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Izbūvējot veloceliņu, atrod
vācu karavīru kapulauku
 Kristīne Pētersone

Strauji iesāktie Rīgas
ielas rekonstrukcijas
darbi pašlaik daļēji apturēti – pilnībā
pārtraukta veloceliņa
posma izbūve, kur pagājušajā nedēļā tika
atrakti Otrā pasaules kara vācu karavīru
kapi.
Šosejas malā no «Latvijas
keramikas» uz Ozolnieku pusi,
veicot rakšanas darbus, uziets
karavīru kapulauks, un pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» konkrētajā posmā
rekonstrukciju nekavējoties
apturējusi. Kopš pagājušās
piektdienas šajā vietā strādā
Brāļu kapu komitejas Jelgavas
nodaļas priekšsēdētājs Aldis
Egils Hartmanis kopā ar palīgiem – gan zemessargiem, gan
brīvprātīgajiem jauniešiem.
Jau atrakts vairāk nekā 60
kapa vietu. «Mūsu uzdevums
ir rūpīgi savākt karavīru mirstīgās atliekas un personīgās
lietas, lai tās nogādātu Saldū,
kur atrodas Vācu tautas apvienības izveidots karā kritušo
vācu karavīru pārapbedīšanas
birojs. Vispirms tur kaulus
pētīs antropologi, lai iegūtu
maksimālu informāciju par
katru bojā gājušo, bet pēc
tam karavīri tiks pārapbedīti
Jelgavā, Miera kapos,» tā
A.E.Hartmanis.
Atrokot kapa vietas, uziets,
ka tās gar šosejas malu izvietotas divās līnijās, katrā apbedīti
vismaz ap 30 vācu karavīru,
atrastas arī divu leģionāru
mirstīgās atliekas. «Ļoti svarīgi, ka, veicot kapu atrakšanu,
mēs atrodam dažādas karavīru
personīgās mantas, kas noteikti
būs pavediens, lai palīdzētu noteikt kritušo identitāti,» spriež
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Nopietni
izvērtēs
Pašvaldības
policijas
darbu
 Kristīne Pētersone,
Sintija Čepanone

Masu medijos izskanējušais gadījums, kad
Jelgavas pašvaldības
policisti aizturēti aizdomās par kāda sirmgalvja piekaušanu līdz
nāvei, bijis pēdējais
signāls Jelgavas pašvaldībai, lai nopietni
pievērstos iestādes
darba izvērtēšanai.

Jau kopš pagājušās nedēļas posmā no «Latvijas keramikas» uz Ozolnieku pusi ceļa malā notiek Otrā pasaules kara vācu karavīru
kapa vietu atrakšana, kas uzietas veloceliņa izbūves laikā. Karavīri tiks pārapbedīti Miera kapos.
Foto: JV
A.E.Hartmanis.
Jau atrasti vairāki zelta laulības gredzeni, kuros iegravēti karavīru līgavu vārdi un
laulību reģistrēšanas datums
– uz diviem skaidri salasāmi
sieviešu vārdi: Annie un Luciy.
Arī laulības slēgtas īsi pirms
Otrā pasaules kara. Līdzās
kritušo mirstīgajām atliekām
uzietas karavīru atpazīšanas
zīmes – metāla plāksnītes, uz

kurām iegravēts karavīra vārds.
«Šādas zīmes kara laikā bija
jānēsā katram karavīram. Tās
sastāv no divām identiskām
pusēm – uz katras uzrakstīts
personas vārds. Gadījumā, ja
cilvēks krita kaujā, zīme tika
pārlauzta uz pusēm, viena daļa
nodota štābā, bet otra – atstāta
pie mirušā. Taču mēs atradām tādas atpazīšanas zīmes,
kuras nebija pārlauztas. Tas

nozīmē – neviens nav ticis informēts, ka karavīrs kritis: viņš
ir pazudušo statusā,» skaidro
A.E.Hartmanis.
Kapa vietās atrastas arī citas lietas, kas varētu kļūt par
pavedieniem personības noskaidrošanā, piemēram, īpašas
platkrekla aproču pogas.
«Pilsētsaimniecības» direktora vietnieks Jānis Lange skaidro, ka ir ļoti svarīgi atrastās

kapa vietas rūpīgi atrakt un
karavīrus ar cieņu pārapbedīt.
«Esam gatavi veloceļa izbūvi
atlikt uz tik ilgu laiku, cik vien
nepieciešams. Tāpat esam gatavi un to arī darām vajadzības
gadījumā palīdzēt Brāļu kapu
komitejai gan ar tehniku, gan
citu nepieciešamo, lai karavīru
kapa vietas uzmanīgi atraktu
un mirstīgās atliekas varētu
pārapbedīt,» tā J.Lange.

Pašvaldība jau izveidojusi
īpašu komisiju, kas izskatīs
Jelgavas Pašvaldības policijas
darba organizāciju, atbildības, instrukciju esamību, to
saturu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Darba grupā
iekļauts domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Rublis, Sabiedriskās drošības un kārtības komisijas priekšsēdētājs
Armands Fridrihsons, jurists
neatkarīgais eksperts Ēriks
Spurelis un pašvaldības Administratīvās pārvaldes vadītāja
Inese Meija.
A.Rublis «Jelgavas Vēstnesim» skaidro, ka galvenais
komisijas darba uzdevums ir
līdz 1. septembrim iesniegt ziņojumu domes priekšsēdētājam
par izvērtēto situāciju. «Šis nav
pirmais gadījums, kad dome
dzird par Pašvaldības policijas
izdarībām vai neizdarībām –
tam jāpieliek punkts. Sapratām,
ka nepieciešams veikt iestādes
auditu, lai būtu pamats pieņemt
lēmumu.»
Konkrētajā izmeklēšanas
procesā pašvaldība neiejauksies,
ļaujot atbildīgajām un kompetentajām institūcijām veikt
savu darbu.
(Turpinājums 3.lpp.)

Īsteno uzņēmējdarbības idejas
 Sintija Čepanone

1. martā divdesmit
pieci Jelgavas un rajona iedzīvotāji sāka
apgūt programmu
«Komercdarbības un
pašnodarbinātības uzsākšana: no idejas līdz
biznesa plānam». Nu
mācības noslēgušās,
un pirmie apmācāmie
sākuši realizēt savu
ieceri.
«Esam priecīgi par katru jaunu uzņēmumu pilsētā,» Jelgavas
reģionālā Pieaugušo izglītības
centra (PIC) Uzņēmējdarbības

atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone ir gandarīta par visiem, kas par spīti aizņemtajai
ikdienai rada laiku apmeklēt
nodarbības. Sākotnēji bija plānots, ka iespēja mācīties būs
20 cilvēkiem, taču, ņemot vērā
iedzīvotāju atsaucību – izveidojās konkurss trīs cilvēki uz
vietu –, tas tika piedāvāts vēl
pieciem, kas ar savu biznesa
ideju speciālistiem šķita pārāki.
«Vairāku cilvēku uzņēmējdarbības ieceres neatbilda prasībām,
jo bija saistītas ar jomām, kuras
programmas laikā netika atbalstītas, piemēram, azartspēles, lauksaimniecības produktu
ražošana un pirmapstrāde un

citas,» stāsta L.Miķelsone. Viņa
atklāj, ka šajā projektā varēja
startēt ikviens, kurš sasniedzis
18 gadu vecumu un lolo ieceri
par savas uzņēmējdarbības
uzsākšanu.
Mācību laikā klausītāji izstrādāja biznesa plānu. «Idejas uzņēmējdarbībai bija visdažādākās – gan
slieku audzēšana, gan artēzisko
urbumu veikšana, gan medicīnas
piederumu veikals un grāmatvedības pakalpojumi. Izstrādājot
biznesa plānu, divi trīs pretendenti saprata, ka viņu izvēlētā
joma bez papildu finansējuma nav
dzīvotspējīga, un arī šis atklājums
ir sava veida ieguvums,» PIC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas

vadītāja atklāj, ka divi uzņēmumi
tika nodibināti vēl apmācību laikā,
jo to īpašnieki sapratuši: tik laba
ideja vairs nevar gaidīt. Tiesa gan
– tas izdarīts par saviem līdzekļiem, nevis Hipotēku un zemes
bankas «Altum» pārvaldes piešķirtajiem grantiem. L.Miķelsone
piebilst, ka jaunie uzņēmēji savus
biznesa plānus bankā var iesniegt
šī gada laikā, un, visticamāk,
tas ir viens no iemesliem, kāpēc
vairāki pretendenti nolēmuši
pie savējā pamatīgāk piestrādāt.
Taču nu manāmi arī apmācības
pirmie «augļi». Proti, pāris ideju
ar bankas atbalstu jau pārvērtušās īstenībā.
(Turpinājums 3.lpp.)

Veiksmīgi realizējot biznesa plānu, Mārtiņš Kalnciems nodibinājis uzņēmumu, kas nodarbojas ar vieglo automašīnu
virsbūves ģeometrijas remontu. Par piešķirtajiem grantiem
viņš jau iegādājies pusautomātisko metināšanas iekārtu, un
Foto: JV
jau drīzumā darbnīcas aprīkošana būs pabeigta.
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Daiga Latkovska: «Jelgavnieku
apģērbs runā par maz»
 Kristīne Pētersone

Kamēr pasaules vadošās modes tendences ik
sezonu diktē lielmestri
Parīzē, Milānā, Londonā, Tokijā, citi modes
nami, sekojot vadlīnijām, pievēršot uzmanību niansēm un detaļām,
atrod savu jomu. Latvijā
līdz šim modes vārds
nopietni izskanējis vien
galvaspilsētā, taču nu
kādu laiku Jelgava var
būt lepna ar to, ka arī
mums ir savs modes
nams. Pilsētā, kura par
savu attīstības virzienu
izvēlējusies ražošanu
– mašīnbūvi un metālapstrādi –, izrādās, lieliski līdzās pastāvēt var arī
modes bizness. Sarunā
ar modes nama «Tēma»
direktori Daigu Latkovsku centāmies izprast,
cik labi sadzīvo Jelgava
un mode.
Modes nams – tas skan nopietni, bet, vai jūs varat definēt, ar ko īsti atšķiras modes
nams no laba ateljē?
Tas ir labs jautājums. Kad
mēs pirms diviem gadiem sākām
darbu, arī paši sev centāmies to
noformulēt. Ir jau tā, ka cilvēki
dažādas lietas vēlas nosaukt
konkrētos vārdos, definēt, lai tās
būtu skaidras un nepārprotamas.
Galvenā atšķirība ir tā, ka modes
namā ir savs dizainers, kurš katru
sezonu rada jaunas kolekcijas, un viņa apģērba vai somiņas birkas
tas ir veids, kā parādīt sevi, savu būtu tādu zīmolu kā Valentino,
izpratni par moderno, ieskicēt to, D&G burti – tas zināmā mērā
kas sezonā aktuāls. Kolekcija ir ir kvalitātes un, jā, arī dārguma
gluži kā katra modes nama seja rādītājs, piederība elitei, vēlme
un galvenais uzdevums. Arī mēs būt elitāram. Dažkārt varbūt
līdztekus ikdienas darbam nu cilvēkam nav svarīgi, vai tas ir
jau regulāri piedāvājam savas pakaļdarinājums, viņš vienkārši
kolekcijas un, līdzīgi kā tas notiek atpazīst zīmolu. Taču, lai tādu
atzinību sasniegpasaulē, ar šā ruS i r d ī v a r b ū t tu vietējais didens tendencēm
viņam
pilsētniekus ieesmu latgalie- zainers,
ir ļoti nopietni
pazīstinājām jau
savlaicīgi.
te, bet mana jāstrādā un sevi
jāpierāda. Ja paLatvija topieauguša cil- saules zīmolus
mēr ir maza
valsts, arī tirvēka dzīve sā- zina vai katrs,
tad diezin vai regus ir šaurs.
kusies Jelgavā. ģionos plašākā
Vai šāds bizdauness nav liels
Jebkurā jomā sabiedrībā
dzi būtu gatavi
risks?
Protams, Latir svarīgi zināt atvēlēt ievērojamus līdzekļus, lai
vija nav pateicīga
savu spēles lau- iegādātos tērpus
modes biznesam,
un tā ir liela uzkumu, un Jelga- no tādu pašlaik
Latvijā atzītu
drīkstēšanās, vēl
vu es sajūtu
mākslinieku kā
jo vairāk reģioNatālija Jansone
nos. «Tēma» ir
pirmais modes nams ārpus Rīgas, vai Žaneta Auziņa kolekcijām.
un tas nozīmē, ka mūsu uzdrīkstē- Sevis pierādīšanas un uzticības
šanās ir divkārša. Ja mēs spriestu iegūšana ir ļoti nopietns darbs.
Kāpēc jūs tomēr saskatījāt
par primārām lietām, kas katram
cilvēkam nepieciešamas, tad di- iespēju veidot modes namu
zainera tērps tas noteikti nebūtu. tieši Jelgavā?
No biznesa plānošanas viedokļa
Ļoti daudziem vēl ir svarīgi, lai uz

