Telefonakcija
9. augustā no pulksten 9 līdz 10
redakcijā uz lasītāju jautājumiem atbildēs izglītības un zinātnes ministre
Baiba Rivža. Telefonakcijas laikā jautājumus varēs uzdot pa tālruni 63048801,
līdz 9. augustam –
arī elektroniski
pa e-pastu:
redakcija@zi.jelgava.lv
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Cukurfabrikā
sāk demontēt iekārtas

Interesējas par
trokšņu slāpēšanu
un piekļuvi īpašumam
 Ilze Knusle-Jankevica

Projekta, kas paredz
autoceļa A8 jeb Rīga
– Jelgava – Lietuvas
šoseja rekonstrukciju,
sabiedriskajā apspriešanā Jelgavā iedzīvotāji
galvenokārt jautāja par
trokšņu apslāpēšanu
un piekļūšanu savam
īpašumam.

Jelgavas Cukurfabrikā vasara vienmēr bijis mazliet klusāks periods, kad lēnām notiek gatavošanās jaunajam darba cēlienam.
Šogad viss ir citādāk – kaut arī no ārpuses tas nav manāms, fabrikā uzsākta iekārtu demontāža, lai īstenotu restrukturizācijas
plānu un pēc trim gadiem šajā vietā būtu vien klajš lauks.
Foto: JV
 Kristīne Pētersone

Jelgavas Cukurfabrikā,
kas sākusi restrukturizāciju, pašlaik jau
notiek iekārtu demontāža – pirmās no
fabrikas izvedīs tās
iekārtas, kurām atrasti
pircēji Austrumos.
Jelgavas Cukurfabrikas valdes priekšsēdētājs Jānis Blumbergs skaidro, ka šis darbs ir tik
tikko uzsākts. «Tās ir atsevišķas
iekārtas – galvenokārt tās, par
kurām interesi izrādījušas Austrumos esošās cukurfabrikas.
Piemēram, vakuuma aparāts,
ko iegādājāmies pirms gadiem
pieciem un kas ir ļoti labā
stāvoklī,» tā J.Blumbergs, piebilstot, ka pircējus meklē pats

uzņēmums, izskatot izdevīgākās iespējas.
«Visa rūpnīca kopumā nav
saistoša nevienam, bet atsevišķas iekārtas noteikti iespējams
realizēt. Mūsu iekārtas var izmantot tikai cukura rūpniecībā,
tāpēc skaidrs, kam tās piedāvāt.
Pašlaik lielāku interesi izrāda
Austrumos esošās rūpnīcas,
piemēram, Ukrainas,» skaidro
J.Blumbergs.
Taču tas ir tikai sākums – tā
kā Jelgavas Cukurfabrika nolēmusi darbu pārtraukt pilnībā,
saņemot par to kompensāciju
no Eiropas Restrukturizācijas
fonda, tad trīs gadu laikā jādemontē ne vien iekārtas, bet arī
jānojauc visas rūpnīcas funkciju
veikšanai paredzētās būves.
Jelgavas Cukurfabrikā tādu ir
69, un, likvidējot tās, atbrīvosies

teritorija 40 hektāru platībā.
Jau rudenī uzņēmumā notiks darbinieku otrā atlaišanas
kārta – pirmajā reizē no darba
tika atbrīvoti 128 strādnieki,
bet šobrīd uzņēmumā darbu vēl
turpina 146 cilvēki. «Rudenī tas
vairāk būs saistīts ar fasēšanas
ceha darba pārtraukšanu, kā
arī noliktavas un saimniecības
daļas darbiniekiem,» atzīst
J.Blumbergs.
Līdzīgi kā pavasarī, arī rudenī
no darba atbrīvotajiem cukurfabrikas darbiniekiem būs ne
vien iespēja saņemt pilnas sociālās garantijas un kompensācijas, bet, iesaistoties pašvaldībai,
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā izvēlēties kādu
no 72 mācību programmām,
lai apgūtu jaunu profesiju vai
paaugstinātu kvalifikāciju, kas

nodrošinātu sekmīgu iekļaušanos darba tirgū.
Ja īsi pēc ziņām par fabrikas
darba pārtraukšanu ne viens
vien bažījās, ka jau šovasar no
veikalu plauktiem pazudīs vietējais cukurs, tad J.Blumbergs
pašlaik spriež, ka Jelgavas
cukurs pietiks vēl līdz gada
beigām. Viņš arī skaidro, ka pagaidām uzņēmums nav plānojis
paaugstināt tā cenu. «Mēs to
noteikti nedarīsim tikai tāpēc,
ka tas būs pēdējais Jelgavas cukurs – ja maksa par to no mūsu
puses tiks paaugstināta, tad
tikai tāpēc, ka tam būs objektīvi
iemesli: sadārdzinājies ražošanas process,» tā J.Blumbergs,
piebilstot, ka to pašu gan viņš
nevar teikt par cukura tirgotājiem, kas varbūt ir citās domās
un cenu plāno kāpināt.
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Kaut arī tā bija projekta ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā
apspriešana, projektētājas vācu
firmas «SEIB» konsultants Valdis
Felsbergs uzklausīja priekšlikumus un atbildes centās sniegt uz
visiem jautājumiem.
Vairāki iedzīvotāji interesējās par trokšņu ierobežošanu.
V.Felsbergs pastāstīja, ka tagad
kartē atzīmētas zonas, kurās
nepieciešams veikt prettrokšņu
pasākumus, bet konkrētas vietas un pasākumi tiks noteikti,
gatavojot ietekmes uz vidi novērtējumu. Viņš pieļāva, ka viens
no risinājumiem varētu būt 4 – 6
metrus augsta prettrokšņu siena
gar maģistrāli atsevišķos posmos,
kas zemāka izbūvēta vietās ar
augstu reljefu un mazu apbūvi.
«Autoceļa rekonstrukcija troksni
var gan palielināt, jo palielināsies
ātrums uz šosejas, gan samazināt,
jo uzlabosies šosejas segums, kas
pašlaik ir diezgan nelīdzens,»
norādīja «SEIB» konsultants.
Par šiem jautājumiem iedzīvotāji
vēlreiz varēs izteikties šā gada
oktobrī, kad būs tapis ietekmes uz
vidi novērtējums un tiks rīkota vēl
viena sabiedriskā apspriešana.
Otra tēma, kas interesēja iedzīvotājus, bija nobrauktuves no
maģistrāles un iespējas piekļūt
savam īpašumam. V.Felsbergs

informēja, ka, izstrādājot projektu, kartē iezīmētas nobrauktuves
tajās vietās, kur pēc Zemesgrāmatas datiem reģistrēti oficiāli ceļi.
Citviet no maģistrāles nobraukt
nevarēs. Ja kāds no šiem ceļiem
tiks slēgts, jābūt alternatīvai
piekļūšanas iespējai, un līdz ar to
daļai iedzīvotāju var palielināties
piebraukšanas attālums. Kāds
ieinteresētais norādīja, ka vietā,
kur kartē Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā atzīmēta vienīgā
iespējamā nobrauktuve, atrodas
māja. V.Felsbergs pieļāva, ka,
visticamāk, ap to tiks veidots līkums, lai savienotu maģistrāli ar
150 metrus tālāk esošo ceļu. Viņš
piebilda, ka konkrēts risinājums
būs zināms pēc tehniskā projekta
izstrādāšanas.
Īpaši aktuāls jautājums bija
nobraukšana no maģistrāles
Jaunsvirlaukas pagasta un
Ozolnieku novada teritorijās.
V.Felsbergs paskaidroja, ka
Jaunsvirlaukas pagastā, caur
kuru vedīs vien kilometrs A8
šosejas, paredzēta visai vērienīga
infrastruktūras objektu izbūve.
Plānots ierīkot vienu pieslēgumu
maģistrālei ar nobrauktuvēm uz
visām pusēm un gājēju tuneli.
«Ņemot vērā tendenci nodalīt
ātrgaitas transportu no cita,
velobraucējiem vieta uz maģistrāles nav paredzēta. Viņi varēs
pārvietoties pa veco Jelgavas
šoseju caur Ozolniekiem,» pastāstīja projekta izstrādātāju
konsultants, piebilstot – arī
projekta publiskajā apspriešanā Jaunsvirlaukas pagastā
norādīts, ka pašvaldības teritorijā trūkst piedāvājumu gājēju
un velobraucēju celiņiem. Viņš
atzina, ka vajadzētu izbūvēt gājēju
šķērsojumu pāri Lielupei.
(Turpinājums 3.lpp.)

Satiksmes ielā
sāk asfaltēšanu

Maize būs dārgāka jau šoruden
 Ilze Knusle-Jankevica

Tā kā visā Eiropā ir slikta raža un tiek prognozēts graudu deficīts,
šogad par tiem nāksies
maksāt vairāk. Tas sadārdzinās miltus, kas
neapšaubāmi izraisīs
maizes cenas kāpumu.
«Lai gan graudu pieņemšanu
vēl neesam sākuši, jau tagad

skaidrs, ka par tonnu rudzu tiks
maksāts vismaz par 20 latiem
vairāk nekā pērn, kad graudu
cena bija 70 – 75 lati tonnā,»
stāsta akciju sabiedrības «Jelgavas dzirnavas» direktors Roberts
Vilcāns. Viņš teic, ka cena kāps
vēl vairāk, ja neuzlabosies laika
apstākļi un pasliktināsies graudu
kvalitāte, samazinot pārtikas
graudu apjomus.
R.Vilcāns stāsta, ka Latvijā
daudzviet lietus dēļ rudzi sakri-

tuši veldrē, bet masveida graudu
novākšana vēl nav sākusies, cerot
uz labākiem laika apstākļiem.
Vidzemes labības audzētāji prognozē, ka tie sagaidāmi ap 6. augustu – tad arī varētu kult, tomēr
R.Vilcāns pieļauj, ka Kurzemē un
Zemgalē kulšana sāksies agrāk.
Arī cits Zemgales graudu pārstrādātājs «Dobeles dzirnavnieks»
par graudiem šogad maksā vairāk
nekā pagājušajā gadā. Uzņēmuma
valdes priekšsēdētājs Valdis Muiž-

nieks stāsta, ka lopbarības graudi
jau pašlaik maksā 110 – 120 latus
tonnā, bet pārtikas – no 130 līdz
140 latiem tonnā. Graudu cena
gandrīz divkāršojusies, jo pērn
iepirkuma sezonas sākumā kvieši
maksāja vidēji 86 lati. V.Muižnieks
piebilst, ka to ietekmē sliktā raža
Eiropas valstīs, lielais graudu
patēriņš pasaulē, īpaši Āfrikas
un Āzijas valstīs, un konkurence
graudu iepirkuma tirgū.
(Turpinājums 3.lpp.)

Beidzot sākusies Satiksmes ielas un Meiju ceļa krustojuma asfaltēšana, un drīzumā varēs ķerties klāt tā labiekārtošanai. «Jelgavas
Vēstnesis» jau rakstīja, ka Lietuvas firmas «KRS», kam bija uzticēts
veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomaiņu Satiksmes ielā,
nekvalitatīvi ielikto cauruļvadu dēļ paredzētajā laikā ekspluatācijā nevarēja nodot posmu no Celtnieku līdz Traktoristu ielai, un
to atkal nācās uzrakt, lai izlabotu pieļautās kļūdas. Nu darbiem
samanāms gals, un krustojumā jau tiek klāts asfalts. Kā iepriekš
pavēstīja «Pilsētsaimniecības» speciālisti, vienlaikus ar ielas sakārtošanu Satiksmes ielas un Meiju ceļa krustojumā agrāk nekā
sākotnēji plānots tiks uzstādīts arī luksofors.
Foto: JV
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Labākā atpūta – ar velosipēdu
100 kilometrus dienā
 Sintija Čepanone

2001. – 2007. gadā veiktie
maršruti Olimpiskajā ciklā
(13 100 km)

11 400 kilometru, kas
pavadīti, minot velosipēda pedāļus līdz pilsētām, kurās norisinājušās Olimpiskās spēles,
– tāda ir Aigara Rumpja
bilance, neskaitot tuvākus un tālākus braucienus pa Latviju. Pašlaik
viņa «kontā» ir 25 apmeklētas Eiropas valstis. Ja «vējš būs labvēlīgs», nākamgad riteņbraucēji no mūsu valsts
varētu iestūrēt Pekinā.
«Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar A.Rumpi centās
noskaidrot, kāda izskatās pasaule velotūrista
acīm.

