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Atklāj jaunu ražotni

Nodoklis
pieaugs
desmitkārt

 Kristīne Pētersone

Vakar bijušās RAF teritorijas jaunizveidotajā
Jelgavas Biznesa parkā tika atklāta akciju
sabiedrības «Mārupes
metālmeistars» ražotne,
kurā izgatavos metāla
konstrukcijas angāriem
un rūpnīcām.
Uzņēmuma valdes loceklis Andris Skolmeistars stāsta, ka šobrīd
«Mārupes metālmeistaram» jau ir
trīs ražotnes Olaines industriālajā
parkā, kā arī rūpnīca Ukrainā,
taču Jelgava kā vieta, kur paplašināt darbību, izraudzīta tāpēc,
ka šeit ir senas metālapstrādes
tradīcijas, kas strauji attīstās. «Šobrīd uzņēmumā Jelgavā pagaidu
režīmā strādā septiņi cilvēki, bet
līdz 2009. gadam to skaits pieaugs
līdz 25 strādājošajiem. Lai arī Latvijā arvien palielinās darbaspēka
trūkums, mēs Jelgavā to nejūtam
– jau patlaban esam nokomplektējuši sev vajadzīgos kadrus un
uzsākuši viņu apmācību.»
Jaunā ražotne izveidota, piesaistot Eiropas Savienības fondu
līdzfinansējumu, un kopējās
investīcijas sasniedz 657 tūkstošus latu, no kurām lielākā daļa
atvēlēta modernu ražošanas
tehniku iegādei Skandināvijā.
Tajā izgatavos būvniecībā izmantojamās lielgabarīta metāla
konstrukcijas un nodrošinās
metāla ruļļu griešanu.
Kā, atklājot jauno uzņēmumu,
uzsvēra Jelgavas mērs Andris
Rāviņš, gandarījums ir par to, ka
šī ir pirmā metālapstrādes ražotne,
kas sākusi darbu bijušajā RAF
teritorijā.
A.Skolmeistars ir apmierināts ar
izraudzīto vietu uzņēmumam, jo
arī Olainē tas izvietots industriālā
parka teritorijā, un abiem ir viens
saimnieks – «NP Properties».
«Mārupes metālmeistars» dibināts 1999. gadā un ražo tērauda
sienu un jumtu profilus, kā arī

 Kristīne Pētersone

No 2008. gada būtiski
pieaugs nekustamā īpašuma nodoklis zemei
zem individuālajām un
daudzdzīvokļu mājām
– no četrām reizēm pilsētas centrā līdz pat
desmit nomalēs.

Mārupes metālmeistara» jaunās ražotnes atklāšanā klātesošajiem bija iespēja pašiem izmēģināt roku pie programmētajiem darbgaldiem – ar asistentu
palīdzību viesi kopīgi izgatavoja metāla paplāti. Savu artavu ieguldīja arī Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācijas valdes
priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš (no kreisās).
Foto: JV
papildelementus jumtu ierīkošanai. A.Skolmeistars norāda, ka
uzņēmumam ir iespējas ne tikai
veiksmīgi konkurēt vietējā tirgū,
bet arī atrast sadarbības partnerus
un noieta tirgu kaimiņvalstīs un
Eiropā. Lai nodrošinātu produkcijas kvalitāti, uzņēmums sadarbojas
ar labākajiem izejmateriālu piegādātājiem no Vācijas un Zviedrijas.

Patlaban uzņēmums saražoto
produkciju galvenokārt realizē
Latvijas tirgū, bet 20 procenti produkcijas tiek eksportēts. Atklājot
ražotni Jelgavā, uzņēmums plāno
veicināt eksportspēju, liekot uzsvaru uz jaunu tirgu apgūšanu.
Latvijas Mašīnbūves un metāl-

apstrādes rūpniecības uzņēmumu
asociācijas valdes priekšsēdētājs
Vilnis Rantiņš skaidro, ka metālapstrādes uzņēmumu produkcija
joprojām veido lielāko eksporta
apjomu valstī. «Mūsu nozares
produkcija tiek eksportēta visvairāk, un gada laikā apgrozījums ir
audzis vismaz par procentiem 20.
Kopējais strādājošo skaits nozarē
lēnām, bet aug, nu jau sasniedzot
33 000 cilvēku. Vienīgā problēma,