Daugavpils
Jūrmala

– tas noteikti nav pareizi, bet es
vados pēc atziņas: dzīvē jādara tās
lietas, kas vislabāk patīk, padodas,
un nauda ieradīsies pati. Nu, protams, varēja jau Rīgā, bet es Rīgu
nejūtu – tā nav mana pilsēta, bet
Jelgava ir. Tas tā dīvaini skan, jo
patiesībā nāku no Latgales, Rēzeknes puses. Sirdī varbūt esmu
latgaliete, bet uzskatu, ka mana
pieauguša cilvēka dzīve sākusies
šeit – Jelgavā. Ar studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē, tad pirmā darba vieta bērnu
un jauniešu centrā «Junda», tā
pamazām veidojās mans koptēls
par šo pilsētu. Manuprāt, jebkurā jomā ir ļoti svarīgi zināt savu
spēles laukumu, un Jelgavu es
sajūtu. Te ir cilvēki, kas ir iepazīti.
Es nesaku, ka tas viss vēl nevarētu
notikt arī Rēzeknē vai varbūt
vispār aiz Latvijas robežām, bet
sākums ir šeit.
Un kā tad ir ar tiem spēles
noteikumiem?
Ja tā nopietni, tad «Tēma» pašlaik ir ļoti vientuļš spēlētājs savā
lauciņā, jo mēs ne tikai pilsētā, bet
visā reģionā esam tādi kā pirmie
celmlauži. Protams, daudz vieglāk
ir uzsākt biznesu jomās, kur kāds
spēlētājs jau ir priekšā – ir iespējams iegūt informāciju, mācīties
no citu pieredzes, kļūdām, ātrāk

progresēt, bet Jelgavai vienmēr
bijis cits spektrs: mašīnbūve, tautsaimniecība. Citādi situācija varēja pavērsties, ja pilsētā savulaik
būtu, piemēram, kāda audumu
ražotne vai izstāžu centrs.
Lai gan mēs pašā sākumā bijām
izvēlējušies moto: «Jelgavā atdzimst rūpniecība, kāpēc Jelgavā
nevarētu atdzimt arī mode?» Tas
varbūt ir mazliet par skaļu teikts,
taču esmu dzirdējusi vēstures liecības par to, ka Katoļu ielā pirmās
Latvijas laikā bijuši dažādi modes
saloniņi, bet Lielā iela bijusi kā
promenāde, kur dāmas izgājušas
savus labākos tērpus parādīt. Tas
liecina, ka Jelgava un mode nav
svešas. Un kāpēc gan ne? Ja attīstās tautsaimniecība, ražošana,
rūpniecība, tad cilvēku labklājība
aug, viņu ikdienas vajadzības,
prasības arī. Turklāt cilvēki izskatīties vēlas arvien labāk.
Vai jums šo divu gadu laikā, kopš pastāv «Tēma», ir
izdevies vismaz pašiem sev
tā skaidri noformulēt, kādas
ir jelgavnieku attiecības ar
modes tendencēm?
Jāatzīstas godīgi, ka tā līdz
galam laikam nē. Mēs droši zinām, ka jelgavniekiem svarīgi ir
trīs lieli svētki – kāzas, dažādi
izlaidumi un Ziemassvētku balles,

Pastāvīgo iedzīvotāju vecuma grupas 2006. gadā, %

Skaitļi runā

Jelgava

Modes nama
«Tēma» direktore Daiga Latkovska vadās
pēc atziņas:
dzīvē ir jādara
tās lietas, kas
vislabāk patīk,
padodas, un
nauda ieradīsies pati.
Foto: JV

kad pilsētnieki ir gatavi pārsteigt
paši sevi un citus ar īpašu tērpu.
Tās noteikti ir reizes, kad katrs no
mums vēlas sajusties citādi, svinīgi un atļauties kaut ko vairāk. Tas
arī nosaka to, ka biežāk mums ar
«Tēmas» klientu ir vienreizēja sadarbība. Ne jau tāpēc, ka cilvēku
neapmierinātu mūsu veikums,
taču tās reizes, kad viņš sasparojas
uz ko īpašu, nav tik daudz. Bet arī
tas jau ir solītis uz priekšu.
Arī tie, kuriem šādi īpašie
dzīves brīži vēl tikai priekšā,
iespējams, «Tēmu» jau paguvuši iepazīt, jo jūsu iesaistīšanās pilsētas dzīvē ir visnotaļ
sistemātiska. Kolekcijas jau
demonstrētas daudzos publiskos pasākumos. Pēdējais,
šķiet, bija Starptautiskajā
smilšu skulptūru festivālā.
Var jau, protams, to visu saukt
par reklāmu, kuras vienīgais
mērķis ir radīt atpazīstamību,
taču mēs to izprotam citādāk – tā
ir sava veida misija: ja reiz esi
iesācis nest modes dzirksteli apkārtējos, tad tas ir jāturpina. Jau
pašlaik pamazām sākam gatavot
nākamā pavasara kolekciju, ko
arī noteikti piedāvāsim iepazīt
pilsētniekiem. Varbūt kādam tas
vienkārši kalpos par ideju vai stimulu, un arī tas ir lieliski. Savas
kolekcijas cenšamies veidot ne
tikai kā mākslas darbus – tie visi ir
simtprocentīgi valkājami apģērbi.
Un patiesībā ne jau to cenā slēpjas
vērtība – katrs no tiem ir stāsts un
vērtība pats par sevi. Piemēram,
pašlaik es pat diezin vai būtu gatava pārdot mūsu atklāšanai veidoto
«Tango» tērpu kolekciju – tās ir kā
atmiņas, kurām cenas nav.
Ko jūs redzat, kad ar modes
nama acīm paveraties pilsētas ielās?
Noteikti to, ka jelgavnieki joprojām ļoti maz runā ar apģērbu.
Iespējams, tie ir pusaudži un jaunieši, kas ikdienā atļaujas kaut ko
neordinārāku, spilgtāku, bet kopumā uzdrīkstēšanās noteikti ir
par maz. Pavisam nesen «Tēma»
piedalījās modes pasākumā Japānā, kur nesa gan Eiropas, gan Latvijas, gan Jelgavas vārdu, un man
bija iespēja tā vienkārši pastaigāt
pa Tokijas ielām un pavērot cilvēkus. Sev par pārsteigumu atklāju,
ka tradīciju un konservatīvu
vērtību glabājošā zemē cilvēki
uzdrīkstas daudz vairāk nekā
pie mums. Un tas pat nav nekas
īpašs – sievišķīgs lakatiņš, jostiņa
vai cimdiņi: bez tā visa varētu
iztikt, bet tas ir akcents, kas liek
manīt par to uzmanību, kāda tiek
veltīta apģērbam. Arī pie mums tā
var būt ikdiena – pieņemsim, ka
ir noteiktas sabiedrības diktētas
normas, taču, pat tās nepārkāpjot,
mēs varam kļūt interesantāki.
Šallīte pie klasiska kostīmiņa
vai mazliet neordināri veidotas
klasiskā kostīmiņa atloces lietišķu
sievieti noteikti tikai pasvītros.
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Pilsētnieks vērtē

Ko pilsētai
vajadzētu darīt
ar padomju
laika mājām?
Terēza
Špāka,
LLU
lietvedības
speciāliste:
– Visas nojaukt nav
iespējams,
citādi drupu
pilsēta vien mums paliks. Pati
dzīvoju mājā, kas celta padomju
laikā, – veca tā ir, taču pieremontējam, ieliekam jaunus logus
un dzīvojam, jo neko citu jau
nevaram darīt. Manuprāt, jāpievēršas arī to māju pabeigšanai,
kas padomju laikā tika iesāktas,
taču netika pabeigtas un tagad
stāv pamestas.
Sigita
Krauze,
skolotāja:
– Domāju, ka
tās noteikti
jārenovē.
Īpašniekam
jādomā par
kaut kāda
kopējā skata veidošanu, jo
patlaban šīs mājas ļoti «izlec».
Tālā nākotnē arī katras ielas
mājas varētu renovēt vienotā
stilā, lai tās iegūtu kopēju
skatu visas ielas garumā. Galvenais – jāietur vienots stils, lai
pilsēta būtu patīkama ne tikai
mums, bet arī ciemiņiem un
tūristiem.
Anatolijs
Ameļčakovs,
pensionārs:
– Manuprāt,
ja šīs ēkas
neapdraud
cilvēku dzīvības, tajās
joprojām var
dzīvot. Bet tas varētu būt ne
ilgāk par 20 gadiem. Saprotams, ka cilvēki augsto maksu
dēļ nevar atļauties nopirkt
jaunas mājas, bet, kad nams
sabruks, viņi var palikt uz ielas.
Taču tagad par to vēl pāragri
runāt.
Juris Eleks,
pensionēts
celtnieks:
– Ja iespējams šādas
mājas atjaunot, tas jādara, ja ne
– ļausimies
likteņa varai. No celtniecības
viedokļa, tās ir stabilas būves.
Ja jumts caurs vai santehnika
jāmaina, tas viss ir izdarāms.
Jaukt nost tiešām nav nozīmes. Ja nu kādam liekas, ka
tās neiederas pilsētas «sejā»,
tad gan var nojaukt. Taču tādā
gadījumā jāskatās, vai ir iespēja
nodrošināt tās iedzīvotājiem
citu mājvietu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktora pienākumu
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Uzņemšana
LLU turpinās
 Ritma Gaidamoviča

Vēl līdz 24. augustam visiem studēt gribētājiem
ir iespēja pieteikties mācībām kādā no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) deviņām
fakultātēm. Budžeta
vietas gan visas nokomplektētas, bet studijām
par maksu dokumentus
turpina pieņemt gan
pamata pilna un nepilna laika, gan maģistra
programmās.
LLU Uzņemšanas komisijas
galvenā sekretāre Anita Auziņa
«Jelgavas Vēstnesim» atklāj, ka
pašlaik diemžēl nav zināmi konkrēti skaitļi, cik pirmkursnieku
septembrī uzsāks mācības – sākumā bija plānots, ka uzņemšana
beigsies 30. jūlijā, taču tagad tā
tiek pagarināta līdz 24. augustam,
jo brīvas maksas vietas uz kādu

no specialitātēm ir pilnīgi visās
fakultātēs. «Patlaban mums ir
skaidri zināms, ka visas budžeta
grupas ir nokomplektētas un par
valsts finansējumu mācīsies 750
studenti, kā sākumā paredzēts,»
tā A.Auziņa. «Vislielāko interesi
jaunieši izrādījuši par Lauku
inženieru fakultātes būvnieku
specialitāti, Ekonomikas fakultātes «ekonomistiem» un Sociālo
zinātņu fakultātes organizāciju un
sabiedrības pārvaldes sociologu
specialitāti. Visās varēja pretendēt uz budžeta vietām, kas bija
daudzu studentu iemesls mācīties tieši šajā specialitātē,» stāsta
A.Auziņa. Papildus uzņemšana
līdz 24. augustam norisināsies
nevis pilī, Uzņemšanas komisijas
telpās, bet katrā no fakultātēm
atsevišķi katru darba dienu no
pulksten 9 līdz 16.
Rezultātus par kopējo pirmkursnieku skaitu Uzņemšanas
komisija sola atklāt pēc 5. septembra.

Domes ēkai
būs jauna seja

Biznesa plāna
realizēšanai
piešķirtie granti
• Uzņēmuma izveidei – 17% no
projekta summas, maksimāli
– Ls 2250;
• Grants iztikas nodrošināšanai
– Ls 2700 (bruto) 12 mēnešus;
• Grants konsultanta pakalpojumu nodrošināšanai – līdz 30%
no projekta summas, maksimāli
– Ls 2150.

darbnīcas aprīkošanu, drīzumā tiks atvesta arī svarīgākā
ierīce,» M.Kalnciems bilst, ka
sākumā firmā tiks nodarbināts
viens strādājošais, bet ar laiku
tā noteikti paplašināsies.
Apmācības noritēja Eiropas
Sociālā fonda nacionālās programmas «Apmācības, konsultācijas un
finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai» laikā, Zemgales reģionā to
realizēja SIA «DEA Baltika» sadarbībā ar Jelgavas reģionālo PIC
un citām atbilstošām izglītības
iestādēm Dobelē, Aizkrauklē un
Jēkabpilī. Nākamā grupa mācības
uzsāks jau rudenī.

Izvērtēs Pašvaldības
policijas darbu
(No 1.lpp.)
Kriminālprocess šajā lietā uzsākts par smagu miesas bojājumu
nodarīšanu, kā rezultātā iestājusies
cietušā nāve, un aizturēti divi Jelgavas Pašvaldības policijas darbinieki, kas tiek turēti aizdomās par
sirmgalvja piekaušanu līdz nāvei.
Veco vīru sitis viens no policistiem,
bet otrs neko nav darījis, lai to
novērstu. Patlaban abiem aizdomās turētajiem noteikts drošības
līdzeklis – sitējs atrodas īslaicīgās
aizturēšanas izolatorā, bet tas, kurš
bijis kopā ar viņu patruļā un nav
novērsis notikušo, nodots policijas
uzraudzībā.
«Esmu šokēts. Nu kā var justies
iestādes vadītājs, kad visi deklarētie
principi pēkšņi sabrūk šādu darbinieku dēļ,» sašutumu pauž Jelgavas
Pašvaldības policijas priekšnieks
Felikss Jasens, atklājot, ka visi
principi, prasības, tostarp par fiziska spēka pielietošanu, vairākkārt
pārrunāti visās sapulcēs, pirms
katras maiņas ikviens ar parakstu
apliecina noteikumu ievērošanu.