• Berlīne – Jelgava
• Pēterburga – Jelgava
• Berlīne – Minhene
• Minhene – Garmišpartenkirhene – Insbruka – Kortina d’ Ampeco – St.Morica – Lozanna
• Kortina d’ Ampeco – Sarajeva
– Atēnas
• Jelgava – Ventspils – Stokholma – Lillihammere – Oslo – Ķīle
– Amsterdama – Antverpene
– Parīze – Londona
• Roma – Turīna
• Helsinki – Pēterburga
• Turīna – Lozanna – Šamonī – Albērvila – Grenoble – Barselona
(plānots septembrī – oktobrī)

Kā sākās jūsu aizraušanās
ar velotūrismu un vai arī
ikdienā esat kaislīgs riteņbraucējs?
Apceļot pasauli sāku vēl skolas
laikā. Sākumā pa tuvējām valstīm «Gan Jelgava, gan Latvija kopumā pamazām kļūst riteņbraucējiem draudzīgāka, par ko liecibraukāju ar autostopiem, vēlāk na atjaunotajos ielu posmos izbūvētie veloceliņi. Taču iedzīvotāju attieksme gan būtiski nav
pievērsos kalnu tūrismam un mainījusies – vēl aizvien gājēji droši soļo pa velosipēdiem atvēlēto joslu, tiesa gan – bez grēka
savā laikā iekaroju pat Elbrusu. nav arī riteņbraucēji,» saka Aigars Rumpis.
Foto: JV
Taču kalnos kāpšanai vajadzēja
pielikt punktu, jo guvu potītes Raksturu nesaderība ir tikai pus- u.tml. produkti, jo visu iespējams – viena josla uz tā norobežota
traumu, un ap 1980. gadu atklāju bēda. Jāņem vērā arī fakts, ka kat- iegādāties veikalos, turklāt nereti speciāli riteņbraucējiem. Arī
velosipēdu. Jāatzīst, līdz tam man ram ir atšķirīgs izturības slieksnis pat krietni lētāk. Arī no apģērba Krievija vairs daudz neatpaliek,
ritenis bija diezgan vienaldzīgs, – viens nogurst ātrāk, cits lēnāk –, ņemam pašu nepieciešamāko, to- un, piemēram, no Zeļenogorskas
taču pamazām apguvu knifiņus, arī braukšanas temps ir dažāds, starp divus pārus apavu, lai kājas līdz Pēterburgai izbūvēts ideāls 60
un radās ideja apmeklēt visas tādēļ ir svarīgi prast pielāgoties un vienmēr būtu sausas. Galvenais, kilometru garš veloceliņš. Polijā
Eiropas olimpiskās pilsētas. Var no pārbrauciena atpūsties vienā lai drēbes būtu spilgtas un viegli gan par riteņbraucējiem netiek
teikt, ka Eiropu mūsu komanda laikā. Dienā nobraucam vidēji pamanāmas. Biksēs (soma, ko domāts, un dažos posmos ir ļoti
jau apguvusi – palicis vien pēdējais 100 kilometru, un ir būtiski, lai piestiprina uz velosipēda bagāž- bīstami braukt. Arī Latvija varētu
brauciens uz Barselonu.
pat sīkas nesaskaņas netraucētu nieka – red.) noteikti vieta jāatvēl būt velotūristiem draudzīgāka,
Taču ikdienā staigāju kājām. sasniegt galapunktu.
teltij – vēlams vieglai, kvalitatīvai taču jāteic, ka pašlaik vērojama
Tam ir pavisam vienkāršs izskaidApceļot pasauli, minot velo- un kompaktai, arī velomaisam, pozitīva tendence, un atjaunorojums, proti, dzīvoju tikai kādu sipēda pedāļus, droši vien nav kurā izjauktu riteni ievieto, lai to tajos ceļa posmos paredzēta arī
trīs kilometru attālumā no dar- lēts prieks. Ar ko jārēķinās transportētu, piemēram, autobu- josla mums. Kad braucām mājup
bavietas, un man šis ceļa posms cilvēkam, kurš plāno doties sā. Tās būtu galvenās lietas, kas no Pēterburgas, pie Ainažiem
šķiet pārāk niecīgs, lai brauktu ekskursijā ar riteni?
ceļā nepieciešamas, taču somu satikām velotūristu no Japānas.
ar riteni – tad es darbā nokļūtu
Ja kāds nopietni vēlas pievēr- var kravāt pēc saviem ieskatiem. Pārrunājām arī šos jautājumus,
piecās minūtēs! Turklāt ejot tiek sties riteņbraukšanai, noteikti Nedrīkst, protams, aizmirst arī un vērtējums mums bija līdzīgs.
nodarbinātas citas muskuļu gru- iesaku nežēlot naudu velosipēdam riteņa vadīšanas tiesības un dokuPamazām arī Jelgavā tiek izpas, nekā braucot
– iegādāties to mentu, kas apliecina – velosipēds būvēti veloceliņi, taču – ko tas
ar velosipēdu, un
Pamazām arī specializētā vei- tiešām ir mans. Jāteic gan, ka līdz dod, ja iedzīvotājiem nav pareizās
arī tas nav mazkalā un apkopi šim ārzemēs dokumenti man nav attieksmes, elementāras cieņas
Jelgavā tiek iz- uzticēt profesio- pārbaudīti, taču, cik zinu, Latvijā citam pret citu. Ikdienu ejot uz
svarīgi. Taču
pirms plānota
Piemē- policisti tam pievērš uzmanību.
darbu, esmu novērojis, ka kājāmbūvēti veloceli- nāļiem.
garāka ceļojuma
ram, es pirmo
Pēdējā laikā riteņbrau- gājēji droši soļo pa joslu, kas paregan patrenējos
ņi, taču – ko tas riteni iegādājos cēju arī uz Latvijas ceļiem dzēta riteņbraucējiem. Protams,
un vairāk pārviepar 250 latiem, kļuvis daudz vairāk, tādēļ arī riteņbraucēji nav bez vainas
dod, ja iedzīvo- nesen nopirku pamatotas ir runas par to, cik un nereti neievēro noteikumus.
tojos ar riteni.
Jūs esat ceļotājiem nav pa- jaunu – par 500. draudzīga un droša velobrau- Piemēram, kad minamies kalnos,
jis kopā ar Arvi
Arī ceļa izdevu- cējiem ir mūsu valsts, mūsu bet no mugurpuses brauc mašīna,
reizās attieks- mi, protams, nav pilsēta. Kā jūs pēc pieredzes mūsu pienākums ir tai dot ceļu.
Kalniņu, dēlu
Edgaru, meimazi. Mēs rēķi- vērtējat pārvietošanās ar Vai arī, ja redzam, ka pretī nemes!
tu Zani. Kāpēc
nām, ka dienā riteni iespējas Latvijā?
brauc mašīnas, mēs dodam zīmi
par ceļabiediztērējam vidēji
Patīkami atzīt, ka riteņbraucējs aizmugurē esošajām, ka var mūs
riem izvēlaties tikai pāris, 15 latus, taču zināmu naudas no mūsu valsts vairs ne ar ko apdzīt. Tā ir elementāra pieklāturklāt labi zināmus?
summu prasa arī biļešu iegāde neatšķiras no šīs atpūtas cienī- jība, kas Latvijā un arī Jelgavā
Parasti braucam divi trīs cilvē- lidmašīnai vai autobusam. Ja tājiem pasaulē. Taču cita lieta, pagaidām pietrūkst.
ki, vairāk gan ne. Pirmkārt, šāds braucienu plāno savlaicīgi, tās ka mūsu valsts gan, salīdzinot ar
Ko, jūsuprāt, lietas labā
brauciens nav lēts. Otrkārt, jābūt iespējams iegādāties lētāk – 100 citām zemēm, riteņbraucējiem varētu darīt?
zināmai pieredzei, tādēļ, pirms latu robežās.
nav īpaši draudzīga. Veloceliņi izPamazām situācija uzlabojas.
mērot lielu ceļa gabalu kopā, cilProtams, braucot ar riteni, būvēti praktiski visās valstīs. Īsta Domāju, nākotnē arī Latvijā un
vēks ir jāiepazīst un jāpārbauda. daudz mantu līdzi nepaņemsi. Un paradīze šajā ziņā ir Šveice – tur Jelgavā būs gan droši velomaršruBieži vien ar labu fizisko sagata- to arī nevajag. Piemēram, mūsu izstrādāti pat speciāli maršruti ti, gan pareizā cilvēku attieksme.
votību vien nepietiek, svarīgs ir arī somā allaž ir prīmuss, uz kura velotūristiem, kas apkopoti kartē Es tikai nesaprotu, kur tie riteņpsiholoģiskais aspekts. Patiesība gatavot ēdienu, nedaudz «vieg- un būtiski atvieglo pārvietošanos. braucēji paliek?! Ejot uz darbu,
ir tāda – jo vairāk cilvēku dodas lās» pārtikas, tas ir, kartupeļu Interesanti, ka attīstītākās zemēs dažkārt skaitu, cik velosipēdistu
ceļā, jo vairāk problēmu rodas. pārslas, ātri pagatavojamās zupas veloceliņš pat izved uz autobāni man pabrauc garām un cik – pre-

2006. gadā veiktie maršruti kopā ar «Paralimpiešu cerību» (987 km)
• Jelgava – Dobele – Bauska
– Jelgava
• Jelgava – Jūrmala – Tukums
– Jelgava
• Liepāja – Kuldīga – Talsi
• Ogre – Aizkraukle – Bauska
• Aizkraukle – Cēsis – Limbaži
– Saulkrasti
• Ozolpils – Jelgava – Tušķi – Kalnciems – Ozolpils

Šogad veiktie maršruti
kopā ar «Paralimpiešu
cerību» (987 km)

• Rēzekne – Preiļi – Jēkabpils
– Aizkraukle
• Helsinki – Pēterburga

tī. Pērn viņu bija krietni vairāk.
Piemēram, nepilnas pusstundas
laikā, ko pavadu ceļā, pērn saskaitīju 30, bet šodien – vien 5
– 10. Pat ziemā riteņbraucējus
Jelgavā varēja pamanīt biežāk!
Kaut gan uzskatu, ka velosipēds
nav paredzēts braukšanai ziemas
apstākļos.
Domājot par to, kā Jelgavu padarīt velotūristiem pievilcīgāku,
uzskatu, ka veloceliņš noteikti
būtu jāizbūvē līdz Lietuvas robežai. Ideālā variantā varētu
būt izveidots maršruts, kas tiku
novirzīts no lielās šosejas, lai
tūristi varētu novērtēt apkārtnes
skaistākās vietas. Veloceliņš būtu
nepieciešams arī uz Rīgu, taču ne
pa lielo šoseju. Uzteicami, ka josla
riteņbraucējiem tiek izbūvēta
posmā Jelgava – Ozolnieki.
Jau esat pabijis 25 Eiropas
valstīs, taču, cik saprotu, pie
tā negrasāties apstāties. Kur
vēl plānojat doties?
Tuvākais brauciens paredzēts
maršrutā Turīna – Lozanna
– Šamonī – Albērvila – Grenoble – Barselona, kas ilgs no 16.
septembra līdz 9. oktobrim, un
iecerēts pieveikt ap 1700 kilometru. Tad varēs teikt, ka Eiropa
apceļota. Taču Olimpiskās spēles
noritējušas arī citās pasaules
daļās, tātad, lai pilnībā īstenotu
savu ideju, būtu jāapskata arī
tās. Nākamgad vēlētos aizbraukt
uz Pekinu. Gribēšana jau ir liela,
vēl tik vajadzētu laiku un naudu.

Skaitļi runā
26 288 350

Jelgavas uzņēmumi ar lielāko 2006. gada apgozījumu (LVL)

21 516 120

SIA «Lursoft» dati

3 555 770
LPKS
«Latraps»

A/s «Jelgavas
cukurfabrika»

SIA
«Flora»

2 877 491

2 718 489

Valsts SIA «Slimnīca
SIA
«Ģintermuiža»» «Jelgavas MB»

2 522 594

2 140 934

1 817 798

1 649 658

1 596 816

A/s «Zemgales
piens»

SIA
«Rimts»

SIA
«Madara»

SIA
«Marks M»

A/s «Jelgavas
Mašīnbūves
rūpnīca»

Pilsētnieks vērtē

Vai Jelgava ir
velobraucējiem
draudzīga?
Juris
Ferdanskis,
riteņbraucējs:
– Diezgan.
Celiņu pietiek,
turklāt tie ir
mūsdienīgi
iekārtoti. Manuprāt, arī velosipēdu novietnes pilsētā ir gana
– vismaz pie iestādēm, kuras es
apmeklēju. Jāpriecājas par to, kā ir
tagad, jo varēja būt sliktāk.
Jekaterina
Demidova,
sētniece:
– Domāju,
ka jā. Velosipēds jau vien
ir draudzīgs
un nerada izplūdes gāzes,
tāpēc arī esmu izvēlējusies šo transportlīdzekli. Uzskatu, ka vieglāk
tomēr pārvietoties ārpus centra,
piemēram, Vīgriežu ielas teritorijā,
pašā pilsētā tas grūtāk.
Normunds
Grickus,
menedžeris:
– Nebūt ne.
Pārlielupē ir
teritorijas, pa
kurām var
braukāt, taču
pilsētas centrā
tādu nav. Tie paši celiņi centrā – te
tas ir, te atkal nav, veikals ir, taču
velosipēdu novietnes ne. Varētu
izveidot speciālu firmu, kas nodarbojas ar to nodrošināšanu pie
veikaliem, iestādēm, veidotu un
uzturētu celiņus, jo par visu jau nav
jāatbild pašvaldībai.
Ilze
Baumane,
ārštata tulks:
– Man kā riteņbraucējai
liekas, ka ne,
jo ielu stāvoklis
ir ļoti slikts, arī
braucēji nav
tik profesionāli, lai izvairītos no
bedrēm – tādējādi rodas nedroša
sajūta gan velosipēdistam, gan
kājām gājējam. Esmu iepazinusies
ar ārzemju praksi, kur ir ļoti daudz
celiņu riteņbraucējiem, ceru, ka
arī pie mums kādreiz to ieviesīs.
Novietnes vietās, kur tās uzstādītas,
lielākoties ir saliektas.
Sandra
Freimane,
7. klases
skolniece:
– Jā, arī pati
bieži pārvietojos ar velosipēdu un redzu
daudz riteņbraucēju. Tikai man šķiet, ka vajag
ierīkot celiņus un norādīt puses, pa
kuru katrs drīkst braukt. Savu riteni
pie veikaliem nenovietoju – bail, ka
to kāds nozags, tāpēc draudzene to
vienmēr pieskata.
«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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Maize būs
dārgāka
(No 1.lpp.)
Augot graudu cenai, būs
sadārdzinājums arī miltiem
– loģiskais kāpums būtu 50 – 60
procenti. Tomēr «Dobeles dzirnavnieka» valdes priekšsēdētājs
norāda, ka miltu īpatsvars maizē nav tik liels, lai dubultotu tās
cenu. Viņaprāt, galvenie iemesli,
kāpēc palielināsies maksa par
maizi, ir transporta un darbaspēka izmaksas. V.Muižnieks
atklāj, ka Latvijas un Eiropas
Savienības cenas izlīdzinās, bet
maize ir viens no produktiem,
kas pie mums joprojām maksā
lētāk.
Arī maizes un citu konditorejas
izstrādājumu ražotāji prognozē maizes cenas kāpumu. SIA
«JLM grupa» (agrāk «Jelgavas
maiznieks») mārketinga vadītāja
Dina Skarpa apstiprina – tas ir
neizbēgams. Viņa skaidro, ka
miltu un citu izejvielu piegādātāji
uzņēmumu jau brīdina, ka tas
notiks, līdz ar to uz rudens pusi
visu veidu maize maksās dārgāk.
D.Skarpa uzskata, ka runām par
maizes cenas dubultošanos ir
pamats. Viņa gan teic, ka «JLM
grupa» precīzus aprēķinus par
iespējamo cenas pieaugumu vēl
nav veikusi, tās apmērs atkarīgs
no produktu piegādātājiem.
Jelgavas rajona zemnieki no
prognozēm atturas, vien gaida
labākus laika apstākļus, lai varētu sākt graudu kulšanu pilnā
sparā. Tomēr viens viņiem ir
skaidrs – šogad graudu cena būs
augstāka nekā pērn. Zemnieku
saimniecības «Birztalas» īpašnieks
Jānis Tabors stāsta, ka pagājušajā gadā par kviešiem maksāti
apmēram 85 lati tonnā. Šogad
viņš pārtikas graudus cer realizēt
par apmēram 100 latiem tonnā.
«Birztalu» saimnieks atzīst, ka uz
sliktās graudu ražas rēķina Eiropā
Latvijas zemniekiem ir cerības uz
pieklājīgu cenu, ja vien lietavas
labībai nenodarīs lielu kaitējumu.
Zemnieku saimniecība ar ziemas
kviešiem apsējusi 250 hektārus,
bet ražas apmēru pēc pagājušās
ziemas ir grūti prognozēt. «Minimālā prognoze ir četras tonnas no
hektāra,» saka J.Tabors. Pašlaik
viņš zina, kur nodos pusi ražas,
un piebilst – īstais graudu tirgus
sākas tikai novembrī.
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Gāzi velk vēl divās ielās
 Sintija Čepanone