par ko joprojām satraucas uzņēmēji, ir darbaspēka trūkums, taču arī
to mēs pamazām risinām. Jelgava
šajā ziņā ir ļoti labs piemērs, jo
reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā jau labu laiku sagatavo
profesionālus mūsu jomas speciālistus. Viens no iemesliem,
kāpēc uzņēmumi labprāt izveido
savas ražotnes Jelgavā, – ne tikai
senās tradīcijas, bet arī kvalificēts
darbaspēks.»

«Preses apvienības» ēkas vietā – stāvlaukums
 Sintija Čepanone

Katoļu ielā 2a, kur
pašlaik slejas sarkana ķieģeļu ēka ar uzrakstu «Preses apvienība», drīzumā būs
vien tukšs laukums, jo
nama īpašnieki – VAS
«Latvijas Pasts» – to
nolēmuši nojaukt.
Nams Katoļu ielā 2a savulaik
būvēts kā Latvijas Pasta sakaru
ēka, taču pasta pakalpojumu
sniegšanai to neizmantoja jau
vairāk nekā desmit gadus – daļa
telpu stāvēja tukšas, bet daļa
tika iznomātas, un tajā mājvietu
rada spēļu zāle, valūtas maiņas
punkts, šūšanas darbnīca.
«2001. gadā akciju sabiedrība
«Komunālprojekts» veica ēkas
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ekspertīzi, jo tās sienās bija
izveidojušās vairāk nekā piecu
centimetru platas plaisas. Speciālisti atzina, ka ēka bez nopietnas
renovācijas turpmākai ekspluatācijai nav droša,» Latvijas Pasta
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inese Kreicberga norāda,
ka ēkas pamatu stiprināšanā
būtu nepieciešams ieguldīt ap
50 000 latu un vismaz tikpat
– ēkas fasādes un jumta remontā. 2004. gadā arī Jelgavas
pašvaldības Būvvalde ēku pārbaudīja un atzina, ka steidzami
nepieciešams veikt ēkas nesošo
konstrukciju remontu.
I.Kreicberga atklāj, ka ēkas
uzturēšanas izmaksas ar katru
gadu palielinājās, bet nomnieku
darbības rezultātā tās tehniskais un vizuālais stāvoklis tikai
pasliktinājās. «Tieši tādēļ tika

pieņemts lēmums ēku nojaukt
un tās vietā izveidot stāvlaukumu klientiem, kas apmeklē Jelgavas pasta centru Katoļu ielā
2b,» Latvijas Pasta sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja skaidro,
ka pašlaik ar visiem īrniekiem
līgumattiecības jau pārtrauktas
un tiek izstrādāta nojaukšanas
projekta dokumentācija. Nams
Katoļu ielā 2a varētu tikt nojaukts mēneša laikā pēc projekta dokumentācijas izstrādes un
saskaņošanas.
Nojaucot ēku, atbrīvosies 822
kvadrātmetru plaša teritorija.
Daļa zemes paliks uzņēmuma
rīcībā un uz tās tiks izveidota
autostāvvieta pasta klientiem,
savukārt daļa – tiks iznomāta
Jelgavas domei kustības drošības pasākumu organizēšanai
Jelgavas centrā.

Pašlaik tiek izstrādāta Latvijas Pastam piederošās ēkas Katoļu
ielā 2a nojaukšanas projekta dokumentācija. Līgumattiecības
ar visiem telpu īrniekiem, tostarp spēļu zāli, kas nesen no ēkas
izvāca arī savus spēļu automātus, jau pārtrauktas.
Foto: JV