Viņš stāsta, ka viena likumsarga
darba stāžs bijis trīs gadi, otrs šajā
struktūrvienībā strādājis pusgadu.
«Līdz minētajam pārkāpumam
par viņu darbu nekādu sūdzību
nebija,» F.Jasens atklāj, ka pašlaik sākta dienesta pārbaude, bet
Valsts policija veic izmeklēšanu.
Viens no policijas darbiniekiem
uzrakstījis atlūgumu, savukārt ar
otru, kas atrodas apcietinājumā,
darba attiecības nav pārtrauktas.
«Viņš ir atbrīvots no pienākumu
pildīšanas, taču atbrīvot no darba
nevaru, kamēr nav pierādīta viņa
vaina,» F.Jasens atzīst, ka aizturētie policisti noteikti vainojami par
disciplinārpārkāpumu. Proti, ja uz
ielas atrada iereibušo sirmgalvi,
viņu vajadzēja nogādāt atskurb
tuvē, taču tas netika izdarīts. Arī
dokumentācija nebija noformēta
atbilstoši – aizpildot uzskaites
kartiņu par konkrēto izsaukumu,
tajā ierakstīts, ka notikuma vietā
policisti nevienu nav sastapuši.
F.Jasens spriež, ka situācija varētu tapt skaidrāka nākammēnes.

Īsi
 Latvijas un Eiropas speciālisti
visas nedēļas garumā veic augsnes izpēti un kartēšanu Jelgavas
rajona Svētes pagastā, kā arī gar
Baltijas jūras piekrasti. Izpēte tiek veikta
ANO Attīstības programmas un Pasaules vides fonda projekta «Latvijas kapacitātes nodrošināšana ANO konvencijas
«Par cīņu pret pārtuksnešošanos un
zemes degradāciju» ieviešanai» gaitā
ar Vides ministrijas atbalstu un līdzdalību. Dažādu nozaru eksperti kopīgi ar
atbildīgo valsts, pašvaldību institūciju
un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem
izstrādā nacionālo rīcības programmu
zemes degradācijas ierobežošanai, kas
apkopos jau notiekošos pasākumus
zemes kvalitātes saglabāšanai un ierosinās jaunus.

 LLU Informāciju tehnoloģiju fakultāte (ITF) sadarbībā ar
Zemgales plānošanas reģionu
šonedēļ sākusi projekta «Tālākizglītības iespēju paplašināšana
Zemgales vispārizglītojošo skolu
pedagogiem» mācības, kas paredz pedagogiem informācijas
tehnoloģiju izmantošanu dabas
un sociālo zinību priekšmetu
apguvē. Tajās piedalās 30 pedagogi

Īsteno uzņēmēju idejas
(No 1.lpp.)
Arvīds Silovs apmācībai pieteicies, jo vēlējies kaut ko saprast no
uzņēmējdarbības, lai vēlāk dzīvotu
labāk. «Pieredze nestandarta koka
izstrādājumu – laivu, dārza mēbeļu, kāpņu – izgatavošanā man jau
bija, taču pieredzes uzņēmējdarbībā ne, tādēļ nolēmu mācīties un
jau pašlaik esmu nodibinājis SIA
«Arsils»,» A.Silovs atklāj, ka aizdevumu banka jau pārskaitījusi,
tuvākajās dienās tiks iegādāti darbgaldi un ražošana varēs sākties.
«Paredzēts, ka manā uzņēmumā
tiks nodarbināti četri cilvēki,» tā
uzņēmējs.
Minētās apmācības bija lieliska iespēja arī Mārtiņam
Kalnciemam. «Gribēju sākt
nodarboties ar kaut ko savu
un pēc apmācībām kļuvu par
uzņēmuma «Signork» īpašnieku, kas nodarbojas ar vieglo
automašīnu virsbūves ģeometrijas remontu,» M.Kalnciems
nenoliedz, ka liels atspaids
šajā ziņā bijis piedāvātais finansiālais atbalsts. «Mans
izstrādātais biznesa plāns bija
veiksmīgs un uzrādīja peļņas
iespējas. Pašlaik esamu sācis
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Pēc fasādes remonta Jelgavas domes ēka iegūs citu krāsu – izšķiršanās vēl notiek starp diviem dažādas intensitātes sidrabaini
pelēkajiem toņiem.
Foto: JV
 Ilze Knusle-Jankevica

Pilsētas domes ēka jau
pēc dažiem mēnešiem
iegūs jaunu «seju». Šā
gada oktobrī plānots
pabeigt domes ēkas
fasādes remontu, pieliekot punktu četrus
gadus ilgušajiem remontdarbiem.
Domes ēka padomju laiku
elpu saglabāja līdz pat 2003.
gadam, kad tika uzsākti pirmie
remontdarbi. Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs stāsta, ka vispirms
sāka remontēt pirmā stāva
iekštelpas un kāpnes, pielāgojot
tās gan klientu, gan darbinieku
vajadzībām. Tad tika sakārtots
pagalms, izremontēts pagrabs,

piemērojot to darba vajadzībām
– pagrabā izbūvēts arhīvs un
apspriežu telpas.
Lai gan kabinetu remonts
vēl nav pabeigts, šogad kārta
pienāca ēkas jumtam un fasādei. Remonta laikā nomainīts
bojātais jumta segums. Jelgavas
Būvinspekcijas vadītāja Natālija
Ļubina norāda, ka pirms remontdarbu uzsākšanas apsvērta
iespēja izbūvēt bēniņus, bet speciālisti konstatējuši, ka tas nav
izdevīgi, jo tad ēkā jāpārbūvē
visas inženierkomunikācijas,
piemēram, jāpārvelk elektrība,
jānomaina apkures sistēma.
Nesen uzsākti ēkas fasādes
remontdarbi. N.Ļubina skaidro,
ka remonts bija nepieciešams,
jo fasādes apmetums vairākās
vietās jau krita nost. Remonta
laikā vecais tiks noņemts tikai
tajās vietās, kur tas nolupis, un

jaunais apmetums tiks klāts virsū. Pašvaldības izpilddirektors
norāda, ka tādējādi būs izdevies
ietaupīt ap 20 000 latu.
«Arī fasādes krāsa būs cita
– brūno un pelēko krāsu nomainīs
sidrabaini pelēka, kas pieskaņota
jumta tonim,» atklāj G.Kurlovičs.
Viņš stāsta, ka, izvēloties krāsu,
ņemts vērā tas, ka tā ir domes
ēka, kas atrodas teju pašā pilsētas
centrā, kā arī ēkas konstrukcija un
smagnējība. Lai izvēlētos fasādes
krāsu, izsludināts pat konkurss,
kurā iesniegti četri varianti. Īsto
izvēlējās pilsētas galvenais mākslinieks Georgs Svikulis.
Domes ēkas jumta un fasādes
remontu veic būvuzņēmums
SIA «Slokas celtnieks». Kā
informēja G.Kurlovičs, līgumā
noteiktā summa ir 194 000 latu
un darbu pabeigšanas termiņš
ir šā gada 1. oktobris.

Aizdomīgs sainis
pilsētas centrā

 Lai jaunajā mācību gadā pilnīgi visās
Latvijas skolās būtu internets, šogad

ierīkoti jauni vai uzlaboti pašreizējie pieslēgumi 60 mācību iestādēs, tostarp Jelgavas Speciālajā
internātpamatskolā, Jelgavas 1.
sanatorijas internātpamatskolā,
2. sanatorijas internātpamatskolā un dažās rajona izglītības ie
stādēs. Ierīkošana notikusi ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda nacionālās
programmas «Elektroniskās pārvaldes
infrastruktūras bāzes un attīstības
pilnveidošana» atbalstu. Interneta
pieslēgumu nodrošināšanai ir svarīga
loma skolu informatizācijas projekta
turpmākajā attīstībā, kurā viens no
būtiskākajiem elementiem ir izveidot
visu Latvijas skolu portālu.

 Otrdien ap pulksten pieciem
no rīta kāds pagaidām nenoskaidrots vīrietis aplaupījis degvielas uzpildes staciju Lietuvas
šosejā. Melnā maskā tērpies vīrietis,

izsitot loga stiklu, iekļuvis uzpildes
stacijas telpā un, pielietojot vardarbību
pret stacijas darbinieci, nolaupījis naudu. Uzpildes stacijas darbiniece nav
guvusi nopietnus miesas bojājumus.
Patlaban notiek lietas izmeklēšana un
tiek noskaidroti nodarīto materiālo
zaudējumu apmērs, kā arī ierosināts
kriminālprocess par svešas kustamas
mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar
vardarbību vai vardarbības piedraudēšanu, kas paredz sodu ar brīvības
atņemšanu līdz 10 gadiem ar vai
bez mantas konfiskācijas un policijas
kontroli līdz trim gadiem pēc soda
izciešanas.

 Ritma Gaidamoviča

Pagājušās nedēļas pēdējā darbdienā pulksten 8.47 Jelgavas
Pašvaldības policijā
saņemts izsaukums
uz Katoļu ielas 8a
mājas pagalmu, kur
pamanīts aizdomīgs
sprāgstvielai līdzīgs
sainis ar izslietu antenu virs tā.
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Guntars Akmentiņš stāsta, ka aizdomīgo
saini, no rīta ejot uz darbu,
pamanījis SIA «Jelgavas koģenerācija» dežūrdienesta vadītājs, kas par to ziņojis policijai.
Likumsargi pēc saņemtā zvana
ieradušies notikuma vietā,
norobežojuši teritoriju, evakuējuši cilvēkus un izsaukuši
Valsts policijas darbiniekus.
Jelgavas Kārtības policijas
priekšnieka vietnieks Andris
Gromoļevs pēc saiņa apskates
secinājis, ka tas nav bīstams
– tajā atrodas vien koka gabals,
kas aptīts ar drēbi, un no tā

no Aizkraukles, Jelgavas, Jēkabpils un
Dobeles rajona. Kursanti augstskolas ITF
pasniedzēju vadībā apgūst 72 stundu
programmu. Šāda mācību metode izvēlēta, lai praktiskais darbs būtu saistīts ar
iegūtajām teorētiskajām zināšanām un
konkrētā pedagoga mācāmo priekšmetu
savā skolā, kā arī lai nodrošinātu jauno
prasmju aktīvu izmantošanu. Augusta
otrajā pusē klausītāji saņems apliecību,
kurā atspoguļots iegūto zināšanu saturs
un apjoms. Projektu plānots pabeigt
oktobra beigās, tā kopējās izmaksas ir
49 979 lati.

 Strīdā ar a/s «Jelgavas Cukurfabrika» par Lielupes piesārņošanu spriedums būs zināms 21.
augustā. Pirmdien tiesnese Baiba
Pagājušajā piektdienā pilsētas centrā tika ziņots par saini mājas
pagalmā, kas varēja būt sprādzienbīstams. Teritoriju norobežoja, iedzīvotājus sāka evakuēt, bet, par laimi, policisti fiksēja, ka
aizdomīgajā sainī, no kura ārā stiepās antenai līdzīga stieple,
atrodas vien malkas pagales. Jelgavas policijas preses sekretāre Ieva Sietniece atzīst, ka ļoti atzinīgi vērtējama apkārtējo
Foto: JV
iedzīvotāju modrība, jo gadīties varēja visādi.
slejas stieple. Jelgavas policijas
preses sekretāre Ieva Sietniece
stāsta, ka šajā lietā nekas netiek ierosināts, jo sainis nebija
cilvēku dzīvībai bīstams, taču

viņa atzīst, ka ļoti atzinīgi
vērtējama iedzīvotāju modrība – šajā gadījumā gan nekas
ļauns neatklājās, taču gadīties
varēja visādi.

Lietiņa pēc būtības izskatījusi fabrikas
sūdzību par Vides pārraudzības Valsts
biroja 2005. gada 2. novembra lēmumu lietā par uzņēmuma darbības
apturēšanu. Administratīvā rajona
tiesa noteikusi, ka spriedums a/s «Jelgavas Cukurfabrika» sūdzības lietā
par lēmumu, ar kuru 2005. gadā tika
atzīts, ka piesārņojums no fabrikas
Lielupē iepludinātajos notekūdeņos
pārsniedz pieļaujamo normu, tādēļ uz
laiku tika apturēta fabrikas darbība, būs
pieejams 21. augustā pēc pulksten 16
tiesas kancelejā.
Ritma Gaidamoviča

4., 5.

DZĪVOJAMAIS FONDS

Ekspluatācijas laiks beidzas
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavā vairums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
celtas pagājušā gadsimta
50. – 80. gados. Lielai
daļai māju ekspluatācijas
laiks ir beidzies vai tuvojas beigām, bet jaunu
būvniecība atkarīga no
uzņēmējiem.
Daudzdzīvokļu mājas ekspluatācijas laiks ir apmēram 50 gadu, bet
Jelgavā aktīvākā daudzstāvu namu
būvniecība bija pagājušā gadsimta
otrajā pusē. Jelgavas pašvaldības
izpilddirektors Gunārs Kurlovičs
stāsta, ka visizturīgākās ir pēckara
gados būvētās mājas. 60. gados cēla
tā sauktās «hruščovkas», kurās
mazā platībā tika izbūvēti pēc iespējas vairāk dzīvokļu. Savukārt 70. un
80. gados sāka celt tipveida paneļu
mājas, kurās ir daudz metinātu
detaļu, kas bojājas.