Lielākā daļa Jelgavas
teritorijas ir gazificēta,
bet akciju sabiedrība
«Latvijas gāze» prognozē, ka tuvākā gada
laikā izbūvēs jaunus
gāzesvadus vēl apmēram 10 kilometru
kopgarumā. Pašlaik
noslēgumam tuvojas
maģistrālā gāzesvada
un individuālo pieslēgumu izbūve Filozofu ielā, bet šomēnes
dabasgāzi varēs sākt
izmantot arī trīs māju
iemītnieki Tērvetes
ielā.
«Jelgavā vērojama pozitīva
tendence – aizvien vairāk iedzīvotāju savas mājas vēlas apgādāt
ar dabasgāzi,» akciju sabiedrības «Latvijas gāze» Jelgavas
iecirkņa inženieris konsultants Filozofu ielā pašlaik tiek izbūvēts maģistrālais gāzesvads, kā arī pieci individuālie pievadi, un
Valērijs Lagūns vērtē, ka gāzes- to paveikt uzticēts SIA «Unisan». Jau drīzumā līdzīgi darbi tiks sākti Tērvetes ielā, kur norit
vadi izbūvēti teju visā pilsētas ielas rekonstrukcija.
Foto: JV
teritorijā. «Gandrīz katrā vietā
Projekta kopējās izmaksas
kāda iela vai ielas posms ir apkārtnē strauji attīstās jaunā taču bija arī individuālie pasūtījumi, un iekšējos un ārējos I.Šneps neatklāj, vien piebilst,
gazificēts,» viņš paskaidro, ka apbūve.
«Latvijas gāzes» izsludināta- gāzes pievadus Filozofu ielā ka konkursā uzņēmums uzvarētā ir vai nu privātīpašnieku inijā konkursā par izveidoja piecām mājām. «Lai jis, jo piedāvājis zemāko cenu.
ciatīva, vai arī
SIA «Unisan» valdes loceklis
uzņēmums gā- Gada laikā «Latvijas gāze» pa- gāzesvada izbū- saglabātu asfaltu, gāzesvadu
zesvada izbūvi redzējusi izbūvēt jauno sadales vi Filozofu ielā sākām izbūvēt ar beztranšeju bilst, ka augusta pirmajā pusē
(ielas) gāzesvadu kopumā apu z v a r ē j a S I A metodi, taču iekūlāmies ķezā gāzes pievadu izbūve tiks sākta
noteiktā posmā
mēram 10 kilometru garumā
uzskatījis par Kalnciema ceļā, Bērzu, Kļavu un «Unisan». Uz- – pārrāvām ūdensvadu trīs arī Tērvetes ielā. «Pašlaik tur
ekonomiski iz- Kadiķu ielā. Iedzīvotāji, kas tur ņēmuma valdes vietās, kas uzņēmumam papil- norit ielas rekonstrukcija, taču
devīgu projek- mīt un vēlas savu māju gazificēt, loceklis Imants dus radīja apmēram 2000 latu ar darbu veicēju SIA «Ceļu
tu. Kā norāda vēl var pieteikties a/s «Latvijas Šneps stāsta, ka izdevumus,» I.Šneps atklāj, ka būvniecības sabiedrība «Igate»»
tā sākta 16. jūli- šāda situācija radās tādēļ, ka esam vienojušies, ka varēsim
«Latvijas gāzes» gāze» Jelgavas iecirknī.
jā, bet pabeigta ūdensvads jāizbūvē vismaz 1,6 izbūvēt individuālos pievadus
preses sekretārs
Vincents Makaris, Jelgavā gadā tiks 10. augustā. Pašlaik darbi metru dziļumā, taču Filozofu trijām privātmājām,» I.Šneps
tiek gazificētas divas trīs ap- jau tuvojas noslēgumam. Par ielā tas bija vien 1 – 1,2 metrus paskaidro, ka šos darbus finandzīvotas vietas vecajā apbūvē, «Latvijas gāzes» līdzekļiem tika zem zemes. Šīs problēmas jau ir sēs paši iedzīvotāji, un projekts
ir saskaņots Būvvaldē.
turklāt pašlaik pilsētā un tās izbūvēts maģistrālais gāzesvads, novērstas.

Interesējas par trokšņu slāpēšanu
un piekļuvi īpašumam
(No 1.lpp.)
Savukārt Ozolnieku novadā
plānoti divi pieslēgumi maģistrālei desmit kilometru attālumā viens no otra. V.Felsbergs
informēja, ka tiks likvidēti
visi viena līmeņa dzelzceļa
šķērsojumi un uzbūvēti četri
divlīmeņu. Tas nozīmē, ka
visi dzelzceļa šķērsojumi pa

zemi tiks likvidēti un to vietā
uzbūvēti tilti.
Vēl kāds no klātesošajiem interesējās, vai īpašnieki saņems
kompensācijas, ja viņu zeme
tiks atsavināta. «Nepieciešamā
zeme tiks atsavināta par tirgus
cenu jeb nopirkta. Pēc tehniskā
projekta izstrādes taps zināms,
kur tā būs jāatpērk,» paskaid-

roja V.Felsbergs. Tas varētu
būt zināms līdz nākamā gada
vidum. Savukārt zemes pirkšanai jābūt pabeigtai līdz projekta
īstenošanas uzsākšanai, tas ir,
līdz 2013. gadam.
Cits iedzīvotājs gribēja zināt,
kurš no diviem ieskicētajiem
ceļa variantiem tiks īstenots
posmā no apļa pie Jelgavas līdz

Lietuvas šosejai. Kā norādīja
«SEIB» konsultants, tas taps
zināms līdz 2008. gadā paredzētajai būvniecības publiskajai
apspriešanai. Viņš uzsvēra, ka,
izdarot izvēli, tiks ņemti vērā
gan iedzīvotāju, gan pašvaldību
viedokļi, un atgādināja – projektu var īstenot tikai tad, ja visas
pašvaldības to akceptē.

Vasarā skolu ēdinātājus Ministrs apzina uzņēmēju grūtības
atbrīvo no īres
 Ilze Knusle-Jankevica

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas dome nolēmusi atbrīvot skolu ēdināšanas uzņēmumus no
telpu nomas maksas
vasaras mēnešos.
Lēmums paredz, ka Jelgavas
vispārējās izglītības iestādēs par
virtuvju ražošanas un palīgtelpu
izmantošanu nebūs jāmaksā jūnijā, jūlijā un augustā, bet Sporta
halles ēdināšanas uzņēmumam
– jūlijā.
Šāds uzņēmējiem pretimnākošs
lēmums pieņemts, lai nodrošinātu
efektīvāku skolēnu ēdināšanu
mācību gada laikā. Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs uzskata, ka vasarā
nomas maksu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem mācību
iestādēs nav nozīmes prasīt. «Līdz
ar brīvlaika sākšanos viņi savu
darbu praktiski pārtrauc, jo nav
klientu, kas apmeklētu šo iestādi,
tādējādi nav arī peļņas. Pašlaik uzņēmumi iegulda resursus no sava

pamatkapitāla ne tikai atjaunojot
iekārtas, bet arī renovējot īrētās
telpas. Tāpēc, lai šī iztērētā nauda
neatspoguļotos bērnu pusdienu
maksā, izlemts vismaz vasaras
mēnešos neiekasēt par īri. Jau
mācību gadā šiem ēdināšanas
uzņēmumiem kļūst arvien grūtāk
strādāt, bijuši gadījumi, kad kādā
skolā ilgstoši neviens pat neapņemas veikt šo pienākumu, tāpēc
pašvaldība bija gatava spert šādu
soli,» tā izpilddirektors.
Ņemot vērā domes apstiprinātās izmaiņas, Jelgavas Izglītības
pārvaldei būs jāveic grozījumi
noslēgtajos nomas līgumos ar ēdināšanas uzņēmumiem Jelgavas
1. ģimnāzijā, Valsts ģimnāzijā,
Spīdolas ģimnāzijā, Jelgavas 4.
vidusskolā, 5. vidusskolā, 6. vidusskolā, Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolā, kā arī Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolā un
Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolā. Savukārt Sporta servisa centram jāmaina nosacījumi
Jelgavas Sporta halles ēdināšanas
uzņēmuma nomas līgumā.

Jelgavas
tipogrāfijas valdes
priekšsēdētājs Juris
Sīlis (vidū)
ekonomikas
ministram
Jurijam Strodam rāda
tipogrāfijā
iespiestās
grāmatas.
Foto:
Jānis Kupčs

Pagājušajā nedēļā vizītē
Jelgavā bija ieradies ekonomikas ministrs Jurijs
Strods, lai noskaidrotu,
ko pašvaldība un uzņēmēji nākotnē gribētu
mainīt savā nozarē, likumdošanā, nodokļu
jomā.

Ministrs apmeklēja Jelgavas
tipogrāfiju un iepazinās ar uzņēmuma pieredzi Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļu apguvē.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs
Juris Sīlis norādīja, ka uzņēmējus
apgrūtina un mulsina sarežģītā
birokrātija, kam jāiziet cauri, gatavojot projektu.
Otrs uzņēmums, ko apmeklēja ministrs, ir «NP Properties»,
kas nodarbojas ar biznesa parku
izveidi un rekonstrukciju Latvijā.
Uzņēmums bijušajā RAF teritorijā veido Jelgavas biznesa parku.
Visskaudrāk uzņēmumu ietekmē
nekustamā īpašuma nodoklis,
tāpēc tas nākotnē vēlētos elastīgu
nodokļu politiku.
Ministrs tikās arī ar to uzņē-

mumu pārstāvjiem, kas jau strādā
Jelgavas biznesa parkā. Metāla
konstrukciju ražotājs «Mārupes
Metālmeistars», kas nupat sācis
pirmā pasūtījuma izpildi, atzīst,
ka Latvijā trūkst augsti kvalificētu
speciālistu, un apsver iespēju piesaistīt inženierus no Baltkrievijas.
Savukārt dāņu meitas uzņēmums
«Smurfit Kappa Baltic», kas ražo
papīru un papīra iepakojumu, te ir
trešo mēnesi. Uzņēmums izvēlējies
Jelgavu, jo šeit nav problēmu ar loģistiku un sastrēgumi neapgrūtina
kravu pārvadājumus.

J.Strods informēja, ka šā gada
rudenī tiks īstenotas divas programmas, kas atvieglos uzņēmējdarbību – viena no tām paredz
strādājošo prasmju un iemaņu
paaugstināšanu, bet otra – augstas
kvalifikācijas speciālistu piesaisti
no ārvalstīm. Ministrs uzskata,
ka uzņēmēji gribētu lielāku prognozējamību, tāpēc gatavs izteikt
valdībai priekšlikumu, lai jauni
normatīvie akti vai to grozījumi
stājas spēkā tikai divreiz gadā paredzētajos datumos, nevis vai ik
pārdienās, kā tas ir tagad.

Īsi
 A/s «Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīca» pērn nopelnījusi
28 412 latus, kas ir deviņas reizes mazāk nekā gadu iepriekš,
kad uzņēmums nopelnīja 277
821 latu, liecina firmas «Lursoft»

dati. Uzņēmums ražo metāla produkciju un kravas automašīnu
puspiekabes. Pērn tā apgrozījums
bija 1,59 miljoni latu, kas salīdzinājumā ar 2005. gadu auga par 27
procentiem. Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīcas uzņēmuma apgrozījums
palielinās, jo tiek ražots vairāk,
pasūtījumu skaits būtiski aug, taču
visus nav iespējams izpildīt. Savukārt
uzņēmuma peļņa samazinājusies,
jo jaunajiem darbgaldiem ir liela
amortizācija, kā arī būtiski kāpis atalgojums. Uzņēmumam vislielākā
problēma ir darbaspēka trūkums.
Patlaban valstī trūkst pasniedzēju
un izglītības iestāžu, kas sagatavo
augstas kvalifikācijas speciālistus
uzņēmumiem, kuros uzstādīti programmēti darbgaldi.

