzēt, no kurienes
produkts cēlies,» tā K.Valiniece.
Inspektore šoreiz konstatēja
arī kāda liela gaļas kombināta
pieļautu neprecizitāti, tādējādi
kaitējot veikalam un patērētājiem, jo pavadzīmē norādīts
ilgāks derīguma termiņš, taču
marķējums apliecina, ka prece
derīga vēl vienu dienu. «Veikalā
kontroli veicam izlases veidā,
jo pilnīgi visas preces aptvert
nav iespējams. Mūsu mērķis
nav veikt inventarizāciju. Taču,
ja veikalam ir tendence tirgot
preci, kurai beidzies termiņš,
tas atklājas pat šādā pārbaudē,»
atzīst O.Cīrulis.

Lielveikalā «Elvi» mūsu viesošanās laikā būtiskas problēmas
netika konstatētas – vien dažādi
sīkumi par preces novietojumu
un nepareizi noformētām cenu
zīmēm. Īpaša uzmanība tika
pievērsta bērnu pārtikai, jo lielveikalos tai parasti esot vislielākā
derīguma termiņa neatbilstība.
Inspektori atzīst, ka viņu darbs
ar gadiem kļuvis vieglāks, jo
katram pārdevējam jāizpilda
PVD obligātās prasības – ik pa
diviem gadiem jāapmeklē PVD
apmācību kursi. Tiek izglītots
arī katrs darbinieks atsevišķi,
nevis tikai vadība. Tie, kas savā
jomā strādā vairākus gadus, ir ļoti
kompetenti dažādos jautājumos.
Problēmas nereti sagādā jaunas
pārdevējas.
Inspektori stāsta, ka uz uzņēmumiem kādā pagastā Jelgavas
rajonā vienlaicīgi dodas vairāki
inspektori un darbu sāk reizē, jo
lauku teritorijās vērojama liela
solidaritāte, un, uzņēmumiem sazinoties, jau laikus tiek paziņots
par vizīti. Tiesa gan – inspektori
nevienu «pie rokas» nav pieķēruši. Tas nedaudz apgrūtina darbu,
tādēļ pašlaik apskata izvēlētos uzņēmumus un uz blakus esošajiem
nemaz nedodas. Pilsētā situācija
ir citādāka, jo šeit ir daudz veikalu, kas savā starpā nesazinās.
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Vasaras prieki
bez mammas un tēta
 Sintija Čepanone

Vasara skolēniem ir atpūtas laiks – par mācībām vismaz kādu brīdi
galva nav jālauza un
var ļauties brīvdienu
vilinājumam. Daudzi
pilsētas bērni mēro
ceļu pie vecmāmiņas
uz laukiem, dažs brīvlaiku pavada kopā ar
vecākiem vai draugu
pulkā mājas pagalmā.
Bet kā vasara aizrit
tiem, kuri par savām
mājām sauc Bērnu
sociālās aprūpes centru?
«Es gaidu vasaru, lai varētu
peldēties un sauļoties. Man
patīk braukt uz nometnēm,
jo tur vienmēr ir daudz jaunu
draugu. Vēl es spēlēšos un lasīšu
grāmatas», «Vasarā es braukšu
pie krustmātes. Ja godīgi – man
nepatīk doties uz nometnēm,
bet pie krustmātes – cita lieta!
Viņa ir jauka», «Es vēlos vasaru
pavadīt labā noskaņojumā. Šo
sajūtu man varētu uzdāvināt
krustmāte no Dānijas, uzrakstot vēstuli. Vēl man ārkārtīgi
patīk laiku pavadīt iemīļotajā
peldvietā Ozolniekos, jo tur
ir smuki. Būtu arī priecīgs, ja
man būtu velosipēds, jo vasarā
braukt ar to ir forši», «Šajā vasarā es gribētu nopelnīt mazliet
naudas, bet es to nevarēšu, jo
man ir piedāvājums braukt
uz ārzemēm. Par to esmu ļoti
priecīgs, jo nekad neesmu tik
tālu devies», «Es gribu atrast
darbu un nopelnīt naudu vasaras priekiem. Protams, arī
ar draugiem pie upes atpūsties
no skolas. Man patīk braukt uz
nometnēm un iepazīties ar
jauniem cilvēkiem. Es sagaidu siltu un piedzīvojumiem
bagātu vasaru» – tie
ir tikai daži no plāniem, ko, sākoties
vasarai, vēlējās
realizēt Jelgavas Bērnu
sociālās
aprūpes
centra
(JBSAC)
iemītnieki.
N u
brīvlaiks strauji tuvojas
izskaņai, tādēļ «Jelgavas Vēstnesis» centās noskaidrot, kā vasaru pavada centra audzēkņi.