Atjaunojas lēni

G.Kurlovičs norāda, ka jaunas
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
pašvaldība tuvākajā laikā būvēt
neplāno, jo tam nav nepieciešamo resursu un tā nav pašvaldības funkcija.
Tāpēc dzīvojamā fonda atjaunošana
paliek uzņēmēju ziņā. Pašvaldībai
piederošais dzīvojamais fonds ir ļoti
mazs, jo valsts politika bija vērsta
uz dzīvojamā fonda privatizēšanu.
«No visiem dzīvokļiem, kas ir Jelgavā, pašvaldībai pieder aptuveni 20
procenti, kas «izkaisīti» pa vairākām
mājām. Lielākā daļa no tiem ir sliktā
stāvoklī,» dzīvojamo fondu raksturo
G.Kurlovičs. Pašvaldība iegādājusies
arī divus īres namus Pasta ielā 44
un Stacijas ielā 13, tai pieder arī

sociālā māja Pulkveža O.Kalpaka
ielā 9 ar sociālajiem dzīvokļiem, kas
paredzēti īslaicīgai problēmu risināšanai, izmitinot personas uz laiku
līdz sešiem mēnešiem. Pašvaldības
izpilddirektors stāsta, ka pašvaldībai
piederošais dzīvojamais fonds, kā to
nosaka normatīvie akti, paredzēts
personām, kas pašas nespēj sevi
nodrošināt ar mājokli. G.Kurlovičs
atzīst, ka tas apgrūtina nepieciešamo jauno speciālistu piesaisti, jo
pašvaldība viņus nevar nodrošināt
ar dzīvojamo platību. Tāpēc tiek
strādāts pie programmas, kas ļautu
to darīt, kā arī izstrādāts atbilstošs
juridiskais mehānisms.
Pašvaldībai piederošā dzīvojamā
fonda uzturēšanai un remontam
katru gadu budžetā tiek atvēlēti
līdzekļi. «Šogad aptuveni 300 000
latu paredzēti vecā dzīvojamā fonda
remontam, bet ap 70 000 latu – pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda
uzturēšanai,» skaidro G.Kurlovičs.
Dzīvokļi tiek remontēti tad, kad tie
atbrīvojas, pirms nākamā īrnieka
izmitināšanas.

Īpašnieks «uz papīra»

N.Ļubina stāsta, ka vairums
dzīvokļu īpašnieku joprojām psiholoģiski nav gatavi uzņemties atbildību
par savu īpašumu. Viņi gaida, ka
namu apsaimniekotāji visu izdarīs
viņu vietā, un nesaprot vai negrib
saprast, ka līdzekļi ēkas uzlabošanai
jāiegulda pašiem. Ja pašvaldībai
daudzdzīvokļu mājā pieder kaut
viens dzīvoklis, tā ir tāds pats ēkas
līdzīpašnieks, kā jebkurš cits šīs
mājas dzīvokļa īpašnieks un iegulda
savu artavu kopīpašuma uzturēšanā un apsaimniekošanā. Šajā ziņā
daudzdzīvokļu māju var pielīdzināt
privātmājai – tās īpašnieks saprot,

ka caurais jumts jāmaina pašam,
un pašvaldībai palīdzību nelūdz.
Arī par daudzdzīvokļu mājas cauro
jumtu atbildību uzņemas dzīvokļu
īpašnieki.
«Ir arī otra galējība – kad cilvēks
uzskata, ka savā īpašumā var darīt
pilnīgi visu, ko grib,» novērojusi
N.Ļubina. Šāda tipa īpašnieki biežāk
dzīvoklī veic nelegālas pārbūves.
G.Kurlovičs uzskata, ka dzīvokļu
īpašniekiem aktīvāk būtu jāiesaistās
ēkas apsaimniekošanā. Bieži divu
kaimiņu konflikta risināšanā tiek
iesaistīta pašvaldība, kaut tas būtu
jārisina civiltiesiskā kārtā. Cilvēks
tā vietā, lai celtu tiesā pret kaimiņu
civilprasību, izvēlas uzrakstīt pašvaldībai sūdzību, bet vēlāk administratīvajā tiesā apstrīdēt pašvaldības
pieņemto lēmumu.

Dzīvokļu pārbūve nerimst

Joprojām ir tendence pārplānot
dzīvokļus, bet jebkura pārplānošana
jāsaskaņo ar Būvvaldi. Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe norāda
– gadījumos, kad pārbūve neskar
pārējo dzīvokļu īpašnieku intereses,
respektīvi, netiek skartas nesošās
konstrukcijas, stāvvadi un inženierkomunikācijas, likumdošana paredz
atvieglotu procedūru. Ja tā saucamā
dzīvokļa kārbas jeb dzīvokļa, kam
nesošās sienas izvietotas pa perimetru, īpašnieks vēlas izgāzt sienu starp
virtuvi un istabu, tehniskais projekts
nav nepieciešams. Pietiek ar arhitektu birojā izstrādātu skici, ko saskaņo
ar būvvaldi un ēkas apsaimniekotāju, kuru arī informē par iespējamiem
atkritumiem, trokšņiem, kas radīsies remonta laikā. I.Dzalbe stāsta,
ka šādos – vienkāršotas renovācijas
vai vienkāršotas rekonstrukcijas
– gadījumos Būvvalde iesniegumu
Viens no pašvaldības īres namiem
atrodas Pasta
ielā 44. Vera un
Henriks tajā dzīvo
kopš atvēršanas
un atzīst – lai arī
mājai šogad aprit
30 gadu kopš tā
būvēta, viņi ar
dzīves apstākļiem
ir apmierināti.
«Protams, ir arī
savas nebūšanas
– mitrums nāk iekšā, siltums dažkārt
nav tāds, kādu
gribētos, bet mēs
saprotam, ka māja
ir ilgi kalpojusi.»
Foto: JV

izskata desmit dienu laikā.
Ja pārbūve dzīvoklī veikta nelikumīgi, tas var apgrūtināt tālākus
darījumus ar īpašumu.
«Katram īpašumam ir tehniskās
inventarizācijas lieta, kas jāatjauno
reizi piecos gados. Pārdodot īpašumu, jātaisa jauna, tāpēc īpašniekam
jāpasūta dzīvokļa inventarizācija. Ja
veiktas nelegālas pārbūves, aizskarot
trešo personu intereses, piemēram,
izbūvētas papildu durvis uz kāpņu
telpu, projekts netiks saskaņots. Lai
iegūtu tehniskās inventarizācijas
lietu, īpašniekam nāksies atjaunot
objekta sākotnējo stāvokli,» stāsta
Būvvaldes vadītāja. Tāpēc viņa
aicina cilvēkus, pērkot vai saņemot
īpašumā dzīvokli, rūpīgi pārbaudīt
dokumentāciju un salīdzināt, vai
dzīvokļa shēma inventarizācijas
lietā atbilst realitātei. Ja atbilstības
nav, jāpieprasa, lai pārdevējs sakārto
inventarizācijas lietu.
Lai veiktu izmaiņas, kas skar ēkas
fasādi, jāizstrādā tehniskais projekts,
kas jāsaskaņo Būvvaldē. Visvairāk
grēko tie, kas nelikumīgi iestiklo
lodžijas un balkonus. N.Ļubina
norāda, ka Būvvalde, visticamāk,
šādus projektus nesaskaņotu, jo tie
bojā ēkas fasādi. Arī logu nomaiņa
jāsaskaņo, jo par atšķirīgu logu šķērsojumu un krāsu var tikt piemērots
administratīvais sods.

«Neērtie» likumi

Pašvaldības izpilddirektors uzskata, ka namu apsaimniekošanu
Latvijā traucē normatīvo aktu nepilnības. Ja dzīvokļa īpašnieks grib
dzīvoklī veikt saimniecisko darbību,
piemēram, ierīkot frizētavu vai ko
citu, nepieciešama visu dzīvokļu
īpašnieku piekrišana. G.Kurlovičs
bilst, ka izpildīt šo normu praktiski
nav iespējams. Kā pozitīvu piemēru
viņš min Vācijas likumdošanu, kas
nosaka: ja objektam ir vairāk nekā
astoņi īpašnieki, lēmumu pieņemšanai nepieciešama 50 procentu plus
viena īpašnieka piekrišana.

Būt vai nebūt
celtniecības policijai?

Valdībā izskanējis viedoklis, ka
būtu jāizveido celtniecības policija.
G.Kurlovičs uzskata, ka tas nav
lietderīgi, jo policija varēs tikai
konstatēt faktus, nevis piemērot
sodus. Viņaprāt, jāpastiprina būvinspekcija, ko var atrisināt arī būvinspektora palīga institūts, jo palīgs
veic apsekošanu un sastāda aktus,
ko paraksta būvinspektors. Pašlaik
Jelgavas būvinspekcijā strādā trīs
darbinieki – būvinspekcijas vadītāja
un divi palīgi, bet paredzēts, ka būs
trīs palīgi.

Šis pienākums būtu jāveic Valsts
mājokļu aģentūras Zemgales
filiālei, kura to nedara, savukārt
NĪP dzīvokļu īpašnieki vairs neuzticas. Lai izkļūtu no šīs situācijas, dzīvokļu īpašniekiem būtu
jādibina biedrības, kuras kā juridiskas personas slēgtu ar NĪP
līgumus par ēkas apsaimniekošanu, nevis par pārvaldīšanu.
Tas sašaurinātu NĪP uzticētās
funkcijas, bet atvieglotu darbu,
jo līgumi vairs nebūtu jāslēdz
ar katra dzīvokļa īpašnieku. Ieguvums būtu arī tas, ka naudas
uzkrājums glabātos biedrības
kontā un naudas plūsma būtu
pārskatāma. Biedrību Jelgavā
jau nodibinājuši daudzdzīvokļu
mājas Satiksmes ielā 35a dzīvokļu īpašnieki. Vecajās mājās
šī shēma darbosies, ja dzīvokļu
īpašnieki vēlēsies mainīt īpašuma apsaimniekošanas un savas

dzīves kvalitāti.
Ēkas renovācija būtu jāsāk ar
nosiltināšanu – jānosiltina gala
sienas, kāpņu telpās jānomaina
logi un durvis, pagrabā jāsiltina
logi, stāvvadi un guļvadi. Tad
jānosiltina jumts un jānomaina tā
segums. Šie divi pasākumi veido
tā saucamo minimālo paketi. Pēc
tam var mainīt logus dzīvokļos.
Būtiska ir arī komunikāciju nomaiņa, jo to ekspluatācijas laiks ir
25 – 35 gadi. Pēc maniem aprēķiniem, 103. sērijas daudzdzīvokļu
mājai ar četrām kāpņu telpām un
60 dzīvokļiem minimālā pakete
izmaksā aptuveni 100 000 latu,
bet līdzīgas mājas uzbūvēšana
no jauna šodien izmaksā teju
pusotru miljonu latu.
Jaunu daudzdzīvokļu māju
būvniecību varētu realizēt kā
valsts un privātās partnerības
projektus.»

Juris Vidžis, Nekustamā īpašuma
pārvaldes valdes loceklis:
«NĪP apsaimnieko 143
nelabiekārtotās mājas un
vēl 286 mājas, kas pieslēgtas
pilsētas kopējam siltumtīklam.
Lai uzlabotu dzīvojamo fondu,
ir divi lieli priekšnosacījumi:
pirmkārt, cilvēkiem jāsaprot,
ka pašiem jāuztur savs īpašums,
otrkārt, jādabū finansējums.
Viens no finansējuma iegūšanas
veidiem ir visu daudzdzīvokļu
mājas īpašnieku «samešanās»,
bet var izmantot aizdevumus
kredītiestādēs vai valsts programmas un Eiropas Savienības
naudu, kas atvēlēta ēku renovācijai.

Jelgavā lielākā daļa daudzdzīvokļu māju celtas pagājušā gadsimta 50. – 80. gados. Tā kā to ekspluatācijas
laiks ir ap 50 gadiem, bet jaunu būvniecība rit visai
gausi, «Jelgavas Vēstnesis» mēģināja izzināt, kādā
stāvoklī ir dzīvojamais fonds Jelgavā un kas būtu jādara tā uzlabošanai. Lielākā daļa aptaujāto – gan
pašvaldības amatpersonas, gan dzīvojamo ēku
apsaimniekotāji – norāda, ka vispirms jāmaina
dzīvokļu īpašnieku apziņa, liekot
saprast, ka viņi paši atbildīgi par
sava īpašuma uzturēšanu un
stāvokli.