 Jelgavas domes deputāti
nolēmuši neizsniegt atļauju
SIA «Altea» azartspēļu zāles
atvēršanai Jelgavā, Pētera
ielā 7. Pašvaldība sagatavojusi
atteikumu, kurā izskaidrojusi
iemeslus. «Līdzās Pētera ielas 7
nedzīvojamai ēkai atrodas daudzdzīvokļu nami, tirdzniecības vietas,
Valsts policija, LLU Ekonomikas
fakultāte, Pieaugušo izglītības
centrs, Dzimtsarakstu nodaļa un
Izglītības pārvalde. Tas ļauj pašvaldībai pamatoti uzskatīt – pastāv
liela varbūtība, ka gar azartspēļu
zāles iespējamo atrašanās vietu
ikdienā pārvietojas daudz nepilngadīgu personu, tādējādi ne tiek
novērsts, ne arī mazināts risks,
ka azartspēļu organizēšanas vietā
varētu nokļūt tās personas, kurām
pašām nav nolūka uz to doties.
Rezultātā tiek aizskartas iedzīvotāju intereses,» atteikumu pamato
pašvaldības izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs.

 Jelgavas dome nolēmusi
izveidot Civilās aizsardzības
komisiju ar mērķi koordinēt
civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu
gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu
risināšanu pilsētas teritorijā. Komisijas sastāvā ietilpst tās
priekšsēdētājs Jelgavas mērs Andris
Rāviņš, vietnieks – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Jelgavas brigādes komandieris Aldis
Feldmanis, bet komisijas locekļi ir
Vilis Ļevčenoks, Andris Gromoļevs,
Guntars Akmentiņš, Otto Rancāns,
Jānis Grava, Kaspars Sants, Jānis
Vērzemnieks, Andrejs Baļčūns. Jelgavas pašvaldības izpilddirektors
Gunārs Kurlovičs informē, ka komisijai jāstrādā ar dažādiem novēršanas pasākumiem, profilaksi, rīcības
plāna izstrādāšanu un sagatavošanu
ārkārtas situāciju gadījumos, kā to
nosaka likums.

 Aizvadītajā nedēļā Jelgavā
vairākām automašīnām un veikalam Uzvaras ielā izsisti stikli
un notikušas zādzības, informē

Jelgavas pilsētas un rajona Policijas
pārvaldes preses sekretāre Ieva Sietniece. Aizdomās par tīšu mantu

bojāšanu un zādzībām aizturēti trīs 1991., 1992. un 1993.
gadā dzimuši jaunieši. Jaunākais

no viņiem tiek turēts aizdomās par
vismaz astoņām epizodēm saistībā
ar automašīnu bojāšanu un apzagšanu. Visi noziedzīgie nodarījumi
veikti nakts laikā. Patlaban sākts
kriminālprocess par svešas mantas
tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, kas
paredz sodu ar brīvības atņemšanu
uz laiku līdz četriem gadiem vai arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām
mēnešalgām, un kriminālprocess par
zādzību izdarīšanu, kas paredz sodu
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz
desmit gadiem, konfiscējot mantu
vai bez mantas konfiskācijas.
Ritma Gaidamoviča
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Tik dažādas un atšķirīgas
 Ritma Gaidamoviča

Mums apkārt dzīvo
daudz tādu ģimeņu,
kurās ir trīs un vairāk
bērnu jeb tā sauktās
daudzbērnu ģimenes,
un vecāki vairs nespēj
iedomāties dzīvi bez savām piecām, sešām un
pat vairākām atvasēm,
bez viņu nebeidzamās
jautrības, klaigāšanas
un rosības. Šādas ģimenes pašas cīnās, strādā,
gādā: vienai tas izdodas
vieglāk, citai – grūtāk.
Sociālo lietu pārvaldes
darbiniekiem diemžēl
nav konkrētu datu par
visām pilsētas daudzbērnu ģimenēm, jo viņu
redzeslokā nonāk tikai
tās, kurās radušās problēmas un palīdzība tiek
meklēta pie pārvaldes
speciālistiem. Dažādas
likstas Jelgavā skārušas
vairāk nekā 200 ģimeņu,
kurās aug aptuveni tūkstotis bērnu.
«Ja runājam par daudzbērnu
ģimenēm laika griezumā, atceros
situācijas izmaiņas no 1995. gada.
Kopš tā laika pagājuši 12 gadi,
un varu teikt, ka šīs ģimenes
kļuvušas aktīvākas. Daudzbērnu ģimenes nu pārstājušas būt
par īstām riska grupām, droši
piesakot savas tiesības un savu
esamību. Tās aktīvi piedalās dažādos pasākumos, demonstrējot,
cik daudz viņi kopā kā ģimene
nozīmē,» spriež Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne.
R.Stūrāne atzīst, ka diemžēl uz
pozitīvo ģimeņu, kurās ir vairāk
par trim bērniem, fona krasi
izdalās arī tās, kurās bērniņus audzina viens vecāks – nereti katrs
bērns sagādā tikai jaunas rūpes.
«Šo ģimeņu viena no lielākajām
problēmām ir nespēja plānot savas iespējas un budžetu,» atzīst
R.Stūrāne.

Daudzbērnu ģimene – kādam noteikti šķiet, ka tas ir
vārdu salikums, kas apzīmē konkrētu sabiedrības grupu,
taču «Jelgavas Vēstnesis», izzinot pilsētas daudzbērnu
ģimeņu stāstus, atklāj, ka tās ir tik raibas un dažādas.
Stereotips, ka kupla ģimene ir nelabvēlīga, to vien gaida
kā sabiedrības atbalstu un dzīvo uz pabalstu rēķina, ir
vairāk nekā maldīgs – izrādās, ka ir arī tādas daudzbērnu
māmiņas, kuru vienīgā raize ir profesionāla mājkalpotāja, ko pilsētā grūti atrast. «Jelgavas Vēstnesis» cenšas
atklāt, kādas ir pilsētas daudzbērnu ģimenes, ar kādām
grūtībām tās saskaras.

Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne

būtu tāds, kāds viņš spēj būt, un
viss labais viņā atraisītos,» stāsta
R.Stūrāne.

Blakus saticīgajām –
nesaticīgās ģimenes

Lai saņemtu,
kaut kas jādara

Šķiet, ka ģimene kā vērtība ne
tikai Jelgavā, bet arī Latvijā nav pietiekami novērtēta. Protams, ir daudz
bērnu, kas uztur labas attiecības ar
saviem vecākiem, aprūpējot viņus
pēdējās dzīves dienās, jo to viņiem
iemācījuši vecāki. Taču jāsaskaras
arī ar tādām situācijām, kur ģimenēs nav mācīts, kā vienam par otru
rūpēties. Šis vērtību modelis vēlāk
tiek mantots no paaudzes paaudzē,
un līdzās saticīgi dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm vienmēr atradīsies
kāda, kurā radniecīgas saites netiek
novērtētas.
«Ņemot vērā, ka visbiežāk mēs
saskaramies ar negatīvi tendētām
daudzbērnu ģimenēm, ar lielu
prieku skatāmies un sekojam
līdzi visām tām, kas sekmīgi
pierāda pretējo, – bērni ir viņu
lepnums: viņi aktīvi piedalās dažādos pilsētas un valsts mēroga
konkursos, pasākumos, skolu
sarīkojumos un citās aktivitātēs,
rādot savus talantus, prasmes
un ieņemot godalgotas vietas.
Jo bērni piedzimst ar vienādām
iespējām. Kas no viņiem izaug, atkarīgs no vecākiem, sabiedrības,
ja nepieciešams, arī no sociālajiem darbiniekiem. Taču sociālie
darbinieki, kas ikdienā strādā
ar šiem bērniem, nevar nevienu
pāraudzināt – viņi var tikai dot
zināmu ieguldījumu, lai bērns

R.Stūrāne secinājusi, ka kaut
kas nav kārtībā ar sabiedrības vērtību sistēmu, ar to, vai cilvēks grib
strādāt vai arī dzīvot tikai uz citu
rēķina. «Skatoties uz pagājušā gada
datiem, ap šo laiku brīvpusdienām
skolās no daudzbērnu ģimenēm
bija pieteikti aptuveni 500 bērnu,
tagad to skaits pat nesasniedz 150.
Spriežot pēc mūsu speciālistiem
uzdotajiem jautājumiem, secinām,
ka «problēmas» cilvēkiem radījusi
Nodarbinātības valsts aģentūra,
kas vairs neizsniedz izziņu, ka
bērna vecāki ir bez darba, bet gan
piedāvā strādāt un nopelnīt naudu,
lai paši samaksātu par brīvpusdienām. Taču to daudzi vecāki nevēlas.
Tātad viņi nav gatavi darīt visu,
lai rūpētos par saviem bērniem,»
spriež R.Stūrāne.
«Nevaru apgalvot, vai daudzbērnu ģimeņu skaitam ir tendence
pieaugt, taču varu teikt, ka Jelgavā
novērojama tāda pati situācija,
kāda valstī kopumā, proti, bērni
arvien vairāk dzimst sievietēm
«apzinīgajā» vecumā, kad nodrošināta karjera, stabila dzīvesvieta
un radīts mājīgs pavards kuplai
ģimenei,» tā R.Stūrāne.

Šaura dzīves
telpa un finanses

Jelgavā zināmas arī vairākas
daudzbērnu ģimenes, kurās nav

problēmu, – viņiem ir sava dzīvojamā telpa, bērni regulāri apmeklē
skolu, piedalās dažādos pasākumos, pulciņos un ir mīlēti, vecāku
aprūpēti un laimīgi. Taču līdzās
mīt arī tādas, kurās vērojamas
problēmas, visbiežāk, nepietiekama dzīvesvietas platība. Otra
problēma – strādā tikai viens no
vecākiem, kas nespēj nopelnīt pietiekami, lai uzturētu kuplo ģimeni,
līdz ar to rodas finansiālas problēmas, kuras risināt palīdz Sociālo
lietu pārvaldes speciālisti.
«Ir, protams, māmiņas, kas vienas tiek galā ar visu un vairākus
bērnus izaudzina par krietniem
cilvēkiem, ir tādas ģimenes, kurās
ir pieci un vairāk bērnu, bet ne
par ko nesūdzas, vienkārši dara,»
tā R.Stūrāne.
Neskatoties uz labajiem piemēriem, diemžēl Jelgavā šā gada
pirmajā pusē novērota tendence, ka
biežāk nekā iepriekš, jau bērnam
piedzimstot, viņš tiek ievietots
bāreņu aprūpes centrā, jo mātes,
kurām ir vairāki bērniņi, no mazuļa atsakās. Sociālo lietu pārvalde
cenšas izprast visu daudzbērnu
ģimeņu situācijas, tāpēc katrā
gadījumā sniedz tādu palīdzību,
kāda nepieciešama. «Pirmkārt
mēs sniedzam sociālā darbinieka
konsultāciju. Speciālists runā ar
šīm ģimenēm, ar vecākiem, bērniem, lai apstākļi uzlabotos,» stāsta
R.Stūrāne.
«Domāju, ka kopumā mūsu
pašvaldībā situācija daudzbērnu
ģimenēm ir labvēlīga. Jau bērnam
piedzimstot, viņam tiek pievērsta

 Ilze Knusle-Jankevica

Lielo ģimeņu centrs
«Spiets» Jelgavā darbojas jau vienpadsmit
gadus. Tā dalībnieki
galvenokārt ir ģimenes
ar četriem un vairāk
bērniem, kas kopā risina sociālos un izglītības jautājumus, kā
arī iesaistās dažādos
pasākumos.

Tādas statistikas, cik Jelgavā ir ģimeņu, kurās aug trīs un vairāk bērnu, nav, taču viņu skaits nav mazs – Sociālo lietu pārvalde vien
Foto: JV
atbalstu sniedz vairāk nekā 200 daudzbērnu ģimenēm, kurās aug ap 1000 bērnu.
īpaša uzmanība – pilsētas mērs
dāvina karotīti ar pilsētas simboliku, godā ceļot ikvienu jaundzimušo jelgavnieku un apliecinot,
ka pilsētai svarīgs katrs mazulis. Arī transporta pakalpojumus
bērniem līdz 4. klasei apmaksā
pašvaldība. Daudzbērnu ģimenēm
tiek piedāvāta iespēja piedalīties
pašvaldības atmaksātās nometnēs
vasarās, svētkos doties uz izrādēm,
koncertiem ne tikai Jelgavā, bet arī
galvaspilsētā. Tā kā mēs cenšamies
rūpēties par visiem. Taču galvenais
– attiecību siltums ģimenē, ko
daudzi prot nodrošināt saviem bērniem, taču daļai vēl tas jāapgūst,»
atzīst R.Stūrāne.