Brīvlaiks tiek
plānots savlaicīgi

«Šeit mīt 74 bērni vecumā no
diviem līdz 21 gadam. Mācību
gada laikā viņi apmeklē skolu
vai bērnudārzu, bet vasarā – kā
nu kurš. Viens pelna naudu,
cits atpūšas nometnēs vai pie
krustvecākiem, vēl kāds nedara
neko. Ikviens pats var izlemt,
piedalīties vai nepiedalīties
aktivitātēs, kas viņiem tiek
piedāvātas brīvlaikā,» JBSAC
direktores vietniece Ina Ivanova
atklāj, ka dažādos pasākumos
audzēkņi var iesaistīties visa
gada garumā – gan tajos, ko
viņi organizē savas grupas lokā,
gan tajos, kas tiek rīkoti visa
centra un arī pilsētas mērogā.
«Mums jau savlaicīgi izstrādāts
pasākumu plāns, taču dažādas
apstākļu sakritības tajā ievieš
korekcijas. Piemēram, pagājušajā ceturtdienā bija iecerēts ar
pašiem mazākajiem doties uz
Zooloģisko dārzu, taču mums

Sešpadsmitgadīgās Elīnas Dzalbas vasara lielākoties aizrit strādājot – viņa Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā aizvieto
auklīti, dažkārt viesojas pie mammas un palīdz apdarīt mājas
soli. «Man prieks, ka uzreiz pēc skolas beigām varu strādāt
tepat bērnunamā,» meitene stāsta, ka tā dēļ šovasar atpūtas
nometne viņai iet secen, un atceras iespaidus, ko guvusi kristīgajā nometnē pērn. «Jauni draugi, dažādas spēles, interesantas
nodarbības,» Elīna uzskaita piedzīvoto un atklāj savu sapni:
«Es kādreiz gribētu paciemoties Amerikā – līdz šim to esmu
redzējusi tikai filmās. Man liekas, ka tur varētu būt skaisti.»
piedāvāja iespēju kinoteātrī
«Rīga» noskatīties multfilmas,
un šo iespēju, protams, izmantojām, zvēru apciemošanu atliekot uz vēlāku laiku,» komentē
I.Ivanova.
Vasarā brīvs laiks ir tikai daļai audzēkņu, jo lielākie izvēlas
strādāt, lai nopelnītu kabatas
naudu. «Daļa bērnu darbu atraduši ar Nodarbinātības valsts
aģentūras palīdzību, daļa – paši
uzrunājuši darba devējus. Vairāki jaunieši jau savlaicīgi darba
vietu rezervējuši tepat centrā,
un atvaļinājuma laikā aizvieto
auklītes, apkopējas, virtuves strādnieces,» JBSAC sociālā darbiniece
Viktorija
Bezzubeca piebilst, ka puiši
labprāt palīdz
arī remontdarbos,
meitenes iesaistās
apkārtnes sakopšanā. Savām rokām nopelnīto naudiņu katrs no bērniem tērē pēc
saviem ieskatiem.

Viesģimenes
rada mājas sajūtu

Dažiem bērniem palaimējas
brīvlaiku pavadīt ģimenēs.
«Pāris bērnu vasaru pavada
pie tuviniekiem, vairākiem ir
iespēja brīvlaikā pabūt nometnēs, kuras tiek organizētas
ārzemēs, citus ciemos uzaicinājuši krustvecāki no Zviedrijas,
Dānijas, Amerikas, vēl dažiem
dota iespēja dzīvot viesģimenēs
ārpus mūsu valsts robežām,»
direktores vietniece stāsta, ka
diemžēl vietējie iedzīvotāji šajā
ziņā ir kūtri un centra iemītniekiem nelabprāt piedāvā iespēju
kādu laiku padzīvot ģimenē.
«To visbiežāk apņemas ārpus
Jelgavas dzīvojošie, taču tad
tas tiek piedāvāts attiecīgi tuvākās apkārtnes bērnu sociālās
aprūpes centra audzēkņiem,»
tā I.Ivanova.
Tieši tādēļ direktores vietniece un sociālā darbiniece uzteic
sadarbību, kas daudziem bērniem izveidojusies ar ārzemju
krustvecākiem. Tomēr palaimē-