Kredītu ņēmēju skaits sarūk
 Sintija Čepanone

Tikai neliela daļa iedzīvotāju iegādāties, izremontēt un labiekārtot dzīvokli
var atļauties par saviem
līdzekļiem. Visbiežāk šim
nolūkam palīdzība tiek
lūgta no bankas. Pašlaik
gan hipotekāro kredītu
izsniegšanā iestājies pieklusums.
«Jelgavnieki par kredītu dzīvokļa
iegādei interesējas minimāli. Visticamāk, tas tādēļ, ka valstī sācies
inflācijas ierobežošanas plāns,»
spriež «SEB Unibankas» Jelgavas
filiāles privātpersonu darījumu vadītāja Sanda Poļakova. Viņai piekrīt
Hipotēku bankas kredītspeciālists,
norādot, ka pieprasījumu skaita
samazinājums īpaši jūtams, salīdzinot ar situāciju pirms gada diviem.
Pēdējo mēnešu laikā banku statistika nelielu kritumu privātpersonu
mājokļu kreditēšanas pieaugumā
uzrādījusi arī bankā «Nordea», taču
Jelgavas filiāles vadītāja Inga Kalna
norāda: «Neskatoties uz daudz
apspriestajām Latvijas ekonomikas
nesabalansētas attīstības pazīmēm,
uzskatu, ka «Nordea» līdzšinējā
pragmatiskā kredītpolitika nākotnē

Apsaimniekotāji: padomju laiku mājas jārenovē
Sergejs
Ņevoļskis,
SIA «Labo
namu aģentūra» valdes
loceklis:
« Pa d o m j u
laikos celtās
mājas var iedalīt divās grupās – tā saucamās
«hruščovkas» un pārējās. Manuprāt, «hruščovkas» būtu jānojauc,
jo tās nav piemērotas mūsu dzīves
apstākļiem – šauras telpas, kopējs
sanitārais mezgls. Krievijā un
Vācijā ir pieredze «hruščovku»
renovācijā, bet, tā kā bankas šo
pasākumu kreditē nelabprāt, to
dara investors, piebūvējot ēkai
vēl divus stāvus un ierīkojot
liftus.
Pārējās mājas būtu jārenovē,
bet, lai to panāktu, jāinformē,
jāapmāca dzīvokļu īpašnieki.
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Šogad pirmo gadu pašvaldība
atvēlēja naudu veco māju atjaunošanai. Piecām mājām jau
veikta ekspertīze, un slēdziens
ir: tās var atjaunot. Pašlaik rit
projektēšanas darbi, un pēc to pabeigšanas būs zināms, cik naudas
vajadzēs ēku renovēšanai.
Renovējot ēku, vispirms jāsalabo vai jānomaina jumts, tad jāveic
pasākumi energoefektivitātes paaugstināšanai – jāsiltina sienas,
jānomaina un jāizolē cauruļvadi,
jāmodernizē siltuma uzskaite,
izveidojot individuālos siltuma
mezglus. Pēc renovācijas ēkas
atgūs savu otro mūžu. Būtiski
saprast, ka jārūpējas ne vien par
kopīpašumu, bet arī par atsevišķu īpašumu, atsevišķu dzīvokli,
jo, pienācīgi neapsaimniekojot
dzīvokli, ēka tiek grauta no
iekšpuses.
Jānojauc būtu tās mājas, kas

ļauj raudzīties ar optimismu.» Arī
«Paritāte banka» Jelgavas filiāles
vadītāja Inese Markova novērojusi,
ka jelgavnieki kļuvuši mazāk aktīvi,
taču to viņa skaidro ar vasaru – parasti par kredītiem dzīvokļu iegādei
cilvēki vairāk interesējas rudenī un
pavasarī. Viņa arī piebilst, ka vilkt
paralēles ar valstī ieviesto inflācijas
ierobežošanas plānu vēl ir pāragri.
Par to varētu spriest rudenī, kaut
arī viņa pieļauj – šajā jomā būtiski
nekas nemainīsies. «Banka allaž ir
piesardzīgi raudzījusies uz klienta
maksātspējas procesu, un aizdevums
izsniegts, balstoties uz iedzīvotāja
oficiālajiem ieņēmumiem,» bilst
I.Markova un viņai piekrīt «Nordea»
Jelgavas filiāles vadītāja, piebilstot,
ka pēdējā laikā daudz apspriestie
kreditēšanas ierobežojumi (nepieciešamība iesniegt bankai VID
izziņas) pēc būtības nav ietekmējuši kreditēšanas procesu, jo banka
vienmēr izsniegusi aizdevumus,
balstoties tikai uz klientu legālo
un pierādāmo ienākumu pamata.
«Vienīgais sarežģījums klientiem
varētu būt VID izziņu saņemšana
pēc savas deklarētās dzīvesvietas,»
pieļauj I.Kalna.
Bankas, izsniedzot kredītu,
raugās arī, kādā mājā – vecā vai
jaunuzceltā – dzīvoklis tiek iegā-

dāts. «Procentuāli lielāku summu
no tirgus vērtības un uz garāku
termiņu izsniedz dzīvokļa iegādei
jaunā mājā,» atklāj speciālisti, to
pamatojot ar faktu, ka miteklis
jaunā un vecā mājā ir tehniski nesalīdzināmas lietas komunikāciju,
kāpņu telpu un citā ziņā. Taču par
dzīvokļu iegādi jaunajos projektos
interesējās samērā maz cilvēku,
jo pilsētā pašlaik nav pārāk plašs
piedāvājums. «Ņemot vērā to, ka
Jelgavā jaunie projekti attīstās
lēnāk nekā Rīgā, tad lielāka daļa
aizdevumu tiek izsniegta dzīvokļiem vecajos projektos,» tā I.Kalna,
piebilstot, ka noteikumi aizdevumu
izsniegšanai viņu bankā ir ļoti līdzīgi, vienīgi jaunajiem projektiem
tiek piedāvāts garāks atmaksas
termiņš. S.Poļakova apgalvo, ka
«SEB Unibanka» jaunuzceltā mājā
finansē līdz pat 90 procentiem no
dzīvokļa tirgus vērtības, savukārt
«Paritate bankas» pārstāve norāda, ka viņu bankas līdzdalība šādā
gadījumā ir līdz 85 procentiem.
«Jāteic, ka jaunais dzīvojamais
fonds Jelgavā ir neliels, līdz ar to
lielākoties kredīta apmērs mājokļa
iegādei nepārsniedz 75 procentus
no tirgus vērtības,» tā I.Markova.
Banku speciālisti novērojuši, ka
mazumā toties nav gājuši kredīti, lai

dzīvokli izremontētu vai labiekārtotu. «Ņemot vērā, ka daudzi ieņēmuši
nogaidošas pozīcijas attiecībā uz nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, aizvien vairāk cilvēku sāk
interesēties par iespējām sakārtot
savus esošos īpašumus. Bankas aizņēmums savas dzīvesvietas remontam jelgavnieku vidū kļūst aizvien
aktuālāks,» novērojusi I.Kalna. Arī
«Paritate bankas» Jelgavas filiāles
vadītāja bilst, ka pilsētā vērojama
saprātīga iedzīvotāju pieeja – aizvien retāk prasa, lai aizdod daudz,
lielākoties jelgavnieki rēķina, vai
aizdevumu «varēs pavilkt». Parasti
summa dzīvokļa remontam svārstās
vairāku tūkstošu latu apmērā – atkarībā no veicamo darbu vērienīguma.
Dažkārt gadījies, ka cilvēks zināmu
naudas summu aizņemas mājokļa
remontam, taču tā vietā iegādājas,
piemēram, automašīnu, tādēļ īpašu
uzmanību bankas pievērš līdzekļu
izlietojumam. «Ja klients aizņemas salīdzinoši maz, piemēram,
vannas istabas remontam, banka
ir pielaidīgāka, taču vērienīgāku
līdzekļu izlietojumam gan līdzi
sekojam cītīgi,» «Paritate bankas»
Jelgavas filiāles vadītāja atklāj – ja
tiek konstatēta krāpšana, klientam
var pieprasīt nekavējoties atmaksāt
pilnu summu.

atrodas avārijas stāvoklī un kuras
nav lietderīgi atjaunot. Te liels
šķērslis ir dzīvokļu īpašnieku
nevēlēšanās to darīt.
Jaunu māju būvniecībā un
avārijas stāvoklī esošā īpašuma
izmantošanā varētu īstenot privātās partnerības principu.»

ēkām, un diemžēl renovācija ir
vienīgais, ko pašlaik iedzīvotāji
var atļauties. Lai gan, renovējot
ēku, arī ir iespējams pārveidot
tās fasādi un izveidot modernāku
iekšējo plānojumu, uzskatu, ka
katra māja jāizvērtē atsevišķi, lai
noskaidrotu – lietderīgāk to renovēt vai būvēt no jauna. Ja netiks
būvētas jaunas mājas un tiks tikai
renovētas vecās, drīz vien radīsies
situācija, ka būs dzīvokļi, kuros
vairs nevarēs dzīvot.»

kādus 30 – 40 gadus. Parasti ēkas
tāpat vien nesabrūk, tāpēc tajās
kādu laiku varēs vēl dzīvot, pat ja
nepieciešamie uzlabojumi netiks
veikti. Tikai tad to mūžs būs īsāks.
Galvenais nosacījums ilgākam ēkas
mūžam ir labs, vesels jumts. Namiem, kuriem ir mīkstais jumta
segums, tas noteikti jānomaina.
Ja šīfera jumts – to vieglāk salabot, jo nepieciešamības gadījumā
var nomainīt atsevišķas plāksnes.
Tāpat noteikti būtu jāveic māju
siltināšana un jānomaina elektroinstalācija, jo tā ir ievilkta padomju
laikā un vairs neatbilst prasībām.
Kaut vai tāpēc, ka tolaik nebija
tādas sadzīves tehnikas, kāda ir
mūsdienās. Lai iegūtu ēku uzlabošanai nepieciešamos līdzekļus,
būtu jāpaaugstina īres maksa, kā
arī dzīvokļu īpašniekiem jāuzņemas iniciatīva un jālūdz aizdevumi
bankā.»

Aldis
Masteiko,
SIA «ALIA
nekustamie
īpašumi» valdes priekšsēdētājs:
«Ja uz šo
jautājumu
skatāmies globāli, tad visas vecās un nepievilcīgās mājas būtu
jānojauc un to vietā jāceļ jaunas
– modernākas un ekonomiskākas.
Tomēr cilvēkiem ir jādod iespēja
izvēlēties, ko darīt ar vecajām

Mirdza Buka, SIA «Nebruk
Jelgava» apsaimniekošanas daļas
vadītāja:
«Lai gan padomju laikā celtās
mājas jau ir gandrīz nolietotas,
nojaukt tās nevajag, jo tik sliktā
tehniskā stāvoklī, ka tajās nevarētu dzīvot, ēkas nav. Ja tiks
uzlabots to tehniskais stāvoklis,
pieļauju, ka šīs ēkas kalpos vēl

«Melno brigādi» vai firmu
 Ilze Knusle-Jankevica

Ne visi celtniecības uzņēmumi veic dzīvokļa
remontdarbus, atstājot
šo jomu individuālo komersantu, privātpersonu un tā dēvēto «melno
brigāžu» ziņā. «Jelgavas
Vēstnesis» centās noskaidrot, kāpēc uzņēmumi nenodarbojas ar
dzīvokļu remontiem un
ar ko jārēķinās klientam,
izvēloties «melnās brigādes» pakalpojumus.
Celtniecības uzņēmuma SIA
«Alvima» rīkotājdirektors Almants Reinbergs stāsta, ka «Alvima» dzīvokļu remontdarbus
neveic, jo uzņēmumā trūkst labu
speciālistu tik maziem darbiem.
A.Reinbergs uzsver, ka būvniecības nozarē ir augstas izmaksas
un arī darba algas, tāpēc viņš
cilvēkiem iesaka sīkākus darbus
veikt pašiem. Starp pašu rokām
paveicamajiem viņš min griestu
krāsošanu, tapešu pielīmēšanu,
logu nokrāsošanu, turklāt tie ir
darbi, ko var veikt tiklab vīrietis, kā sieviete. Viņaprāt, uzticot
dzīvokļa remontu veikt «melnajai
brigādei» vai individuālajam
komersantam, pastāv lielāks
risks nekā, ja to dara uzņēmums.
Pirmkārt, nav garantijas, ka
izmantotie būvmateriāli un to
kvalitāte atbilst projektam un

konkrētajai vajadzībai – meistars
var ieteikt nesamērīgu dārgu
materiālu, kas paredzētajam
nolūkam nav piemērots. Otrkārt,
tiek apdraudētas klienta tiesības
prasīt, lai remontdarbu veicējs
novērš nepilnības, kas radušās
divu gadu laikā pēc darbu paveikšanas. «Nav pat garantijas, ka
pēc pusgada meistars vēl strādās,
varbūt jau sen būs nomainījis nodarbošanos,» teic A.Reinbergs.
Savukārt SIA «Avantis Būve»
dzīvokļos veic gan kapitālo, gan
kosmētisko remontu, kā arī
interjera pārbūvi. Tiesa, uzņēmums labprātāk uzņemas veikt
remontu visam dzīvoklim, jo tad
ir lielāks darbu apjoms, arī organizatoriski tas ir vieglāk. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis
Pudelis lēš, ka nopietns remonts
trīsistabu dzīvoklim izmaksā
ap 10 000 latu. «Avantis Būvei»
tieši tagad ir šāds pasūtījums, un
J.Pudelis stāsta, ka tiks mainīts
grīdas segums un divās istabās
arī grīdas pamatne, santehnika,
daļēji nomainīti logi un veikts
kosmētiskais remonts. Viņš norāda, ka pieprasījums pēc šāda
veida pakalpojumiem nav pārāk
liels, un pieļauj, ka gadījumos,
kad nepieciešams tikai kosmētiskais remonts, cilvēki izvēlas
«kaktu» meistarus. «Izvēloties
«kaktu» meistaru pakalpojumus,
jārēķinās, ka nav garantēta kvalitāte, arī apmaksas jautājumu
kārtošana ir pakļauta zināmam