«Paldies Dievam – maizīte ir vienmēr»
 Sintija Čepanone

«Jaunībā biju pārliecināta, ka neprecēšos,
bet audzināšu mazos no
bērnunama, jo pati tur
uzaugu, un palīdzēšu
daudzbērnu ģimenēm,»
sarunu sāk Marina Volova.
Taču dzīvē sagadījās tā, ka viņa
tomēr apprecējās un kļuva par
māmiņu piecām burvīgām atvasēm: sešpadsmitgadīgajai Aļesjai,
piecpadsmit gadus vecajai Ludmilai, dvīņiem četrpadsmitgadniekiem Tomasam un Markam, kā
arī gadu jaunākai Veronikai. «Visi
pieci nebija plānoti, taču, kad uzzināju – atkal esmu gaidībās, ne
mirkli nešaubījos par to, ka mazo
laidīšu pasaulē, lai gan apzinājos
grūtības, jo bērniem ir diezgan
niecīga gadu starpība. Turklāt
vīrs bija nācis no daudzbērnu
ģimenes, un tādu viņš vēlējās arī
savējo.»
Pēc 17 gadus ilgas laulības Marina spēra pārdrošu, taču rūpīgi
pārdomātu soli – izšķīrās – un jau
divus gadus savējos lolo viena. «Es
ļoti gribēju, lai bērniem būtu tētis,
taču... Kā ir, tā ir labi. Arī par
naudu cenšos nedomāt – dzīvoju
šai dienai, jo zinu, ka Dievs mums

«Spietā» apvienojas domubiedri,
lai mainītu sabiedrības attieksmi

stāv klāt un maizīte būs vienmēr.
Es ļoti, ļoti mīlu savus bērnus.
Pat nevaru iedomāties, ja kāds no
viņiem man nebūtu,» tā mamma,
kura pēc pārciestā insulta ieguva
invaliditāti, tādēļ algotu darbu
nestrādā. Taču dara visu, lai ģimenē nekā netrūktu. «Tagad jau
ir vieglāk – bērni izauguši, palīdz
cits citam un man,» un Marina atceras, kā acīs sariesās asaras, kad
daļu nopelnītā, lasot zemenes,
bērni atdevuši mammai. «Viņi
mani sargā, un es ticu, ka vecumdienās būšu aprūpēta. Esmu
apsolījusi, ka būšu vislabākā
vecmāmiņa saviem mazbērniem,»
mamma zina katra savējā niķus
un stiķus, ieceres un sapņus.
Piemēram, Aļesja ir ļoti praktiska
un labprāt palīdz mājas darbos,
Ļuda ir iejūtīga, atsaucīga un
grib piepildīt mammas sapni kļūt
par ārsti, Veronika dienās vēlas
būt slavena dziedātāja, savukārt
Tomasam un Markam interesē
sports un elektronika – viņi dabū
gatavu visu, ko iecerējuši. «Viņi ir
tik aktīvi, ka nespēju vien nobrīnīties, kur puikas smeļas enerģiju.
Dažkārt man pat pietrūkst ideju,
kā viņus nodarbināt!» Marina
atklāj, ka nesen dvīņi atgriezušies
no kristīgās nometnes, un puikas,
nerātni smaidot, papildina: «Tur
bija jautri.»

«Mums ir supermamma! Kamēr
mēs esam skolā vai kādās nodarbībās, viņa ar visu lieliski tiek galā.
Mēs viņai varam palīdzēt ar labu
vārdu, samīļošanu,» saka Ļuda,
kas šogad mācības sāks Mūzikas
koledžā. Notis nav svešas arī viņas
māsām un brāļiem – visiem ir
skanīga balss, Mūzikas skolā apgūtas klavieres, vijole, čells, flauta,
un augstie panākumi konkursos
apliecina, ka bērni ļoti cenšas, lai
mamma ar viņiem lepotos. «Veronikai vajadzētu jaunu flautu, taču
tā ir pārāk dārga. Puikas vairāk
par muzicēšanu grib trenēties hokejā, taču arī to nevaram atļauties,
jo tas prasa milzīgus līdzekļus.
Viņi tik ļoti grib sportot, ka pagalmā ierīkojuši laukumu,» stāsta
Marina, kas dara visu, lai bērni
saņemtu to, kas viņai bērnībā
trūcis. Pirmkārt – mīlestība. Viņa
pārliecināta, ka bērni arī iegūs
augstāko izglītību. «To jau esam
pārrunājuši – ja netiks budžeta
grupā, naudu vienalga mācībām
atradīsim.»
«Reizēm pārņem bezspēcība
– mājai vajadzīgs remonts, taču
liekas naudas mums nav. Sīkos
darbiņus varētu paveikt puikas,
taču viņiem pietrūkst vīrieša
padoma, kā tas izdarāms,» taču
Marina nežēlojas – galvenais,
ka bērni ir veseli, apģērbti un

Cits viedoklis
Aija Grietēna,
piecu bērnu māmiņa:
«Mūsu ģimenē aug piecas atvases
– vecākajiem dvīņiem jau 15, bet
jaunākajam – vien pāris dienu. Pašlaik
visi izdzīvojam brīnišķīgu laiku, jo tētim ir atvaļinājums, līdz ar to kopā ar
savējiem mēs mājās varam izbaudīt
katru mīļu brīdi.
Daudzbērnu ģimene ir brīnišķīgs
statuss, un tie ir vislaimīgākie cilvēki.
Mūsu ģimenē naudas pelnīšana ir
tēta rūpe. Vienmēr ir bijis tā, ka ģimeni uztur vīrietis, savukārt māmiņa var
izbaudīt visas priekšrocības, ko sniedz
bērnu audzināšana. Es uzskatu, ka
mammai nav jāpelna nauda, bet gan
jāvelta laiks bērniem, jāraugās, lai viņi
tiek mīlēti un loloti, audzināti, nevis
audzēti. Citādi, ja strādā abi, bērnus
«izglīto» iela, un nopelnītais noteikti

neatsver šādu zaudējumu.
Runājot par daudzbērnu ģimenes
problēmām Jelgavas skatījumā, jāteic
– būtiskākā ir tā, ka, laikam ritot,
mājkalpotājas statuss zaudējis prestižu, līdz ar to ne tikai mūsu pilsētā
vien ir neiedomājami grūti atrast gan
tehniski, gan morāli profesionālu cilvēku, kas būtu piemērots tik smalkam
darbam. Mājkalpotājas uzdevums ir
no māmiņas pleciem noņemt daudzas
rūpes, izdarot visu, kas beidzas ar
izskaņu -šana, piemēram, mazgāšana, gludināšana, gatavošana, pārējo
bērnu pieskatīšana, kamēr mamma
ir gaidībās vai lielāku uzmanību velta
mazākajam, un to noteikti spēj paveikt
tikai profesionālis, jo mājkalpotāja
nav tas pats, kas apkopēja. Turklāt,
atverot sava nama durvis, cilvēkam
tiek izrādīta milzu uzticība, un viņam

Marinas Volovas lepnums ir
viņas muzikālie
«piecīši»: Ludmila (pirmajā
rindā), Tomass,
Marks, Veronika un Aļesja.
«Pat nevaru
iedomāties, ja
kāds no viņiem
man nebūtu,» samīļojot
bērnus, saka
mamma.
brāļu. «Skolotāja tam negribēja
ticēt. Laikam vēl aizvien cilvēki
uzskata – ja daudz bērnu, tad
ģimene ir nelabvēlīga. Taču tā
nav!» saka mamma.
Ikdienā Marinai neatliek laika
žēlot sevi un sūkstīties par nebūšanām, jo jāraugās, lai bērniem
netrūktu uzmanības un uzmundrinoša vārda. «Esmu optimiste,
tāpēc straujais dzīves ritms nenogurdina. Taču dažkārt gan gribas

Šā gada sākumā «Spieta» vadītājai Inesei Pakrēslei par ieguldījumu darbā ar daudzbērnu
ģimenēm piešķirta Lāčplēša
ordeņa goda zīme.

Daudzbērnu ģimeņu veidotie darbiņi aplūkojami un iegādājami
izstādē, kā arī lieti noder pateicības izrādīšanai saviem ģimenes
locekļiem, draugiem un labvēļiem.

ģimene no Elejas par «Spieta»
dalībniekiem kļuva nevis tāpēc,
lai saņemtu materiālo palīdzību,
bet lai uzzinātu, kā dzīvo un problēmas risina citas daudzbērnu
ģimenes. I.Pakrēsle uzsver, ka
daudzas nemaz nevar pretendēt
uz pašvaldības atvēlēto sociālo
palīdzību – vai tās ir brīvpusdienas skolā, pabalsts mācību
līdzekļu iegādei, vai dzīvojamā
platība –, jo neatbilst trūcīgas
ģimenes statusam. Parasti ģimene, kuras lūgums noraidīts, pie
pašvaldības pēc palīdzības vairs
nevēršas. Turklāt I.Pakrēsle, darbojoties Ģimenes un bērnu lietu
komisijā, novērojusi, ka rindā
pēc palīdzības galvenokārt stāv
čigānu un krievu tautības cilvēki.
Reti kura ģimene iztiek tikai no
valsts piešķirtajiem pabalstiem,
jo kopējā ģimenes budžetā bērna
kopšanas un ģimenes valsts pabalstu īpatsvars naudas izteiksmē
ir niecīgs, bet pluss ir tas, ka var
rēķināties ar konkrētu summu
noteiktā datumā.
Daudzbērnu ģimenēs bērniem
ir iemācīta naudas vērtība, tāpēc
dažās atvases vasarās strādā,
lai palīdzētu vecākiem. Tomēr
I.Pakrēsle norāda, ka nereti ir
gadījumi, kad ģimene izvēlas, lai
bērns to nedara, jo laikā, kad viņš
strādā, netiek izmaksāts valsts

garantētais pabalsts.
Ģimenēs, kurās ir mazs bērns,
bet abi vecāki strādā, jaunāko atvasīti vasaras brīvlaikā pieskata
lielākie bērni. Ja, sākoties mācību gadam, pastarīti nepieņem
bērnudārzā un nav radinieku,
kas mazo var pieskatīt, jāmeklē
aukle. Tas ģimenei nozīmē papildu izdevumus, ko tā visbiežāk
vienkārši nevar atļauties.
I.Pakrēsle novērojusi, ka vislielākās grūtības ģimenēm sagādā apavu un skolas piederumu
iegāde. Agrāk «Spietam» bijusi
sadarbība ar kādu Jelgavas uzņēmumu, kas palīdzējis ar mācību
piederumiem, bet nezināmu iemeslu dēļ sadarbība pārtrūkusi.
Atspaids ģimenēm ir grāmatnīca
«Arga» Jelgavā, kas daudzbērnu
ģimenēm piedāvā desmit procentu atlaidi. «Spieta» vadītāja stāsta, ka Latvijas uzņēmumi palīdz
vecākiem, kuriem ir vairāki bērni, ziedojot saražoto produkciju
– apavus, veļu, medikamentus,
apsveikuma atklātnītes. Ir arī
cilvēki, kas uz biedrību atnes
kaut ko jaunu un sadzīves priekšmetus lietošanas kārtībā, piemēram, drēbes, traukus, mēbeles.
Daudzbērnu ģimenes nav lepnas,
bet žēlastības dāvanas saņemt
nevēlas, tomēr reizēm situācija
spiež to darīt.

Ņemot vērā, ka daudzbērnu
ģimenē reizēm nākas no kaut
kā atteikties, lai nodrošinātu
pašu nepieciešamāko, «Spiets»
būtisku uzmanību velta dažādu
pasākumu un ekskursiju rīkošanai un kultūras pasākumu
apmeklējumiem. I.Pakrēsle teic,
ka laba sadarbība izveidojusies ar
pašvaldības aģentūru «Kultūra»,
kas iespēju robežās piedāvā bezmaksas biļetes uz koncertiem un
teātra izrādēm, kas notiek Jelgavas kultūras namā. Par tradīciju
kļuvis arī ikgadējais brauciens
uz jūru.
I.Pakrēsle atceras, ka padomju
laikos daudzbērnu ģimenes saņēma valsts atbalstu un atradās
priviliģētākā stāvoklī nekā citi,
jo tām bija speciāli veikali, kuros
par taloniem varēja iegādāties
jebkuru veikalā esošo preci.
Tagad tirdzniecības vietās ir
viss, bet ne vienmēr tam pietiek
naudas. Viņasprāt, pašlaik ne
daudzbērnu ģimenes un pat ne
ģimenes ar bērniem nav valsts
prioritāte, kaut arī mazie ir
nākamie potenciālie vēlētāji un
nodokļu maksātāji. Viņa uzskata, ka jaunpiedzimušo pabalsti
ir nesamērīgi augsti, salīdzinot
ar ģimenes valsts pabalstiem,
jo, bērnam augot, palielinās arī
vajadzības un izdevumi.

Kad viss jāreizina ar pieci
 Sintija Čepanone

paēduši.
«Dažkārt jau iedomājos, ka
māsu un brāļu man ir par daudz.
Ja būtu mazāk, man tiktu lielāka
uzmanība, arī atļauties varētu
daudz vairāk,» tā Ļuda. Bet bērni
saprot, ko drīkst mammai prasīt,
lai nopērk, ko – nedrīkst, un atzīst
– visiem kopā vismaz nav garlaicīgi. Un Ļuda smaidot atceras, kā
pārsteigusi skolotāju, atklājot, ka
viņai ir vēl divas māsas un tikpat

jābūt ar ļoti augstu atbildības izjūtu.
Taču mūsdienās diemžēl daudzi to
neapzinās un uzticību neattaisno.
Ja padomju gados būt mājkalpotājai skaitījās goda lieta, tad pašlaik
nereti šo darbu izvēlas tikai tad, ja
citu atrast nevar.
Daudzbērnu ģimene ir nams, kurā
noteikti atrastos vieta mājkalpotājai,
un ir tikai normāli, ja māmiņas ikdienu kaut reizi divas nedēļā atvieglo
šāds cilvēks. Piemēram, pašlaik mūsu
ģimene meklē jaunu palīdzi un tas
sagādā ne mazums raižu. Domāju, ka
daudzbērnu ģimenes un sabiedrība
kopumā noteikti būtu ieguvēja un
prastu novērtēt, ja, piemēram, kādā
no Jelgavas arodskolām izglītotu arī
mājkalpotājas. Pašlaik mājkalpotājas
statuss sabiedrībā ir izskausts, taču
tā noteikti nedrīkstētu būt.»