jas ne visiem. «Ja kāds bērniņš
iekrīt sirdī, ģimene par viņu sāk
gādāt un iegūst krustvecāku
statusu. Mācību gada laikā viņi
sarakstās, bet vasarā – uzaicina
ciemos,» direktores vietniece
atklāj, ka tie, kuriem pagaidām
nav šādas iespējas, lolo cerību
tādu iegūt.
Ar JBSAC audzēkņiem labprāt kopā ir arī brīvprātīgie.
Piemēram, jau vairāk nekā trīs
gadus Jelgavā ierodas jaunieši
no Amerikas, kas, iesaistot dažādās aktivitātēs, gādā par to,
lai bērni pilnvērtīgi pavadītu
savu brīvo laiku.

Vienkāršie vasaras prieki

Taču pārējie, tostarp paši mazākie, izmanto ikvienu iespēju
dienu pavadīt ārpus centra
sienām. Pirmklasniekiem jau
aiz muguras nometne «Piedzīvojumi džungļos», pašlaik
desmit audzēkņu atpūtu bauda
baptistu draudzes organizētajā
nometnē «Prieks» Ropažos. Bet
šīs nedēļas nogalē lielākie centra
iemītnieki dosies tradicionālajā
piecu dienu ilgajā pārgājienā
kopā ar draugiem no Dānijas pa
Kurzemes jūrmalu. «Brīvlaika
programmu cenšamies izstrādāt
pēc iespējas daudzveidīgāku, lai
apmierināti būtu visu vecumu
bērni,» direktores vietniece atklāj, ka ierasti ir braucieni kopā
ar bērniem uz jūru, peldēšanās
kādā netālajā upē vai
Ozolnieku dīķī, muzeju
apmeklējumi, arī izzinošas ekskursijas pa
Jelgavu un citām
Latvijas vietām.
«Grūtākais ir bērnus iekustināt. Ja viņi
piekrīt doties kādā izbraucienā, tad tā lieta aiziet, un visi
atpakaļ atgriežas apmierināti,»
piebilst I.Ivanova. Viņa neslēpj,
ka naskākie braucēji parasti
ir jaunākie audzēkņi, lielākos
ir daudz grūtāk ieinteresēt.
Tas jāprot. Diemžēl ir arī tādi,
kuriem rūp vien televizors un
mūzika.
Taču lieliska laika pavadīšana
izvēršas arī uz vietas telpās
un aprūpes centra apkārtnē.
«Jūnijā jaunāko grupiņu bērni
piedalījās zīmēšanas konkursā

Jau sesto gadu Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra 2 – 6 grupa piedalās pārgājienā «Pūteļi».
Šoreiz tajā piedalījās 16 audzēkņi, kas pie karjera pavadīja trīs, lai gan lietainas, taču iespaidiem
bagātas dienas. «Katru gadu atpūtu sākam ar talku un uzkopjam apkārtni, tikai pēc tam ceļam
teltis. Šoreiz arī lietus bija – sēdējām pie ugunskura, drēbes izmirkušas, taču forši,» kopības
izjūtu, kas parasti valda pārgājienā, atklāj puiši. Viņi stāsta, ka šogad pārsteigusi bagātīgā
sēņu un ogu raža.
«Visskaistākais taurenītis», īsi
pēc vērienīgā Smilšu skulptūru
festivāla tādu ar nosaukumu
«Smilšu pasaule» sarīkojām
arī šeit – mazie cēla miniatūru
smilšu pilsētiņu ar pili, mājām,
mūriem, upēm. Tā tika arī apzaļumota!» stāsta V.Bezzubeca.
Savukārt 17. jūlijā centra
iemītnieki sapulcējās «Tējas
namiņā» – pasākumā, kurā tika
izzinātas dažādu valstu tējas
dzeršanas tradīcijas, pārrunāti
aizvadītie un kalti plāni jaunajiem notikumiem. Aiz muguras
arī Lasīšanas konkurss, kurā
bērni apliecināja savu prasmi
skaisti lasīt iemīļotāko dzeju vai
prozu, Modes skate, kad lietotie
apģērbi pārtapa interesantos
tērpos, un daudzi citi lielāki un
mazāki svētki.
Sociālā darbiniece stāsta, ka
ar nepacietību audzēkņi gaida
arī Latvijas Bāreņu biedrības organizēto ekskursiju uz Lietuvu,
kad 8. un 9. augustā 20 bērniem
būs iespēja apskatīt Palangu
un Klaipēdu. Vasaras brīvlaika
neatņemama sastāvdaļa visiem
aprūpes centra iemītniekiem
un darbiniekiem ir «Lediņu»
nometne. «Jau vairāk nekā
četrus gadus mūsu bērniem tiek
dāvināta iespēja augusta nogali
pavadīt nometnē «Lediņi». To
uzskatām par vasaras izskaņas
atzīmēšanu, kad izvērtējam
brīvlaikā gūtos iespaidus un
noskaņojamies jaunajam
mācību cēlienam,» stāsta
I.Ivanova, piebilstot,
ka spilgtākie mirkļi sagūluši albumos
un dažkārt bērni tos
labprāt pāršķirsta, lai
atsauktu atmiņā vasaru.