riskam, jo bieži dzirdēti gadījumi,
kad meistars saņem avansu un
pazūd,» spriež J.Pudelis. Viņš
norāda, ka bez licencētas būvfirmas pakalpojumiem neiztikt,
ja plānotajiem remontdarbiem
nepieciešama būvatļauja. Lai
to saņemtu, jābūt reģistrētam
būvkomersantu reģistrā. Būvatļauja nepieciešama, ja, piemēram,
paredzēts nojaukt vai pārbūvēt
nesošās konstrukcijas, kā arī
pārveidot ēkas fasādi, piebūvējot
nojumi, ieliekot logu vai durvis.
Arī SIA «Rimts» valdes loceklis
Juris Veiss stāsta, ka dzīvokļu remontus veic nelabprāt, jo dzīvokļu
saimnieki grib pēc iespējas mazāk
maksāt, bet uzņēmums ir nodokļu
maksātājs un nevar nolaist cenu.
Piemēram, trīsistabu dzīvokļa,
kurā jau ir nomainīti logi, pārbūve
par ofisu izmaksā ap 15 000 latu.
J.Veiss stāsta, ka «Rimts» pārbūvējis starpsienas, izbūvējis ailas,
siltinājis ārsienas, ieklājis parketu,
iekāris griestus, mainījis santehniku un veicis vēl citus darbus.
J.Veiss teic, ka uzņēmumi negrib remontēt dzīvokļus, jo tā
saucamās «melnās brigādes» ir
un būs, turklāt cilvēki izvēlas
viņu pakalpojumus, kas ir lētāki.
Tomēr viņš nepiekrīt apgalvojumam, ka «melnās brigādes»
strādā slikti, norādot, ka cilvēki
ir dažādi un arī firmā var strādāt
neapzinīgs. Viņš piebilst, ka pie
viņiem vēlas strādāt tie, kas agrāk strādājuši privātajā sektorā,

jo ne vienmēr saņēmuši naudu
par padarīto. Tas nozīmē, ka arī
klienti izmanto līguma neesamību, lai nebūtu jāmaksā norunātā
summa.
Dzīvokļu saimnieki gan biežāk
zina atklāt bēdu stāstus, kad viņus apkrāpušas salīgtas «melnās
brigādes», – darbs izdarīts nekvalitatīvi, avanss nodzerts, meistari
pazuduši ar galiem un solītais no
«pamatiem līdz jumtam» ir vien
tukši vārdi. Tieši šāds ir risks, vēloties maksāt mazāk un salīgstot
remontstrādniekus bez līguma.
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka summas gan atšķiras iespaidīgi. «Melnā brigāde», kuru darba
izmaksas arī nebūt nav zemas,
tomēr sola remontu paveikt par
krietni lētāku cenu. Piemēram, ja
firma par reģipša uzlikšanu prasa
8 – 9 latus par kvadrātmetru,
tad brigāde – 5 latus, ja firmas
takse visbiežāk flīžu uzlikšanai
būs 15 lati par kvadrātmetru,
tad brigādei – 10 lati. Un tā jau ir
īsta laimes spēle – paveiksies ar
«melno brigādi», un cilvēks būs
ieguvējs vai nepaveiksies, un nauda
būs izmesta vējā, nervi pamatīgi
sabojāti. Lieti der atcerēties, ka
zināmu garantu var dot arī līgums,
ko slēdz ar firmām, bet ar «melno brigādi» saista tikai mutiska
vienošanās – pildīt to vai ne jau ir
sirdsapziņas jautājums. Brigādes
sola garantiju savam darbam, taču,
vai solījums būs spēkā arī pēc gada,
nav teikts.

Remonts gandrīz dzīvokļa cenā
Jānis
Bāliņš:
«Dzīvokli iegādājos pirms
apmēram diviem gadiem,
kad cenas vēl
bija salīdzinoši
zemas. Nedēļas
laikā izskatīju vairākus piedāvājumus, taču izvēlējos to, kuru apskatīju
pirmo. Skats tajā bija šausmīgs, jo
pārdevējs īpaši necentās to uzturēt
kārtībā, taču tie dzīvokļi, kuros jau
bija remonts, uzticību neviesa, jo
steigā tika veikti, lai tikai pārdotu
pa lielāku cenu. Esmu mācījies «būvniekos», tāpēc zinu, cik drausmīga
kvalitāte parasti ir šādiem darbiem.
Kaut vai spriežot pēc tā, kā izlīmētas
tapetes, un nolēmu pirkt neremontētu. Divistabu dzīvokļa kopējā platība
ir 47 kvadrātmetri.
Remontu sāku ar ārdurvju nomaiņu, pēc tam ķēros klāt vannas istabai
un tualetei, kas manā dzīvoklī izvietotas vienā telpā. Tā kā zināšanas
šajā jomā man ir, to izremontēt
nolēmu pats – ierīkoju jaunu santehnikas mezglu, izflīzēju grīdu, sienas.
Tas man izmaksāja ap 1000 latiem.
Materiālus iegādājos kvalitatīvus,
turklāt tādus, lai man neapniktu
vismaz tuvāko piecu gadu laikā.
Pirms pāris mēnešiem dzīvoklī
ielaidu meistaru, ko atradu pēc
paziņu ieteikuma, taču viņš grasījās
doties peļņā uz ārzemēm, tādēļ man
remontēt varēja vien divas nedēļas.
Meistars izdarīja ļoti daudz – ielika
iekārtos griestus, telpas sagatavoja
tā, lai tajās varētu veikt iekšējo
apdari. Tikmēr es jau biju pasūtījis
virtuves iekārtu un logus. Trīs pakeš
logi man izmaksāja 1000 latus, bet
esmu apmierināts gan ar to kvalitāti,
gan firmas meistaru darbu.
Kad mans meistars aizbrauca, pēc
paziņu rekomendācijām atradu citu,
kas arī protot visus darbus. Taču
viņam nebija laika – strādāja pa vakariem, brīvdienās gribēja atpūsties,
nevis nopelnīt. Divu mēnešu laikā
viņš istabā nošpaktelēja divas sienas
un griestus sagatavoja slīpēšanai.
Bijām vienojušies par gabaldarbu,

«Arī virtuve dzīvoklī bija briesmīgā stāvoklī,» Jānis Bāliņš to izflīzējis un izšķīries par labu virtuves
iekārtai. «Tā ir nokomplektēta ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku, izlietni, un man galva nesāp
ne par ledusskapja, ne gāzes plīts iegādi,» viņš pamato.

Pirmais dzīvoklī tika izremontēts sanitārais mezgls, kas atrodas vienā telpā. «Demontēju vannu,
tualetes podu, ierīkoju jaunas komunikācijas, izflīzēju,» Jānis Bāliņš lēš, ka šīs telpas remonts izmaksājis ap 1000 latiem, nerēķinot darbu, jo to veicis pats. Foto no Jāņa Bāliņa personīgā arhīva
pirms tam viņam pat izmaksāju
avansu. Taču, redzot darbu tempu,
sapratu, ka tā strādāt nedrīkst.
Atstāju viņam avansu un sagaidīju
no ārzemēm atgriežoties savu pirmo
meistaru. Viņš divu nedēļu laikā izdarīja visu, kas nepieciešams, un par
darbu saņēma apmēram 800 latus.
Protams, remontam varēju izvēlēties arī firmu – tas gan izmaksātu
dārgāk, taču būtu kontrolējamāk,
jo līgumā atrunātu termiņus, būtu
tāmes, izcenojumi. Bet, lai sāktu
remontu, rindā būtu jāgaida vismaz

divi trīs mēneši. Un man paveicās ar
pirmo ieteikto meistaru.
Nu remonts krietni pavirzījies
– virtuve izflīzēta, ielikta virtuves
iekārta. Turklāt tā ir nokomplektēta
ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku, izlietni, un man galva nesāp ne
par ledusskapja, ne gāzes plīts iegādi.
Savukārt istabās jau tuvākajās dienās līmēs tapetes un klās laminātu.
To darīs kāds cits meistars, kuram tā
esot specialitāte. Laminātu nopirku
par vidēji 400 latiem, tā ieklāšana
un tapešu izlīmēšana man varētu

izmaksāt tikpat.
Mēbeles dzīvoklim jau esmu
noskatījis – kvalitatīvas par pieņemamu cenu. Pēc tam atliks sīkumi
– galdiņš, skapītis, koridora iekārta,
lustras –, piedāvājums ir plašs,
tāpēc, domāju, problēmu pieskaņot
kopējam interjeram nebūs.
Rezumējot paveikto, jāteic – darbi
vien ievilkušies piecus mēnešus.
Remonta kopējās izmaksas lēšamas
ap 10 000 latu apmērā. Tas man izmaksājis gandrīz tikpat, cik savulaik
dzīvoklis.
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Atbildam jelgavniekiem

Luksoforus
mainīs nākamgad
Lasītāja Inese Tarvida
«Jelgavas Vēstnesim» jautā,
kad pilsētas dome nomainīs
vecos padomju laika luksoforus Pulkveža Brieža un
Dobeles ielas krustojumā un
ko vispār plānots darīt ar
padomju laika luksoforiem.
«Saulainā laikā tos no liela
attāluma nav iespējams ieraudzīt. Avārijas situācijas
rodas ik brīdi,» viņa norāda
vēstulē.
I.Tarvida vēlas arī noskaidrot,
ko pilsētas dome varētu darīt,
lai padarītu Loka maģistrāles un
Aviācijas ielas krustojumu drošāku gājējiem. Viņa raksta: «Pa
Loka maģistrāli un Aviācijas ielu
auto intensitāte aug. Šajā vietā
veidojas daudz uzņēmumu, tur
apgrozīsies arvien vairāk cilvēku.
Lai viņi tiktu uz darbu, jāšķērso
šis krustojums, pa kuru automašīnas brauc lielā ātrumā. Manuprāt,
luksofors būtu labākais veids, kā
regulēt satiksmi, jo Ceļu policiju
tur reti var redzēt, bet rudens un
ziemas vakaros situācijas uz ielām
kļūs vēl bīstamākas.»
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns informē, ka Jelgavā palikuši vien divi padomju laika luksofori. Viens no tiem atrodas lasītājas minētajā Pulkveža Brieža un
Dobeles ielas, bet otrs – Raiņa un
Akadēmijas ielas krustojumā. Šā
gada budžetā to nomaiņai un jaunu luksoforu uzstādīšanai līdzekļu
vairs nepietiek, bet šie darbi tiks
iekļauti 2008. gada tāmē no Auto
ceļu fonda. A.Baļčūns norāda – ja
budžets atļaus, pēdējie padomju
laika luksofori tiks nomainīti līdz
nākamā gada rudenim. Jelgavas
Ceļu policijas priekšnieks Aivars
Putniņš apstiprina, ka tie būtu
jānomaina, jo saulē atspīd vairāk

Jelgavā palikuši vien divi novecojušie padomju laika luksofora objekti – viens no tiem atrodas
Pulkveža Brieža un Dobeles ielas krustojumā. Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» spriež,
ka tā nomaiņu varētu veikt līdz nākamā gada rudenim.
Foto: JV
nekā jaunie. Tomēr viņš autovadītājus aicina būt uzmanīgiem un
gadījumā, ja īsti nevar saskatīt
luksofora gaismu, apstāties un paskatīties rūpīgāk. Pēc viņa teiktā,
Pulkveža Brieža un Dobeles ielas
krustojums nav atzīstams par
īpaši bīstamu.
Citās domās Ceļu policijas
priekšnieks ir par Loka maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumu:
«Šis ir viens no problemātiskākajiem pilsētā, jo tur ir liela satiksmes plūsma un arī braukšanas
ātrums.» A.Putniņš norāda, ka
noteikti būtu jādomā par satiksmes organizēšanu tajā.
Aģentūra «Pilsētsaimniecība»
sākusi izvērtēt iespējamos satiksmes organizēšanas līdzekļus
šajā krustojumā. Pagaidām tiek
apspriesti divi varianti – luksoforu uzstādīšana un riņķveida

krustojuma izbūve. A.Baļčūns
norāda, ka vispirms jāsaņem
domes akcepts kādam no variantiem un tikai tad to varēs iekļaut
nākamā gada budžetā vai domāt
par nepieciešamā finansējuma

piesaisti. A.Putniņš piebilst, ka,
viņaprāt, abi no «Pilsētsaimniecības» piedāvātajiem variantiem
ir pieņemami.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO»
PUBLISKO PAKALPOJUMU IZCENOJUMI

1.
Nr.			
Maksa latos,
p.k. Publiskie pakalpojumi
Vienība
bez PVN
1.1. Reklāmas laukumu izmaksa
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
1 cm²
0,53
1.2. Reklāmas maketa 		
10% no
sagatavošana publicēšanai 		
reklāmas
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» 		
laukuma
			
cenas
1.3. Foto pakalpojumi reklāmas
maketa sagatavošanai
1 fotogrāfija 5,00
1.4. Privāto sludinājumu ievietošana 1 rakstu zīme 0,07
1.5. Komerciālo
sludinājumu ievietošana
1 rakstu zīme 0,10
1.6. Reklāmas tekstu sagatavošana
publicēšanai laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis»		
1.6.1.		
līdz 1000
		
rakstu zīmēm 20,00
1.6.2.		
līdz 3000
		
rakstu zīmēm 40,00
1.6.3.		
3000 un vairāk
		
rakstu zīmes		60,00
1.7. Reklāmas materiālu izplatīšana
ar laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis» 		
1.7.1.		
1 eksemplārs
		
(līdz 20 gr.) 0,06
1.7.2.		
1 eksemplārs
		
(20 – 40 gr.) 0,07
1.7.3.		
1 eksemplārs
		
(40 – 60 gr.) 0,08
1.7.4.		
1 eksemplārs
		
(60 –100 gr.) 0,09
2. Cenu atlaides par publiskajiem pakalpojumiem:
2.1. 20% atlaide biedrībām un nodibinājumiem, kas veic Jelgavas
pilsētai sabiedriski nozīmīgu darbību;
2.2. 20% atlaide, ja kopējais reklāmas laukums vienam pasūtītājam gada laikā pārsniedz 5000 cm²;
2.3. Jelgavas pašvaldībai un Jelgavas pašvaldības iestādēm maksa
par publiskajiem pakalpojumiem netiek aprēķināta.
3. Politiskā reklāma laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» netiek
publicēta.
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DZELZCEĻŠ

Vieta, kur «ārstē»
lokomotīves
 Sintija Čepanone

Salīdzinājumā ar situāciju pirms pāris
gadu desmitiem pašlaik agrākajā Jelgavas lokomotīvju depo
dzīve kļuvusi rāmāka
– «tvaicinieces» jau
sen nomainījušas dīzeļlokomotīves un
vairāku simtu darbinieku vietā par vilcēju tehnisko stāvokli
rūpējas vien nepilni
pieci desmiti. «Jelgavas Vēstnesis» centās
izzināt, kas šodien
notiek vietā, ko jelgavnieki pazīst kā
depo.
Pagājušajā mēnesī noslēdzās
valsts akciju sabiedrības «Latvijas dzelzceļš» reorganizācija,
un tās rezultātā darbību sāka
vēl trīs meitas uzņēmumi, tostarp SIA «Latvijas dzelzceļa
ritošā sastāva serviss», kas
veic dzelzceļa ritošā sastāva
remontu, apkopi un ekipēšanu,
arī nodarbosies ar degvielas
uzglabāšanu un tās realizāciju
dzelzceļa pārvadātājiem. Un
Jelgavas depo tagad kļuvis
par Ritošā sastāva servisa
Lokomotīvju remonta centra
Jelgavas cehu.