Viens no galvenajiem «Spieta»
uzdevumiem ir celt daudzbērnu ģimeņu prestižu. «Spieta»
vadītāja Inese Pakrēsle norāda,
ka sabiedrības attieksme pret
daudzbērnu ģimenēm drīzāk ir
skeptiska nekā pozitīva. Viņa
pārliecinājusies, ka sabiedrībā
iesakņojies uzskats – ja ģimenē
ir daudz bērnu, tā ir nelabvēlīga,
un ar šo stereotipu ir jācīnās.
Viņa nenoliedz, ka ir arī tādas
ģimenes, tomēr pārsvarā daudzbērnu ģimenes no citām atšķiras
tikai ar bērnu skaitu. I.Pakrēsle
stāsta, ka daudzbērnu ģimenēs
vecāki labprāt kopā ar bērniem
piedalās dažādos pasākumos,
nodarbojas ar māksliniecisko
pašdarbību un izkopj gan mazo,
gan savus talantus. Šogad pirmo
reizi kopā ar Sabiedrības integrācijas centru tika rīkota izstāde,
kurā tika izrādīti un pārdoti
«Spieta» bērnu un viņu vecāku
darinātie darbi, piemēram, rotaļlietas, apgleznotas pudeles un
svečturīši, apsveikuma kartītes,
floristikas izstrādājumi. Viņa
domā, ka šis pasākums tiks turpināts, jo tas ir lielisks veids, kā
mainīt sabiedrības priekšstatu
par daudzbērnu ģimenēm. Ar
pašdarinātajām veltēm tiek apdāvināti arī «Spieta» atbalstītāji
– gan Jelgavas domes pārstāvji,
gan uzņēmēji, gan valsts un
pašvaldības iestāžu darbinieki.
Piemēram, šogad Jāņos Jelgavas
domes pārstāvjiem pasniegtas
dekoratīvas piespraudes.
Tikpat maldīgs ir priekšstats,
ka daudzbērnu ģimenes pārtiek
no sociālajiem pabalstiem un
dāvanām. Piemēram, sešu bērnu

palikt vienai. Un, lai arī reti, kad
tas izdodas, man ir mazi svētki.
Tad es varu palasīt grāmatu,
padomāt par nākotni...» tomēr
dzīvi bez saviem «piecīšiem» viņa
iedomāties nespēj. «Priecājos, ka
esmu pratusi viņiem ieaudzināt
cieņu, augstu atbildības izjūtu.
Lepojos, ka mani nu jau pieaugušie bērni par mani nekaunas
un vienmēr ir man blakus. Tā
mūsdienās negadās bieži.»

«Man ir septiņi gadi, par
mani divus gadus vecāks
ir Jēkabs, Martai ir pieci
gadi, Kārlītim drīz būs
trīs, bet Annai – viens,»
ar savējiem iepazīstina
Matīs, Baibas un Māra
Ozolu otrā atvase. Par
dzīvi ar tik daudz brāļiem un māsām mazie ir
vienisprātis: «Tas ir labi,
jo varam kopā spēlēties.
Bet vienu māsiņu vēl
vajadzētu, lai mēs būtu
pa pāriem. Tad varētu
dejot.»
Baiba un Māris stāsta, ka tik liela
ģimene sanākusi reizē apzināti un
nejauši. «Man ir tikai viens brālis,
un jau bērnībā zināju, ka gribu ģimeni ar vairākiem bērniem,» Baiba
atklāj, ka vīram šajā ziņā iebildumu
nav bijis – pat kāzās pirms teju
desmit gadiem viņš viesiem jokojot
paziņojis, ka vēlas desmit bērnus.
Mazo dzimšanas laiks – teju ik
pēc diviem gadiem – īpaši nav plānots. «Vispirms nāca doma. Pirms
katra bērniņa pieteikšanās jutām,

ka būs pārmaiņas, un bija ar’,» tā
tētis, piebilstot – divu gadu starpība
ir ideāla: gan mamma pagūst atpūsties, gan bērni kopā var spēlēties.
Vasarā Ozolu ģimene vairāk laika
var atvēlēt atpūtai, bet, sākoties
mācību gadam, ikdienas ritms
kļūst straujāks. Māris, kā pats teic,
piedalās procesā – konsultē, izsaka
vērtējumu, no rīta un pēc darba
samīļo. «Mans uzdevums ir bērnus
aizvest, atvest, pabarot, pārbaudīt
mājas darbus,» Baiba paskaidro, ka
mazie pēc skolas iesaistīti dažādos
pulciņos, «lai blēņām atliek mazāk
laika». Trīs vecākie bērni dejo «Jundā», dzied ansamblī «Rota», Matīs
jau četru gadu vecumā iemācījās
lasīt, tādēļ skolā sāka iet gadu agrāk, nu viņš Mūzikas skolā apgūst
akordeona spēli. Savukārt Jēkaba
«stiprā puse» ir matemātika, divus
gadus pēc kārtas skolu beidzis ar
atzinību un aizraujas ar tehnisko
modelēšanu. «Gribētos atļauties
arī citus pulciņus, taču tas viss
maksā. Summas nav lielas, taču,
kad pareizina ar vismaz trīs, sanāk
diezgan iespaidīgas,» Baiba sapņo,
ka šajā jomā varētu iedibināt «atlaižu sistēmu», piemēram, maksā par
diviem, bet trešais bērns pulciņā

drīkst darboties bez maksas.
Ozolu ģimene izmanto ikvienu
iespēju laiku pavadīt kopā: «Mēs
sportojam, piedalāmies zīmēšanas
konkursos, pagājušajā gadā startējām Vienotības velobraucienā,»
lielie puikas prāto, ka vajadzētu
iegādāties vēl vienu braucamrīku
– Matīs naudu tam jau nopelnījis.
Un mamma paslavē, ka bērni
nečīkst, lai nopērk to vai šito, nepārmet, ka citiem skolā jau sen ir
mobilais telefons. Viņi zina, ka visu
var nopelnīt paši.
Ģimenei patīk arī slidot un peldēt,
taču «vienam cilvēkam tas nemaksā
daudz, bet, ja jāpareizina, tad – tas
ir dārgs prieks», un Baiba slidot vai
peldēt atļaujas pārmaiņus ar vienu
divām atvasēm, lai līdzekļi nebūtu
«jānogriež» citām aktivitātēm.
Jēkabs un Matīs stāsta, ka par
vērienīgākajiem svētkiem izvēršas
dzimšanas dienas – kopā ar mammu izplāno scenāriju un to arī realizē. Piemēram, «Italiano makaroni»
ballīte, kad katrs ciemiņš ieradās ar
divām saujiņām iecienītāko makaronu, kurus kopā izvārīja un kopā
notiesāja, vai arī «Ķīniešu ballīte»,
kad mazie mācījās ēst ar kociņiem.
«Bērniem galvenais nav materiālais

ieguldījums, bet gan apziņa, ka visu
paveikuši saviem spēkiem. Tad arī
rodas gandarījums,» tā mamma.
Taču līdztekus svētkiem ir arī
ikdiena ar visiem daudzbērnu ģimenes plusiem un mīnusiem. Baiba
un Māris stāsta, ka cilvēkiem vēl
aizvien ir stereotips, ka daudzbērnu
ģimenei ir daudz priekšrocību. «Kā,
vai jums nedod lielāku dzīvokli?!»
dažkārt neizpratnē ir apkārtējie,
uzzinot, ka Ozoli mīt divistabu dzīvoklī. «Nedod gan. Viss, kas mums
ir, nopelnīts pašu spēkiem. Pieci
bērni ir mūsu izvēle. Mēs viņus
gribējām, tādēļ mūsu uzdevums ir
pašiem parūpēties, lai viņi būtu nodrošināti, nevis, neko nedarot, lūgt
pabalstus,» tā Māris. Protams, sapņos uzzīmēta māja, jo divas istabas
ir par šauru, lai mazie izskraidītos
pēc sirds patikas, taču vēl ir pagalms! Turklāt pēc aktīvas atpūtas
«dauzīties» viņiem vairs nav spēka. Un puikas pačukst, ka vasarā
mēdz gulēt teltī. Tā tiek uzslieta
aiz mājas, karstajās dienās turpat
novieto piepūšamo baseinu pilnu ar
ūdeni. «Sākumā bažījāmies, ko par
to teiks kaimiņi, taču viņi mums ir
burvīgi,» Baiba atceras, ka pirms
kāda laika gan bijusi kundze, kurai

Baibas un Māra Ozolu ģimenē aug piecas atvases: (no kreisās)
Matīs, Kārlis, Jēkabs, Marta un Anna. Vecāki atzīst, ka dzīvi bez
kņadas, ko rada mazie, vairs nespēj iedomāties.
allaž licies, ka mazie uzvedas par
skaļu. «Taču mēs viņai un viņas
draudzenēm sarīkojām koncertu
– spēlējām akordeonu, dziedājām,
un viņa vairs nedusmojās,» atceras
Jēkabs un Matīs.
Ar finansēm Ozolu ģimenē ir tā:
katrai dienai ir noteikta naudas
summa, un tajā jāiekļaujas. «Agrāk pierakstījām visus izdevumus,
rēķinājām līdzi, taču tagad vairs ne
– ar gadiem esam iepraktizējušies
iztērēt tik, cik drīkstam,» tā ģime-

nes galva.
Baiba un Māris atzīst, ka dzīvi bez
kņadas, ko rada mazie, vairs nespēj
iedomāties, savukārt apkārtējos
nereti tas izraisa neizprati. «Ja pa
ielu iet ģimene ar divām atvasēm,
tas skaitās normāli, ja ejam mēs ar
piecām – visi atskatās. Arī veikalā
apsargs uz mums skatās «šķībi»
un vaktē, vai mazie ko nenočieps,»
vecāki atzīst, ka dažkārt tas pat
šķiet amizanti. Un Ozoli lepojas ar
to, ka viņu ir daudz.
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Neērtības
Rīgas ielā jāpiecieš
 Ilze Knusle-Jankevica

Rīgas ielas posmā no
Loka maģistrāles līdz
SIA «Latvijas Keramika
A», kur ielas rekonstrukcijas darbu dēļ
nojaukta ietve, gājēji
pārvietojas pa braucamo daļu. Diemžēl
bīstamā situācija turpināsies, kamēr tiks
uzbūvēta jauna ietve.
Kamēr risinās ielas rekonstrukcija, citur novirzīt gājēju
plūsmu nav iespējams. Tāpēc arī
Ceļu policija situāciju uzlabot
nespēj. Jelgavas Ceļu policijas
priekšnieks Aivars Putniņš uzskata, ka šis posms nav īpaši bīstams un pilsētas centrā ir daudz
draudīgākas vietas, taču, kaut
arī Rīgas ielā gājēju plūsma nav
pārāk liela, tā tomēr apgrūtina
satiksmi. Viņš norāda, ka ielas
posmā, kur notiek remontdarbi,
autovadītājiem ir noteikti ātruma
ierobežojumi un tos vajadzētu
ievērot. Savukārt gājējiem, pārvietojoties pa ielas malu, būtu jāievēro visi satiksmes noteikumi.
Ceļu policija pa laikam pārbauda
situāciju minētajā posmā, bet
vienmēr klāt būt nevar, tāpēc
A.Putniņš satiksmes dalībniekus
aicina būt iecietīgiem.
Rekonstrukcijas darbu veicēja SIA «CBS Igate» projektu
vadītājs Jānis Alksnis stāsta, ka
ietves atjaunošana ir pirmais
darbs, kas jāpaveic. To uzņēmums plāno sākt divu nedēļu
laikā, jo pirms tam jāizbūvē
komunikācijas – jāievelk elektrības, telekomunikāciju un ielu
apgaismojuma kabeļi. Arī nodrošināt gājējiem apvedceļu nav
iespējams, jo visa josla ir darba
zona, kurā paredzēts ierīkot
zālienu un grāvjus. Prognozēt,
cik ilgā laikā tiks atjaunots gājēju celiņš, J.Alksnis nevarēja,
norādot, ka tas atkarīgs arī no
citu darbu veicējiem.
«CBS Igate» projektu vadītājs atklāj, ka rekonstrukcija

Rīgas ielas rekonstrukcijas darbu dēļ nojaukta ietve, un gājēji spiesti pārvietoties pa ielas
braucamo daļu, apgrūtinot satiksmi. Bīstamas situācijas rodas, kad ir intensīva gājēju plūsma,
piemēram, darba dienu rītos.
Foto: JV
paredz arī gājēju celiņa izbūvi
no «Latvijas Keramikas A» līdz
Jelgavas kokaudzētavai Rīgas
ielas labajā pusē, pārvietojoties
virzienā uz Ozolniekiem. Lai
starp ceļu un ietvi nekrātos
ūdens, vēl jāierīko nelieli grāvji
jeb ievalkas.
1,92 kilometrus garajā Rīgas
ielas posmā no Loka maģistrāles
līdz pilsētas administratīvajai
robežai jeb Ozolniekiem paredzēts veikt pilnu rekonstrukciju. J.Alksnis skaidro, ka tas
nozīmē komunikāciju un ietves
izbūvi, ielas rekonstrukciju un
asfalta seguma uzklāšanu, kā
arī ceļazīmju, drošības barjeru
un luksoforu uzstādīšanu un
zālienu un grāvju ierīkošanu.
Viņš atklāj, ka pie «Latvijas
Keramikas A» tiks uzstādīts
jauns luksofors, bet pie Loka
maģistrāles esošais – rekonstruēts. Dažās vietās iela tiks
paplašināta, bet posmā no degvielas uzpildes stacijas «Dinaz»

līdz Ozolniekiem – sašaurināta
līdz deviņiem metriem. Pēc ielas
rekonstrukcijas tiks pārceltas
dažas sabiedriskā transporta

pieturvietas.
Rīgas ielas rekonstrukciju
plānots pabeigt līdz šā gada
novembra beigām.