Puišiem – puišu darīšanas

«Mēs cenšamies piedalīties visos pasākumos. Tā taču ir atpūta,
izklaide, turklāt iespēja pabūt
ārpus bērnunama sienām,» JBSAC 2 – 6 grupas puiši atklāj, ka
apmeklēti tiek gan centrā organizētie, gan pilsētā. «Zēni šajos
Pilsētas svētkos piedalījās skrējienā, pagājušajos Piena, maizes
un medus svētkos Ruslans un
Artūrs izcīnīja 2. vietu piena
paku laivu regatē,» savējos pasla-

Īsi pēc Starptautiskā smilšu skulptūru festivāla, kas norisinājās
pilsētā, tāds ar nosaukumu «Smilšu pasaule» tika sarīkots arī
Bērnu sociālās aprūpes centrā, un mazie cēla smilšu pilsētiņu
ar pili, mājām, mūriem, upēm.
vē audzinātāja Inta Ludžiniece.
Audzēkņi atzīst, ka brīvā laika
pavadīšanas iespējas vasarā ir
daudzveidīgas. Nesen viņi atgriezušies no tradicionālā pārgājiena
«Pūteļi 2007» un vēl aizvien ir
iespaidiem bagāti. «Mēs sakopām apkārtni, gājām mežā
pēc malkas, skraidījām
pa grants kalniem,
spēlējām futbolu,
peldējāmies, makšķerējām, sēņojām,
ogojām,» jaunieši
pārskata fotogrāfijas un atceras piedzīvoto. Uz jautājumu, kas
īpašs šajā pārgājienā, viņi
atbild: «Tas vienkārši ir
foršs,» un audzinātāja papildina, ka tā ir reize, kad cits citu
bērni iepazīst tuvāk, atklāj otrā
agrāk nepamanītas rakstura īpašības un iemācās paļauties.
Karstajās dienās centra audzēkņi noteikti peldas. «Man
patīk peldēties jūrmalā, Ozolniekos un Svētes upē,» saka
trīspadsmitgadīgais Ruslans un
pārējie piebalso – arī akvaparkā.
Tajā savulaik jau būts, bet puiši
plāno turp doties arī šogad.
Kā jau puišiem piedienas,
brīvais laiks tiek pavadīts arī,
«ķimerējoties» ap velosipēdiem. «Tas ir mans hobijs. Es
vienmēr esmu procesā – pats

salaužu, pats remontēju,» 15
gadus vecais Ruslans stāsta, ka
tehniskas lietas viņam padodas,
tādēļ ar lielāko prieku brīvo
laiku aizpilda, remontējot visu,
kas salūzis. Riteņa remonts un
dažādi triki ar velosipēdu
ir arī mazā Ruslana
aizraušanās.
I.Ludžiniece, runājot
par «savējo» atpūtu vasarā, vien piebilst: «Žēl,
ka šogad par ieeju Smilšu
skulptūru festivālā
bija jāmaksā – daudzi neaizgāja, taču
būtu gribējuši tās
apskatīt un papriecāties nakts
ballē. Pusaudžiem
jau
gribas kādu disenīti,
taču pilsētā tādas iespējas nav.»
Neraugoties uz to, ka šo bērnu ikdiena aizrit namiņā, kā
viņi paši dēvē sociālās aprūpes
centru, arī viņiem ir iespēja
baudīt vasaras brīvlaika sniegtās priekšrocības. Galvenais ir
gribēt, un kā svētku reizēs, tā
ikdienā visi centra iemītnieki
jūtas kā liela ģimene.
FOTO: JV un no JBSAC
arhīva, kā arī 1 – 2 grupas
bērnu zīmējumi par tēmu
«Tauriņdeja»