Mazliet vēstures

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja vecākais speciālists Toms Altbergs atklāj,
ka pirmais depo Jelgavā tika
uzbūvēts iepretim stacijai ap
1867. gadu, kad tika atklāta
dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava.
Otrais atradies, iespējams,
Veidenbauma ielā, un to būvējuši vācieši ap 1915. gadu.
«Konkrētu ziņu par šo ēku nav
– saglabājusies vien neliela
atklātnīte, uz kuras tā attēlota,» bilst muzeja speciālists.
Savukārt, atklājot dzelzceļa
līniju Maskava – Ventspils,
par depo atrašanās vietu tika
izraudzīta Prohorova iela, kur
tas atrodas arī pašlaik.
Ceha vecākais meistars Jānis Strazdiņš, kas Jelgavas
depo strādā kopš 1968. gada,
zina stāstīt, ka būve uzslieta
ap 1902. gadu. «Vecie vīri, kas
agrāk strādāja depo, stāstīja,
ka kara laikā tā stipri tika
sabombardēta, īpaši jumts, un
pēc kara viņi sūtīti komandējumā uz Igauniju, lai atvestu
jumtam pārsegu plātnes,»
J.Strazdiņš bilst, ka nama
atjaunošana daļēji veikta pašu
depo darbinieku spēkiem.
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Stacijas remontam
redz galu
 Sintija Čepanone

Teju četrus gadus vērienīgu remontu piedzīvo
dzelzceļa stacija «Jelgava». Pēdējos divus darbi
rit raitāk, un plānots – ja
naudas būs pietiekami,
jau nākamgad stacijas
remonts tiks pabeigts.

«Pirms remontdarbu uzsākšanas stacija bija kritiskā stāvoklī,
taču nu situācija ir krietni mainījusies – var teikt, ka palikuši
vien fasādes darbi,» Latvijas
Dzelzceļa Tehniskās vadības direkcijas Tehniskās ekspluatācijas
daļas vadītājs Dainis Ragovskis
skaidro, ka stacijai tiek veikts
kapitālais remonts. «Darbi bija
paredzēti trijās kārtās – sākumā
tika vilktas komunikāciju trases,
kabeļi, vēlāk nomainīts jumts,
logi, nosiltinātas sienas, ierīkotas
inženierkomunikācijas, siltummezgli, apkure,» D.Ragovskis
bilst, ka vēl atlicis pāris tehnisku
lietu, piemēram, jāizbūvē lietus
ūdens kanalizācija, jāuzstāda
Lokomotīvju remonta centra Jelgavas ceha vecākais meistars Jānis Strazdiņš stāsta – lai lokomotīve ventilācijas sistēma. Bet lielākie
nokļūtu boksā, kur paredzēts remonts, tai vispirms jāuzbrauc uz griezuļa – īpašas ierīces, ar kuras darbi saistās ar stacijas ēkas
Foto: JV fasādes remontu, kas sāksies jau
palīdzību vilcējs tiek pagriezts pret tām sliedēm, kuras ved attiecīgajā darbnīcā.
tuvākajā laikā.
Tehniskās ekspluatācijas daļas
vadītājs atklāj, ka galvenokārt
Dīzeļlokomotīves
kapitālajam remontam izmantoti
jau sen nomainīju- Latvijas Dzelzceļa līdzekļi, taču
šas agrāk tik ieras- jāuzteic arī Jelgavas pašvaldības
tās «tvaicinieces», līdzfinansējums. «Par pašvaldības
kas nu skatāmas
vien kino un muzejā, taču, izrādās,
Jelgavā vēl mīt divas tvaika lokomotīves, kas ir darba
kārtībā. «Ķēpa»
ar tām ir liela, arī
personāla, kas
prastu tās vadīt,
vairs nav, taču
tūristiem pārvietošanās ar «tvaicinieci» varētu šķist
eksotika.

ap 500 darbinieku, pašlaik
– 42. «Mums darba diena nekad nesākas un nekad nebeidzas, jo, kā jebkurā darbā, arī
šeit mēdz rasties sarežģījumi,
piemēram, kaut kas salūzt,
un mums jābūt «uz svītras»,
lai nekavējoties novērstu nepilnības,» J.Strazdiņš atklāj,
ka lielākoties Jelgavā tiek remontētas preču lokomotīves,
kas pierakstītas Daugavpilī
un kursē maršrutā Daugavpils
– Jelgava – Ventspils vai Daugavpils – Jelgava – Liepāja.
Jelgavas cehā vilcējus ne
tikai remontē, bet arī ekipē –
raugās, lai lokomotīvēm būtu
dīzeļdegviela, eļļa, smiltis.
«Jautāsiet, kāpēc uz dzelzceļa
vajadzīgas smiltis? Tas tādēļ,
ka, sākot braucienu, lokomoRemontē
tīvju riteņi buksē, taču, kad
«daugavpiliešus»
nober smiltis, lokomotīves var
«Depo ir iestāde, kurā pie- sākt ceļu,» paskaidro vecākais
rakstītas un atrodas lokomo- speciālists.
tīves,» J.Strazdiņš paskaidro
– gluži kā cilvēki deklarējuši Lokomotīve
savu dzīvesvietu. Jelgavas lo- nav mašīna
komotīvju depo tika likvidēts
Dīzeļlokomotīves parādījās
2001. gadā. «Vispirms mūs 1976. gadā, līdz tam Jelgavā
pievienoja Rīgas lokomotīvju bija pierakstītas «tvaiciniedepo, pēc gada – Daugavpils. ces». «Nu tvaika lokomotīves
Tad tas kļuva par galveno, var redzēt tikai kino un muRīgā tika izveidots iecirknis, zejā, kaut arī Jelgavā divas
bet Jelgavā palika cehs. Taču vēl ir, turklāt tās pat varētu
līdz tam Jelgavā bija atsevišķs ekspluatēt,» speciālists piedepo, kuram papildus bija divi ļauj, ka ārzemju tūristiem tā
pastāvīgie cehi Liepājā un varētu šķist eksotika, taču «ar
Ventspilī. Speciālists atminas, «tvaiciniecēm» ir liela ķēpa».
ka kopā ar abiem cehiem Jelga- Nav vairs arī personāla, kas
vas lokomotīvju depo strādāja prastu tās apkalpot.

līdzekļiem tika izremontētas tualešu telpas,» tā D.Ragovskis, norādot,
ka kopumā stacijas «Jelgava» kapitālais remonts izmaksās apmēram
miljonu latu. Perspektīvā paredzēts
demontēt veco tualetes ēku un
labiekārtot peronus.
Taču Latvijas Dzelzceļa Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Jelgavas daļas pārziņā ir arī citas ēkas
un būves, kas nodrošina dzelzceļa
darbu. Kā stāsta apsaimniekošanas
iecirkņa vadītājs Vitolds Kūliņš,
Jelgavā tiek apsaimniekotas vairākas ēkas un teritorijas, kas atrodas
dzelzceļa mezgla iekšpusē. «Nami
galvenokārt nodrošina vispārējo
dzelzceļa darbību, piemēram, stacijas pilsētas teritorijā, Dispečeru
vadības centrs un citas tehniskās
ēkas Pasta, Stacijas ielā,» V.Kūliņš
stāsta, ka vairāki nami šovasar
piedzīvo remontdarbus – Stacijas
ielā 8 nomainīti logu bloki, kanalizācija, apkures sistēma, elektroinstalācijas, namam Pasta ielā 69
– remontēts jumta segums, Pasta
ielā 63 rit iekšējie remontdarbi.
«Jau tuvākajā laikā sāksies
mazo stacijas ēku remontdarbi
– tiks mainīti jumti, kanalizācijas
sistēmas, ierīkots ūdensvads, kā
arī atjaunotas fasādes. Precīza
summa, kas atvēlēta šiem darbiem,
būs zināma tuvākajās dienās, bet
kopumā šādiem remontdarbiem
šogad iecirknim piešķirti 100 000
latu,» tā Reģionālās apsaimniekošanas iecirkņa Jelgavas daļas
vadītājs Jāzeps Cimaškevičs.

Pamazām dzelzceļa stacija «Jelgava» kļūst pasažieriem tīkamāka. Veicot kapitālo remontu, pārbūvētas komunikācijas, ēka
nosiltināta un veikti citi būtiski remontdarbi. Drīzumā sāksies
Foto: JV
arī fasādes renovācija.

No kādreizējā Jelgavas lokomotīvju depo vērienīguma saglabājusies vien daļa – tas kļuvis par cehu, kurā veic dzelzceļa
ritošā sastāva remontu, apkalpi un ekipēšanu. Galvenokārt
Jelgavā tiek remontēti vilcēji, kas pierakstīti Daugavpilī un
kursē maršrutā Daugavpils – Jelgava – Ventspils vai Daugavpils
– Jelgava – Liepāja.
Runājot par lokomotīvju
remontu, J.Strazdiņš velk paralēles ar automašīnas šoferi
un stāsta, ka mašīnists jūt
– vajag, piemēram, pievilkt
bremzes vai papildināt degvielu. Un tad jādodas uz depo.
Lai lokomotīve iebrauktu
depo, tai vispirms jānokļūst
stacijā, kur to piefiksē. «Tā
nav mašīna – sadomāju un
aizbraucu. Dzelzceļā notiek
sliežu pārmija, un mašīnists
uz cehu brauc, ja luksoforā deg
baltā gaisma,» tā viņš.
Kad nokārtotas «papīru
lietas», lokomotīve uzbrauc
uz griezuļa, to pagriež pret
tā ceha (tādu Jelgavas depo ir

trīs) durvīm, kurā paredzēts
remonts, un tad pa sliedēm
vilcējs «iestūrē» boksā. «Pašlaik rezerves daļas vajadzīgas
minimāli, jo dīzeļlokomotīvei
būtisks remonts parasti nav
nepieciešams, – nomainām
kādu prožektora lampu, notīrām kontaktus, pārbaudām
un novēršam nepilnības, ko
pamanījis mašīnists,» speciālists atklāj – kamēr lokomotīve
atstāta depo, tās apkalpe laiku
pavada netālajā Lokomotīvju
brigāžu atpūtas namā. Bet
pēc tam – atkal uz staciju,
lai lokomotīve varētu pildīt
savu uzdevumu – vilkt preču
vagonus.
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Maizes tornis, piena paku
laivas un medus maskas
 Ritma Gaidamoviča

Jau septīto reizi visus
gardēžus, kas vēlas nogaršot Latvijas labākos
piena, medus un maizes
produktus, 25. augustā
no pulksten 9 skvērā aiz
kultūras nama pulcinās
Vispārējie Latvijas Piena,
maizes un medus svētki
2007. Pasākumu organizē Jelgavas pilsētas un
pašvaldības aģentūra
«Kultūra» sadarbībā ar
Jelgavas domi, Latvijas
Maiznieku biedrību, Latvijas Biškopības biedrību
un citiem atbalstītājiem.
Ieeja pasākumā – mežonīgi laba ēstgriba! Taču
vēl līdz 20. augustam
ikvienam ir iespēja savu
komandu pieteikt 5.
Piena paku laivu regatei
Lielupes ūdeņos.

gavā. Vēlāk arī maizes iekļaušana
programmā bijusi likumsakarīga,
jo maizes, medus un piena salikums ir klasiska un garšīga
latviešu maltīte.