Ceturtdiena, 2007. gada 2. augusts

Ceturtdiena, 2007. gada 2. augusts

SPORTS

7

Divas ledus halles pāris
kilometru attālumā
 Kristīne Pētersone

Tikai pāris kilometru no Jelgavas Ledus
halles – Ozolniekos
– jau līdz nākamā gada
marta beigām plānots
uzbūvēt jaunu ledus
halli: to vadītāji un
saimnieki gan neuzskata, ka divu šādu
lielu objektu līdzāspastāvēšana varētu radīt
problēmas.
Ozolniekos sākta topošās halles būvlaukuma sagatavošana.
Tās celtniecība uzticēta firmai
«GRB investīcijas», kas sola
sporta būvi nodot ekspluatācijā
jau nākamgad martā. Firmas
īpašnieks Dainis Liepiņš, kurš
ir arī viens no līdzīpašniekiem
«Siemens» ledus hallei Piņķos, neuzskata, ka tas būtu
pārsteidzīgs solis. «Ozolniekos
ir ļoti spēcīga sporta bāze un
arī spēcīgi sportisti – neviens
vien Ozolnieku vārdu atpazīst
tieši pēc mūsu volejbolistiem,
virves vilcējiem. Uzceļot šeit
ledus halli, komplekss kļūs vēl
pilnīgāks.»
Uzņēmējs uzskata, ka vienlaikus tā ir iespēja paaugstināt
Ozolnieku imidžu, kas viņam kā
vietējam esot svarīgi. «Citi brauc
uz ārzemēm atpūsties, citi pērk
«lambordžini», bet es izvēlos ieguldīt sava novada attīstībā. Tā
kā nodarbojos arī ar privātmāju
celtniecību, tad, manuprāt, tā ir
lieliska investīcija, jo vietā, kur
tiek domāts par infrastruktūru,
atpūtu un ērtībām, vēlēsies dzīvot arvien vairāk cilvēku.»
Jaunā halle taps tieši līdzās
esošajai sporta bāzei pašā ciemata centrā – viena halles siena pat

 Kristīne Pētersone

Pagājušajā nedēļā cauri Latvijai devās pasaules sadraudzības
skrējiena «The World
Harmony Run» dalībnieki. Tā mērķis ir
vairot sapratni un kopības izjūtu dažādu
kultūru un pārliecību cilvēku vidū, kā
arī popularizēt aktīvu
dzīvesveidu. Latvijas
posms sākās Elejā, un
tad caur Jelgavu uz
Tukumu, līdz finišam
Ventspilī.

26. jūlijā pulksten 12.10
šķērsojuši Latvijas – Lietuvas
robežu, skrējiena dalībnieki
sasniedza Jelgavas rajonu, kur
viņiem pievienojās 20 skrējēju
kluba «Ozolnieki» sportisti, kā
arī jaunieši no Elejas, lai jau
pēc pāris stundām sasniegtu
Jelgavu. Pilsētā skrējējiem bija
neliela atelpa, kur viņus sveica
Sporta servisa centra direktors
Uzņēmuma «GRB investīcijas» īpašnieks Dainis Liepiņš rāda būvlaukumu, kur jau līdz nākamā Juris Kaminskis.
Šādi starptautiskā skrējiena
Foto: JV
gada martam Ozolniekos taps ledus halle.
pasākumi paralēli norit 75
savienosies ar esošo sporta zāli.
«Tā kā vēl nav tapis tehniskais
projekts, tad precīzus būves
datus grūti nosaukt. Būvatļauja
pagaidām izsniegta tikai nulles
ciklam jeb pamatu ielikšanai,»
skaidro Ozolnieku novada Būvvaldes vadītāja vietnieks Antons
Rampāns.
Savukārt D.Liepiņš piebilst,
ka pēc platības jaunā halle īpaši
neatšķirsies no Jelgavā esošās.
Lai arī Latvijā jau piedzīvoti
gadījumi, kad šāda jaunuzcelta
ledus halle neatmaksājas un
pārtop tirdzniecības centrā,
D.Liepiņš neuzskata, ka Ozolniekos varētu pastāvēt šāds
risks. «Es nezinu, kāds bija
ekonomiskais pamatojums

hallei Ogrē, taču mūsu biznesa
plāns ir pamatīgi izstrādāts,
tāpēc tas nebaida. Arī Jelgavas halles tuvums nemulsina
– Jelgava ir liela pilsēta, kurai
noteikti vajag savu sporta bāzi,
bet mēs vairāk orientēsimies
uz rajonu. Jelgavā ir labas kērlinga tradīcijas, bet mēs vairāk
attīstīsim hokeju. Vai tā būs
kāda profesionāla komanda,
pagaidām pāragri atklāt,» tā
D.Liepiņš, piebilstot, ka saskata
vairāk plusu nekā mīnusu tam,
ka divas halles būs tik cieši
līdzās. «Piemēram, ja abās hallēs notiek kādas nometnes, to
dalībnieki var savā starpā rīkot
mačus, tāpat arī, ja tiek gatavots kāds vērienīgs pasākums

 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadītajā sestdienā
Lielupē pie Jelgavas pils
norisinājās Latvijas čempionāta piektais posms
ūdens motosportā. No
vienpadsmit Jelgavas
ūdens motosporta kluba «Paisums» pārstāvjiem pie medaļām tika
trīs.

Latvijas
čempionāta ūdens
motosportā
piektajā
posmā
Jelgavā piedalījās 44
ātrumlaivu
piloti sešās
laivu klasēs,
no kuriem
divi bija
Igaunijas
sportisti.
Foto:
Jānis Kupčs
posms Jūrmalā, kur plānots startēt S-550 klasē. Lai gan sportists
ir no kluba «Jūrmala», viņš norāda, ka pārstāv arī Jelgavu, par ko
liecina pilsētas simbolika uz viņa
laivas, kuras iegādei atbalstu sniedzis Sporta servisa centrs.
F2000 klasē savu jauno laivu
divos no trim iebraucieniem pēc
gada pārtraukuma sacīkstēs izmēģināja arī vecmeistars Atis
Slakteris. Aizsardzības ministrs
atklāj, ka viņa galvenais uzdevums
piecus gadus, kopš trenējas dēls,
bijis palīdzēt treniņos un būt testa
pilotam. Viņa dēls Uvis Slakteris F2000 klasē Jelgavā finišēja
pirmais.
Latvijas Ūdens motosporta federācijas preses sekretāre Ieva Erēle
informē, ka sacensībās piedalījās

44 ātrumlaivu piloti sešās laivu
klasēs no pieciem Latvijas ūdens
motosporta klubiem, kā arī divi
Igaunijas sportisti jauniešu klasē
JT-250.
Latvijas čempionāta piektā posma organizators ūdens motosporta kluba «Paisums» vadītājs Valdis
Kuķalks stāsta, ka šogad sacensības organizatoriem izmaksājušas
ap 3000 latu. Daļu summas veido
dalības maksa – 10 lati no sportista
– un sacensību projekts, ko atbalstīja Sporta servisa centrs. Centra
direktors Juris Kaminskis bilst,
ka sacensību rīkošanai atvēlēti
apmēram 1500 lati, jo tās ir ikgadējas, turklāt Latvijas čempionāta
posms vienlaikus bijis arī Jelgavas
atklātais čempionāts. Citu sponsoru Jelgavā šim sporta veidam

metru garumā. Savā ceļā «The
World Harmony Run» pieskaras
miljonu cilvēku dzīvēm. Skrējēji
apmeklē tūkstošiem apdzīvotu
vietu un tiekas ar vietējiem
iedzīvotājiem, no rokas rokā
nododot lāpu un daloties ar savu
iedvesmu un sapni par labāku
pasauli. Viņi apmeklē skolas,
interešu un skrējēju klubus,
kā arī vietējās un valsts varas
institūcijas.
«Kāpēc mēs to darām? Mums
ir īpaša filosofija, un tā ir ļoti
vienkārša: ja mēs varam skriet
kopā, mēs varam dzīvot kopā,
mēs varam mīlēt viens otru,
varam kopīgi risināt problēmas.
Mēs varam nākt no dažādām
valstīm, no dažādām kultūrām
un nācijām, bet mēs visi esam kā
liela ģimene,» saka starptautiskās komandas skrējējs Martins
no Austrijas.
Arī skrējēju kluba «Ozolnieki»
vadītājs Juris Bērziņš, kurš šim
sadraudzības skrējienam pievienojas jau desmito gadu, atzīst
– ja ir iespēja nodarboties ar to,
kas pašam patīk, – skriešanu – un
pievērst sabiedrības uzmanību tik
globālām lietām kā miers, tad tas
ir dubults ieguvums.

vai mači, divas līdzās esošas
halles noteikti ir ieguvums.»
Arī sporta kompleksa «Zemgale» direktors Armands Ozollapa
redz plusus. «Veselīga konkurence noteikti liks sasparoties
abām hallēm. Ieguvējs viennozīmīgi būs apmeklētājs.»
Jelgavā jau pašlaik halle saņem lielu pašvaldības atbalstu,
kas ļauj tajā trenēties jaunajiem
sportistiem, arī Ozolnieku halles būvētāji cer uz vietējās pašvaldības atbalstu. «Ozolnieku
novada dome dāsni atbalsta savus sportistus, un mūsu sarunas
liecina, ka arī halle gūs atbalstu,
lai to varētu izmantot vietējie,»
tā D.Liepiņš.
26. jūlijā Jelgavu sasniedza pasaules sadraudzības skrējiena
Foto: JV
«The World Harmony Run» dalībnieki.

Jelgava uzņem ūdens motosportistus

No mūsējiem vislabāk veicās
Mārim Vasiļevskim, kurš laivu
klasē RN-2000 izcīnīja 1. vietu,
savukārt 2. vietā ierindojās viņa
kluba biedrs Guntis Lauss. Trešo
medaļu jelgavniekiem sagādāja
Jānis Zarečņevs, 2. vietu izcīnot
T-550 klasē. Ne tik labi veicās
Mārcim Čivželim – šogad JT
– 250 klasē Eiropas čempionātā
jauniešiem viņš ieguva 5. vietu.
Arī Lielupes ūdeņos – tāds pats
rezultāts savā klasē.
Jelgavnieks Uģis Gross F2000
klasē palika otrais. Sportists «Jelgavas Vēstnesim» atzīst, ka viss
noritēja, kā plānots. «Man nebija
plānots uzvarēt, jo tā vairāk bija
taktiskā braukšana,» U.Gross
stāsta, ka pašlaik tehnika nav
labākajā stāvoklī, taču viņam ir
mērķis piedalīties citās sacensībās
ar labāku. Šosezon U.Grosam
priekšā ir vēl trīs posmi Eiropas
čempionātā, trīs posmi Pasaules
čempionātā, Prezidenta kausa
izcīņa Apvienotajos Arābu Emirātos, kā arī Latvijas čempionāta

Pasaules sadraudzības
skrējiena lāpa arī Jelgavā

nav, tāpēc pārējās izmaksas sedzis
klubs «Paisums». V.Kuķalks norāda, ka visi cilvēki, kas piedalās
sacensību organizēšanā, strādā
algotu darbu – sacensību tiesneši, sekretārs, apsardze, glābēji,
mediķi, policisti un citi. Šogad
ātrās palīdzības dežūras nodrošināšana izmaksājusi vairāk nekā
100 latus, bet V.Kuķalks prognozē,
ka nākamgad šī summa varētu
pat divkāršoties. Viņš pieļauj, ka
nākamgad Latvijas čempionāts
ūdens motosportā Jelgavā var
arī nebūt, jo piesaistīt sponsorus ir grūti. Viens no iemesliem
– pasākums ir nekomerciāls, un
skatītāji to apmeklē bez maksas.
Viņaprāt, labāk, lai cilvēki nāk
un skatās, nevis viņus aizbaida
biļešu cenas.

valstīs Eiropā, Ziemeļu, Centrālajā un Dienvidamerikā, Āzijā,
Āfrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Skrējiena kopgarums
ir apmēram 40 000 kilometri.
Eiropas posms sākās jau 7.
martā Lisabonā, bet noslēgsies
9. oktobrī Nīderlandē. Skrējiena
kodols ir desmit starptautiskās
komandas dalībnieki, taču katrā
valstī viņiem pievienojas vietējie
skrējēji, kas mēro saviem spēkiem atbilstošu ceļa posmu. Visu
skrējiena laiku tā dalībnieki nes
simbolisku miera lāpu – Eiropas
un Āfrikas posmā lāpa tiks nesta
cauri 50 valstīm 27 000 kilo-

Jelgavas rajona skrējēji maršrutu noslēdza Tukumā, kur
viņus nomainīja nākamie dalībnieki.
Pasaules sadraudzības skrējiena Latvijas posma koordinatore Anastasija Aleksejeva
informē, ka skrējienu organizē
Šri Činmoja maratona komanda
– lielākā ultradistanču skrējienu
rīkotāja pasaulē. Šī starptautiskā brīvprātīgo grupa ik gadu
atbalsta vairāk nekā 500 vieglatlētikas sarīkojumu, ieskaitot
gadskārtējo 3100 jūdžu skrējienu Ņujorkā, pasaules klases
triatlonu Austrālijā un citus.

F2000 klasē ar 44. numuru startēja jelgavnieks Uģis Gross. Uģa
konkurenti bija aizsardzības ministrs Atis Slakteris (Nr.1) un
viņa dēls Uvis (Nr.51).
V.Kuķalks pieļauj, ka pirmās
sacensības ūdens motosportā
notika jau 1955. gadā, un kopš
tā laika viens sacensību posms
notiek arī Jelgavā. Jelgavas
ūdenssporta tradīcijām ir tikpat dziļas saknes. «Paisuma»
vadītājs stāsta, ka padomju laikā

bija vairāk organizāciju, bet tagad
šis sporta veids balstās uz entuziasmu un vairāk ir ģimenisks
pasākums, jo startē tēvi, dēli,
radinieki, piemēram, Kagaiņi,
Kuķalki. Šis ir ļoti dārgs sporta
veids, jo jauniešu laivas cena ir,
sākot no 5000 latu.
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Panku pārvērtības

Kultūras pasākumi
 11. augustā pulksten 20
– jaunās rokmūzikas festivāls
«[Post] Punk Party» (sporta un
atpūtas kompleksā «Zemgale»).
 25. augustā no pulksten 9
līdz 15 – 7. Vispārējie Latvijas
Piena, maizes un medus svētki
2007 (skvērā aiz Jelgavas kultūras
nama). Pulksten 15 – 5. Piena
paku laivu regate Lielupē (pieteikšanās regatei līdz 20. augustam.
Komandām jāaizpilda reģistrācijas anketa, kuru var iegūt internetā <www.kultura.jelgava.lv>
vai pieprasīt pa tālruni 3084677,
26885106).