Šādas izmaiņas zemes kadastrālajās vērtībās ievieš straujais
zemes tirgus cenu kāpums.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne gan atzīst,
ka Jelgavā kadastrālās vērtības
pieaugums nav tik šokējošs. «Tas
tādēļ, ka mēs pirmo kadastrālās
vērtības maiņu veicām pirms
diviem gadiem. Likums paredz,
ka tas jādara vismaz reizi četros
gados, bet, lai kāpums nebūtu
uzreiz tik iespaidīgs, to sadalījām,
pārrēķinu veicot ik pa diviem gadiem. Citās pašvaldībās tā tagad
pieaug daudz iespaidīgāk.»
Pašvaldības Finanšu nodaļas
galvenais speciālists nekustamā
īpašuma nodokļa jautājumos Aigars Strupulis skaidro, ka visvairāk Jelgavā kadastrālās vērtības
izmaiņas jutīs tālāk no centra
esošo māju iedzīvotāji. «Nomalēs,
kur strauji attīstās individuālo
māju apbūve, likumsakarīgi, ka
aug arī zemes vērtība. Tā kā kadastrālo vērtību vēlas pietuvināt
īpašuma tirgus cenai, tad kāpums
ir neizbēgams. Piemēram, vēl
pirms pāris gadiem Klijēnu ceļa
vai 5., 6. līnijas apkaimē īpašumu
cenas bija krietni zemākas, bet,
attīstoties apbūvei, tās pamatīgi
augušas. Jaunie aprēķini liecina,
ka šajās vietās kadastrālā vērtība
pat desmitkāršosies. Tas nozīmē:
ja līdz šim kadastrālā vērtība bija
noteikta 45 santīmi par kvadrātmetru, tad no nākamā gada tie jau
būs 4,5 lati. Tādēļ arī nekustamā
īpašuma nodoklis augs desmit
reizes – ja pērn 1000 kvadrātmetriem vērtība bija 450 lati, no
kā nekustamā īpašuma nodoklis
ir 1,5 procenti jeb 6,75 lati, tad
nākamgad tie jau būs 67,5 lati.»
No 2008. gada izmaiņas skar
tikai individuālās apbūves teritorijas un zemes zem daudzdzīvokļu
mājām – to nosaka Ministru kabineta noteikumi. Līdz ar kadastrālās vērtības pārrēķinu pilsētā
mainītas arī vērtību zonas – līdz
šim bija noteiktas 17 dažādas
zonas, kurās vērtības atšķīrās,
tagad individuālās apbūves un
daudzdzīvokļu apbūves zemēm
tās samazinātas par astoņām.
Vienlaikus pašvaldība atgādina,
ka saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem spēkā ir
arī nekustamā īpašuma nodokļu
atlaides vairākām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
Valsts zemes dienesta interneta mājas lapā <www.vzd.
gov.lv> ir iespēja uzzināt sava
īpašuma prognozēto kadastrālo
vērtību 2008. gadam.
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Ak, šis trakais kāzu laiks!
 Sintija Čepanone