Slaukšanas un
ēšanas čempionāts

Pasākuma organizatoru pārstāvis atzīst, ka svētku programma
arvien aug plašumā. «Ik gadu
mēs to papildinām ar jaunām aktivitātēm, taču Piena, maizes un
medus svētku pastāvēšanas laikā
nostiprinājušās arī stabilas tradīcijas, bez kurām svētki vairs nav
iedomājami,» atzīst I.Pirvics.
Sākotnēji gardēži pulcējās Hercoga Jēkaba laukumā, bet pēdējos
gados visas aktivitātes norisinās
skvērā aiz Jelgavas kultūras nama.
Arī šogad tur jau no pulksten 9
rosīsies Latvijas lielākie piena,
maizes un medus ražotāji, tirgotāji, pārstrādātāji. Visiem svētku
dalībniekiem īpaši ierīkotās teltīs
būs iespēja degustēt dažādus
Aģentūras «Kultūra» projektu pašmāju ražotāju produktus, taču
vadītājs Ivars Pirvics stāsta, ka īpaša uzmanība tiks pievērsta
svētku pirmsākumi meklējami zemgaliešu vērtējumam par, viņu2001. gadā. No tiem laikiem arī prāt, atzīstamāko jogurtu, saldāko
saglabājusies tradīcija, ka tie no- medutiņu un graudiem bagātāko
risinās katra gada augusta pēdējā maizi, kas saņems goda titulu un
sestdienā. «Šie svētki notiek agrāk tiks apbalvota. Šos produktus būs
rīkoto Vīna svētku vietā. Tajos, iespēja arī iegādāties.
protams, atsaucība bija liela, bet
Visu dienu norisināsies arī dažātika popularizēts alkohols, tāpēc di konkursi, atrakcijas lieliem un
radās ideja par pilnīgi pretējo maziem – cepšanas, slaukšanas un
– Piena svētkiem, kas būtu veltīti ēšanas čempionāts, piena dzeršaJelgavas iedzīvotājiem, pilsētas na, dažādas radošās darbnīcas un
viesiem un visai
citas aktivitātes.
piensaimnieku
kas
Ikviens, kas vē- Skatītājiem,
brālībai, lai popuvēlēsies atbrīvolarizētu veselīgu
las piedalīties ties no nedēļā sadzīvesveidu un
stresa un
regatē, savu ko- krātā
ekoloģiski tīru,
gūt relaksāciju,
Latvijā ražotu
mandu dalībai būs iespēja izpārtikas preču
mēģināt dažādas
var pieteikt līdz piena, maizes un
lietošanu. Galvenais mērķis – akmedus veselības
20. augustam
tualizēt veselīgu
procedūras, kā
dzīvesveidu un
arī ieklausīties
no jauna uzsvērt veselīga, vitamī- padomos, kā pagatavot skaistumniem bagāta produkta lietošanas kopšanas maskas un piena vannas
nepieciešamību,» tā I.Pirvics.
mājas apstākļos.
Taču 2004. gadā svētki, saglabāLai neviens no apmeklētājiem
jot tradīcijas, apvienojās ar Medus nemocītos vēdergraizēs no pārēšadienu organizētāju piedāvājumu nās, visus izkustēties aicinās mazie
– ikgadējo Medus dienu rīkot Jel- «Vēja zirdziņa» «piena ķiļķeni un

reģionos norisinājās no 13. jūnija,
un tajās, krājot punktus, piedalījās skolēni no 7. līdz 12. klasei,
kas braukāja pa saimniecībām,
iepazinās ar medus, maizes un
piena ražotājiem un piedalījās
konkursos. Noslēguma pasākumā
uzvarētāju komanda saņems ceļojumu uz ārzemēm.
«Paredzēts arī Latvijas labāko
pavāru šovs brīvdabā ar bāra
virtuvi, kurā šogad tiks gatavoti
dažādi siera ēdieni. Vēlāk tos izsolīs skatītājiem. Pasākuma īpašais
viesis būs Jelgavas sadraudzības
pilsētas Ruelmalmezonas uzņēmējs Bruno Šaperons – arī viņš
šeit gatavos kādu no francūžu
izsmalcinātajiem siera ēdieniem,»
stāsta I.Pirvics.

Lielais rekords

25. augustā pulksten 15 Pasta salā tiks dots starts 5. Piena paku laivu regatei. Pagājušajā gadā
šis pasākums sapulcinājis 15 laivas, un organizatori cer, ka šogad Lielupes ūdeņos būs daudz
Foto: JV
vairāk peldlīdzekļu.
klimpiņas». Pasākuma laikā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš sveiks jaundzimušos jelgavniekus, pasniedzot karotīti ar
pilsētas simboliku bērniem, kas
dzimuši pēc Jāņiem.
Ap pusdienas laiku iecerētas
miltu kaujas, ar meldermeitām
un zeļļiem – danču lustes ar deju
kolektīviem «Lielupe», «Ritums»
un «Laipa». Svētku organizatori
sola arī bezgala medus saldas
un lipīgas dziesmas muzikālās
apvienības «Tik un tā» un popgrupas «Lai skan» izpildījumā.
«Kā arī iecerēts veselīgs sacensību
skrējiens «Esi vesels savas tautas
un nākotnes labā» pa K.Barona
ielu ar dažādiem šķēršļiem un
uzdevumiem, kas izvērstos par
absolūti traku pasākumu, kur
labākie no labākajiem saņems dažādas balvas,» informē pasākuma
organizators. Svētku laikā būs gan
govju slaukšanas sacensības, gan
maizes nešana, piena dzeršana.

Pasākuma organizatori atgādina,
ka šīm aktivitātēm komandā vajadzīgi pieci seši cilvēki, kas dalību
var pieteikt aģentūrā «Kultūra»,
zvanot pa tālruni 3084675 (Liāna
Krūmiņa).

Sākam būvēt laivas

I.Pirvics stāsta, ka, protams,
neiztikt bez tradicionālās Piena
paku laivu regates, kas dažādus
peldošus transporta līdzekļus,
kuru peldspēju nodrošina kartona
piena produktu pakas, vienkopus
būs sapulcinājusi jau piekto reizi.
«Ikviens, kas vēlas piedalīties
regatē, savu komandu dalībai var
pieteikt līdz 20. augustam. Komandām jāaizpilda reģistrācijas anketa
– to var atrast internetā <www.
kultura.jelgava.lv> vai jautājot
pa tālruni 3084677, 26885106.
Reģistrācija pirms brauciena dienas – bez maksas, taču brauciena
dienā – pieci lati. Katrai komandai
nodrošinām daļu no plostam ne-

pieciešamo piena paku daudzuma,
taču tām jāpiesakās savlaicīgi, jo
piena paku skaits ir ierobežots,»
tā I.Pirvics. Piena pakas sagādās
Rīgas Piena kombināts. Par laivu
būvniecību un citiem organizatoriskiem jautājumiem labprāt
atbildēs projekta vadītāja asistente Evelīna Bučule pa tālruni
26885106, 3084677 vai e-pastu:
<evelina.bucele@dome.jelgava.
lv>. Komandas piedalīsies parādes
braucienā un sacentīsies ne tikai
par ātrākās laivas titulu, bet arī
par oriģinālākā, publikas simpātijas, labāk noformētā peldlīdzekļa,
atraktīvākās komandas un citām
nominācijām, iegūstot balvas.

Karjeras dienas laukos

Šogad pasākums īpašs ar to, ka
Jelgavā noslēgsies Jauno zemnieku kluba un Zemkopības ministrijas rīkotais pasākums «Karjeras
dienas laukos», kura aktivitātes,
konkursi un prezentācijas visos

Bet galvenais, kas visiem pasākuma apmeklētājiem interesētu,
– lielais rekords. Kāds tad tiks
uzstādīts šogad? «Līdz šim esam
izcepuši lielāko medusmaizi pasaulē – 25 metri, kuras iznešanai
no ceptuves sienā tika sists caurums. Esam pagatavojuši lielāko
rupjmaizes kārtojumu – 600 kilogramu, no kura sanāca apmēram
6000 porciju. Esam izvārījuši
lielāko maizes zupu – 250 litri.
Bet šogad sadarbībā ar maiznīcu
«Sono», kas Latvijas tirgū zem šīs
zīmes ir tikai no vasaras sākuma,
cepsim un taisīsim lielāko maizes
torni. Paredzēts, ka tas stiepsies
četru metru augstumā, taču, ja izdosies, būvēsim augstāku,» stāsta
pasākuma organizatori. Viņi atzīst,
ka iecerēti arī vairāki pārsteigumi,
taču par tiem esot pāragri runāt,
tāpēc aicina, lai cilvēki atnāktu un
paši savām acīm redzētu.
Visus pasākumus noslēgs balle
īstā lauku brīvdabas stilā kopā ar
grupām «Emburgas zēni», «Dakota» un karstasinīgajām meitenēm
no «Latgales dāmu popa».
I.Pirvics un pārējie pasākuma
rīkotāji aicina ikvienu ņemt līdzi
labu garastāvokli un, galvenais,
veselīgi labu ēstgribu, atzīstot,
ka pasākums domāts ģimenēm
– darīt ko būs gan lieliem, gan
maziem skatītājiem, klausītājiem
un degustētājiem.

Beisbols ienācis Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

Līdz šim daudzi no
mums amerikāņu izcelsmes sporta veidu
beisbolu, domājams,
redzējuši tikai televizora ekrānos. Taču
pagājušās nedēļas nogalē visi interesenti
tika pulcināti 5. vidusskolas stadionā.
Tur norisinājās beisbola paraugspēle – Rīgas «Diamonds»
un Baldones «Baroni». Spēle
īpaša ar to, ka beisbola entuziasts Zigmārs Lapa vēlas izveidot
beisbola komandu Jelgavā.
Z.Lapa uzskata, ka Jelgavā
ir pietiekami plašs sporta
nodarbību klāsts – futbols,
basketbols, hokejs un citi –,
taču viņu neatstāj doma, ka
šīm jauniešu komandām drīz
varētu pievienoties arī jauna
– beisbola.
«Beisbola pirmās iemaņas
guvu pirms 15 gadiem, kad
Siguldā ar pagalma puišiem

vienkārši mētājām un sitām
pa mazo bumbiņu. 2003. gadā
«Sporta Avīzē» izlasījām baldonieša Georga Barona rakstu par to, ka Baldonē esot
vienīgā komanda Latvijā, kas
nodarbojas ar šo sporta veidu.
Mēs viņam likām manīt, ka
tā tomēr nav. Visi sarosījās,
un jau tajā pašā gadā izspēlējām pirmā Latvijas beisbola
čempionāta spēles, kurā mēs,
siguldieši, ieņēmām pirmo vietu,» stāsta Z.Lapa. No tā laika
daudz kas mainījies – pašlaik
pat ir Beisbola federācija,
kurā darbojas četras Siguldas
komandas, divas Rīgas un
Baldones komanda, taču uz
priekšdienām varētu būt arī
Jelgavas komanda.
«Ja jelgavnieki izrādīs interesi, prom netiks dzīts neviens, jo Amerikā spēlē no
sešiem gadiem līdz pat sirmam
vecumam, kamēr var paskriet,
pamest un uzsist pa bumbiņu,»
tā Z.Lapa.
Lai veicinātu beisbola profesionalitāti Latvijā, visi mācās,

Pirmā spēles laukumā izgāja un vadošo pozīciju ieņēma Rīgas
komanda (sarkanajās formās), taču bumbiņu atvairīt centās baldonieši. Taisnīgā tiesneša lomu uzņēmās pats entuziasts Zigmārs
Lapa. Simbolisko centra iemetienu šajā paraugspēlē izmeta Sporta
servisa centra pārstāvis Andris Misters.
Foto: JV
notiek treniņnometnes, kurās
apgūst jaunas spēles tehnikas,
kā arī norit veiksmīga sadarbība ar kaimiņvalstīm Lietuvu, Igauniju, starp kurām
izveidota sava beisbola līga.
Tajā startē katras valsts divas
labākās komandas. Beisbolists

atzīst, ka necer uz tūlītēju
milzīgu atsaucību, bet gan
gaida, lai vismaz 10 – 15 cilvēki
sadzirdētu viņa aicinājumu.
Tas būtu pietiekams skaits,
lai nodrošinātu deviņu cilvēku
sastāvu spēles laukumā un
vēl paliktu cilvēki spēlētāju

nomaiņai.
Z.Lapa stāsta, ka atbalsts
saņemts arī no Jelgavas Sporta servisa centra, un, ja būs
interese, būs arī treniņu bāzes
vieta. «Sākumā vecākiem nav
jāuztraucas par sava naudas
maka tukšošanu, jo, lai iemācītos pamata metienus, ķērienus
un izspēlētu pirmās spēles,
inventāra pietiks visiem. «To
mums sagādās jau tagadējie
spēlētāji un Beisbola federācija. Taču tiem, kuriem ļoti
interesēs un visā būs ar sirdi
un dvēseli, domājams, vēlāk
arī izdosies iekrāt naudiņu
savam ekipējumam, kas nav
vērtējams pārmērīgi lielās
summās,» stāsta Z.Lapa. Viņš
arī informē – ja kādam nav
izdevies ierasties uz paraugspēli sestdien, taču vēlas ar to
nodarboties, droši var uzrunāt
idejas autoru Z.Lapu, zvanot
pa tālruni 29145932. Lai ieceres īstenotos, tagad vajadzīgi
tikai jaunieši, kas gribētu
spēlēt beisbolu un iedziļināties
šajā sporta veidā.