 Ritma Gaidamoviča

JRF, kas norisināsies jau ceturto gadu, par savu uzdevumu
Jelgavas sporta un atuzskata popularizēt šķietami maz
pūtas kompleksu «Zemizplatītu, bet īstenībā ļoti ietekmīgale» 11. augustā no
gu, lielākoties pagrīdē dzimušu,
pulksten 20 pierībinās
neformālu mūzikas strāvojumu
gadskārtējais jaunās
ieguldījumu Latvijas roka un
rokmūzikas festivāls
populārās mūzikas kopainā.
(JRF) – šogad saukts
«Mēs – tornim» savulaik norisi«JRF [Post] Punk Party».
nājās pļavā pie Lielupes iepretim
Īpaša uzmanība būs
pilij. JRF mūziķus pārmaiņus pulpievērsta tam, kā roku
cinājis Pasta salā un Pils saliņā.
un populāro mūziku
«Pils saliņa šādam sarīkojumam
ietekmējuši panki.
par mazu, tā ir arī akustiski «neērta» tuvējo māju iedzīvotājiem,
Uzstāsies vismaz astoņas pank savukārt Pasta salā festivāla
roka un postpankroka grupas, kā rīkošanu sarežģī un sadārdzina
arī šiem stiliem draudzīgi kolektī- elektroapgādes nepilnības. Tāpēc
vi – latvju roka vecmeistars Gvido šogad pirmo reizi aģentūra par
Linga, pēdējo gadu jaunums JRF norises vietu izraudzījusi
«SoundArcade», zviedri «Glen- «Zemgali»,» stāsta M.Zviedris.
da», somi «Presley Bastards» un
«Festivālā uzmanības lokā
citi. Pasākumu organizē Jelgavas šogad nonācis viens no visnetaispilsētas pašvaldības aģentūra nīgāk marginalizētajiem stiliem
«Kultūra», atbalsta Jelgavas rokmūzikas vēsturē – pankroks.
dome un citi.
Strāvojums, kas līdz nepazīšanai
JRF darba grupas pārstāvis mainījis roka un popmūzikas
Mārtiņš Zviedris stāsta, ka gads- seju. Tā spēja iedvest pārliecību
kārtēja roksarīkojuma tradīcija par saviem radošajiem spēkiem
Jelgavā sākusies pirms 14 gadiem iedvesmojusi daudzu neakadēmisar koncertakciju «Mēs – tor- kās mūzikas virzienu attīstību.
nim», kuras mērķis bija pievērst Tāpēc galvenā uzmanība festivālā
sabiedrības uzmanību Svētās būs pievērsta ne tik daudz pašam
Trīsvienības baznīcas torņa slik- pankrokam, cik tā pārvērtībām.
tajam stāvoklim. Ar laiku akcija Protams, skanēs arī melodisks
pārtapa par festivālu. «Pirms «punk» ar tikko jaušamu, bet sirgadiem pieciem
snīgu «oldschool
«Mēs – tornim»
Festivāla vei- hardcore» (asbija vērojams zitoņdesmitajos
dotājs aicina gados radies
nāms apsīkums,
dažugad to appankronebaidīties no smags
meklēja vairs
ka paveids) «pievārdiem «pank sitienu» somu
tikai kādi 200
cilvēki,» stāsta
«Presley
roks» vai «post- grupas
M.Zviedris. AģenBastards» snietūras «Kultūra»
pankroks» – ik- g u m ā ( v i ņ u
direktors Minenerģiskās uzviens, kam gājis stāšanās jau
tauts Buškevics
saprata – kaut
bipie sirds iepriek- vairākkārt
kas jāmaina, jo
jusi iespēja klāšējos festivālos tienē novērtēt
tradīciju zaudēt
būtu žēl. «Tāpēc
klausītājiem
dzirdētais, arī arī
2004. gadā festiLatvijā). Uz skavāls «gāja gaisā»
šajā atradīs ko tuves kāps latar jaunu logo
viešu jaunās pasavai gaumei
un jaunu domu.
audzes «punk»
Pirmajā gadā tas
populārākie
bija veltīts latpārstāvji grupa
viešu neatkarīgā roka klasikai «PND» no Rīgas, bet sarīkojumu
– uzstājās «Dzeltenie pastnieki», atklās vairāku Latvijas jauno gru«Huskvarn», «Inokentijs Mār- pu konkursu laureāti, atraktīvais
pls»,» tā M.Zviedris, kas kopš tā baldoniešu kvartets «Tumors»,»
laika uzņēmies festivāla program- atklāj programmas veidotājs, taču
mas veidotāja pienākumus.
uzsver: priekšstatam par pankro-

Sporta pasākumi

Pērn rokmūzikas festivāls īpašu uzmanību pievērsa Jelgavas jaunajām grupām – muzicēja veselas
trīs vietējās poproka apvienības. Sarīkojuma ieskaņā uzstājās jaunās paaudzes jelgavnieku grupa
«HertZ». Taču šogad festivāla īpašas uzmanības lokā būs viens no visnetaisnīgāk vērtētiem stiliem
Foto no JRF arhīva
rokmūzikas vēsturē – pankroks, kā arī tā ietekmes un pārvērtības.
ka darbiem mūzikas vēsturē, viņaprāt, nebūtu nekā kopēja ar īstenību, ja trūktu ieskata muzikālajā
daudzveidībā, kam minētais stils
un tā dažādie atvasinājumi bijuši
un ir iedvesmas avots. Tieši tāpēc
uzstāsies «Linga», ko zina gandrīz
ikviens latvietis. Šī grupa ir spilgts
piemērs tam, ka pankroka ietekmētu mūziku bauda visplašākais
klausītāju loks. «Linga» meistarīgi demonstrēs savu «pancīgajā»
pagātnē sakņoto «mainstream»
roku. Bet stokholmiešu grupa
«Glenda» – specifiski zviedrisko
nereti ar glemroka elementiem
papildināto «garage post punk»
(garāžas moderno panku) raupjo
skanējumu, ko pasaulslavenu
savulaik padarīja viņu tautieši
«The Hives». Uz skatuves kāps
arī Pārdaugavas grupa «Sound
Arcade» – viens no spilgtākajiem
pieteikumiem, kas Latvijas rokmūzikā pēdējos gados izskanējis
plašākam klausītāju lokam. Festivālā ar jaunu nosaukumu un jaun
atšķirtu dzīves lappusi startēs
mūziķu apvienība «Backflow»,
kas līdz šā gada sākumam bija
pazīstama kā grupa «Mary Jane».
Nepastarpinātāka saistība ar sarīkojuma titulstiliem ir galvaspil-

sētas projektam «Suki 2000», kas
savdabīgi latviešu mūzikā turpina
izcilo kolēģu «Pasaules gaismas»
iedibināto (pus)akustisko «post
punk» muzicēšanas manieri, tiesa, pavisam citās noskaņās – jautri
un nerātni.
M.Zviedris stāsta, ka publikas
īpašu atsaucību festivāls piedzīvojis pērn, kad apmeklētāju skaits,
salīdzinot ar 2005. gadu, gandrīz
dubultojās un sasniedza 1300.
Programmas veidotājs aicina
cilvēkus nebaidīties no vārdiem
«pankroks» vai «postpankroks».
Puslīdz droši paredzams, ka ikviens, kam gājis pie sirds iepriekšējos festivālos dzirdētais, arī šajā
atradīs ko savai gaumei atbilstošu,
jo klāsts ir ļoti plašs – no klasiska
pankroka, kādu spēlē «PND», līdz
«SoundArcade» skaņu mākslai,
kurā ir vieta gan meditācijai, gan
emociju eksplozijām. «Varu arī
pačukstēt, ka Jelgavā šī lieliskā
grupa pirmatskaņos divas pavisam jaunas kompozīcijas,» piebilst
festivāla pārstāvis.
«Gaidot tīkamākā mākslinieka
uzstāšanos, skatītāji, protams,
varēs arī piesēst un nobaudīt
kādu gardumu kafejnīcā. Taču
pēc pagājušā gada pieredzes aici-

nu nenodrošināties ar dzērienu
krājumiem somās vai kabatās
– apsardze būs modra,» brīdina
M.Zviedris.
Vakaru vadīs improvizācijas
teātra grupas «Hamlets» aktieris
un grupas «Pirmā sērija» vokālists
Mārtiņš Kozlovskis, pazīstams ar
skatuves vārdu Kozmens.

 Sabiedriskā organizācija
«Veče» organizē gadskārtējo
tradicionālo futbola turnīru, kā
arī tautas bumbas turnīru un
novusa sacensības starp māju
pagalmu komandām vecumā no
8 līdz 18 gadiem. Turnīri notiks 6.
vidusskolas stadionā no 6. līdz
22. augustam darba dienās no
pulksten 10 līdz 15. Komandā
jābūt: futbolam – 5 cilvēki; tautas
bumbai – 6 cilvēki; novusam – 3
cilvēki. Kapteiņu tikšanās notiks
3. augustā pulksten 12 mājas
pagalmā Loka maģistrālē 13.
Informāciju var iegūt, zvanot pa
tālruni 25921851.
 4. augustā pulksten 12
– beisbola paraugspēle «Diamonds» (Rīga) – «Baroni» (Baldone) (Jelgavas 5. vidusskolas
sporta laukumā). Spēles starplaikos būs iespēja pamēģināt
sist pa bumbiņu, mest kečerim.
Veiksmīgākie saņems balvas.

Orientēšanās
Jelgavas ielās
 Ritma Gaidamoviča

Pils saliņā 12. augustā
pulksten 12.30 tiks
dots starts orientēšanās stafetei pa
Jelgavas ielām. Tajā
paredzēti vairāki
kontrolpunkti, kuros
jāveic dažādi uzdevumi, savācot pēc iespējas vairāk punktu.
Pasākumu organizē
Zemgales Nevalstisko
organizāciju atbalsta
centrs sadarbībā ar
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru pasaules Jauniešu
dienas laikā.
Orientēšanās stafetē aicināts
piedalīties ikviens interesents
vecumā no 13 līdz 30 gadiem
no Jelgavas un pārējās Latvijas.
Komandā jābūt trim cilvēkiem.
Dienas noslēgumā dalībniekiem
bez maksas paredzēts boulings,
bet labākās komandas saņems
pārsteiguma balvas.
Viena no pasākuma organizatorēm Randija Bebriša
stāsta, ka 12. augustā pasaulē
atzīmē Jaunatnes dienu, kuras
norisēs šogad pirmo reizi piedalīties aicināti arī jelgavnieki.
«Mēs Jaunatnes dienu atzīmēsim ar orientēšanās stafeti
pa Jelgavas ielām – aptverot
pilsētas teritoriju līdz cukurfabrikai un Ceļu satiksmes
drošības direkcijas Jelgavas
nodaļai,» stāsta R.Bebriša.
«Protams, varējām izvēlēties
dažādas norises, taču orientēšanās stafete tiek organizēta, lai
jauniešiem dienu ļautu pavadīt
pēc iespējas atraktīvāk, sportiskāk un interesantāk. Nav vērts
pilsētas centrā izvietot apskates

stendus, dalīt informatīvos
materiālus un teikt, ka šodien
ir Jaunatnes diena,» atzīst pasākuma organizatore.
Lai piedalītos orientēšanās
pasākumā, cilvēkam jābūt no 13
līdz 30 gadus vecam un jāizveido
trīs dalībnieku komanda, kurā
var būt gan trīs zēni, gan trīs
meitenes. Komanda var būt arī
jaukta. Saņemot starta signālu
Pils saliņā un dodoties ceļojumā
pa pilsētas ielām, pasākuma dalībniekiem tiks izdalītas pilsētas
kartes, kurās atzīmēti kontrolpunkti. Tajos ceļiniekiem
jānokļūst pēc iespējas ātrāk, kā
arī pēc iespējas precīzāk jāveic
kontrolpunktā sagatavotais
uzdevums. Skrējiena laikā pasākuma tiesneši vērtēs komandas
atraktivitāti, ātrumu un veiksmīgu uzdevumu izpildi, par
to attiecīgi piešķirot punktus.
Savukārt dienas noslēgumā
visi stafetes dalībnieki būs
aicināti uz sporta un atpūtas
kompleksu «Zemgale», kur bez
maksas varēs spēlēt boulingu,
pārspriest dienas notikumus,
dalīties piedzīvojumu stāstos.
Labākās komandas saņems
veicināšanas balvas.
Taču, lai piedalītos pasākumā
un organizatori varētu nodrošināt kvalitatīvāku tā norisi,
R.Bebriša aicina ikvienai komandai iepriekš pieteikties,
zvanot pa tālruni 26120040 vai
nosūtot pieteikuma anketu uz
e-pastu: <randijabebrisa@gmail.
com>. Tajā jānorāda komandas
nosaukums, dalībnieku vārdi,
dzīvesvieta un kontaktinformācija. Pasākuma organizatore
stāsta, ka jaunieši interesējušies
par sacensībām un to norisi, taču
iesniegumu par piedalīšanos
orientēšanās stafetē pieņems līdz
10. augustam.