Saulaina vasara vai
barga ziema – mīlestība gadalaikus nepazīst. Un tomēr, kā
atzīst Ivars Pirvics, cilvēkiem patīk siltums,
tādēļ nereti jāvārds
mīļotajam tiek teikts
tieši vasarā, īpaši augustā.
Brīvdienās dodoties pa mūspusē iecienītākajiem kāzinieku
ceļiem, teju uz katra tilta var
pamanīt kādu līgavaini, kas
apņēmīgi nes savu izredzēto,
vai abi kopā tilta margās iekabina atslēgu – sak, kamēr
tā turēsies pie tilta, tikmēr
noslēgtā savienība būs stipra.
Turklāt šogad laulības ostā
bija izdevība iestūrēt septītā
gada septītā mēneša septītajā datumā, ko māņticīgākie
uzskata par īpaši veiksmīgu «Pašlaik izkristalizējies, ko jaunlaulātie grib, – vieni izvēlas sarakstīties, tuvāko lokā to atzīmēt
ciparu kombināciju. «Jelgavas ar šampanieti un doties kāzu ceļojumā, bet citi iet uz visu banku un kāzas svin ar vērienu,»
Vēstnesis» sarunā ar I.Pirvicu, novērojis Ivars Pirvics, kurš līdztekus citiem pasākumiem savā «bilancē» ierakstījis vairāku
Foto: JV
kam kāzu padarīšana nav desmitu kāzu vadīšanu.
sveša, centās noskaidrot, kādas kāzas tiek rīkotas 21. vēlmēm. Būtībā esmu tas, kurš dibinu viesu «potenciālu», ko ansambļi, dīdžeji, jaunais pāris
atvieglo darbu vedējiem, rūpē- no viņiem var sagaidīt. Šis ir debesīs paceļas helikopterā vai
gadsimtā.
Tu strādā aģentūrā «Kul- joties par to, lai jaunlaulātie bijis viens no iemesliem, kādēļ gaisa balonā.
Runājot par tradīcijām, jātūra», tādēļ dažādu pa- un kāzu viesi šo dienu gribētu esmu atteicies no piedāvājuma. Kāzu rīkošana prasa mil- teic – cilvēki no tām pamazām
sākumu rīkošana un va- atcerēties.
Nav gluži tā, ka kāzu va- zīgu darbu un laiku. Un tikai attālinās un praktiski vairs
dīšana tev nav sveša. Nu
līdztekus citiem svētkiem dītājs ir mūsdienu diktēta ar gadiem, kad viss atstrādāts nav nosacījumu, kādiem ritusavā «bilancē» esi ierak- nepieciešamība – agrāk par līdz sīkumam un iegūta zinā- āliem kāzās jābūt. Ja vēl sepstījis arī vairākus desmitus vedējiem nereti tika aicināti ma pieredze, vakara vadītājs tiņus tiltus pa ceļam saskaita,
kāzu. Kāda bija tava pirmā kultūras darbinieki, kas savā var izskatīties un arī justies tad mičošana tās sākotnējā
pieredze šajā jomā un kādi ziņā bija garants tam, ka pasā- nepiespiesti, improvizēt, vadīt izpratnē jau ir visnotaļ nosair tavi pienākumi jaunlau- kums izdosies. Kāzu vadītājs ir kāzas, radot pārliecību, ka cīta. Mūsdienās aizmet līgavas
lātajiem tik nozīmīgajā alternatīva – par vedējiem jeb nekas nav iestudēts. Jāatzīst, pušķi, noskatās uguņošanu,
lieciniekiem ikviens izvēlas ka pats no iepriekš sagatavotā kāzu kleitu pret sievas kārtu
dienā?
Tas bija pirms kādiem pie- īpašus cilvēkus, kas topošajai scenārija parasti izmantoju nomaina, piemēram, ielecot
ciem sešiem gadiem, kad pre- ģimenei ir ļoti svarīgi, taču augstākais kādus 70 procen- baseinā, vai turpat pie viesiem
cējās kursa biedrene un man ne vienmēr viņi ir prasmīgi tus: galvenais ir atrast kontak- aiz palaga aizsega, sagriež
piedāvāja noorganizēt kāzas. organizatori un vadītāji. Tādē- tu ar diviem trim atraktīviem svētku torti, un lieta darīta.
Vienīgā viņas vēlme bija, lai jādi daudzi no šī īpašā statusa viesiem, un tad tā lieta aiziet. Arī apdāvināšanās no pūra
tas būtu ļoti skaists, ļoti prie- atsakās, baidoties, ka nespēs Pāris tādu noteikti ir katrās lādes, kad jaunā sieva un vīrs
attaisnot pāra kāzās, gluži tāpat kā to, kas pateicas savējiem, vairs nenocīgs un jautrs
Lai tā neiesaistās nekādās aktivitā- tiek, bet viesi jaunlaulātajiem
pasākums, jo
Jo tālāk no Rī- cerības.
nenotiktu, ir tēs, tikai kurn.
biežāk dāvina naudu. Diezgan
viesu vidū bija
daudz jauniešu,
gas, jo spēcī- iespēja pieaici- Taču neko sliktu teikt neva- ierasta ir arī līgavas māsu svīnāt cilvēku no ru – dažkārt viesi tā atraisās, ta – visas pat vienādās kleitikam, tāpat kā
gākas ir kāzu malas, kas ve- ka ne apmierināt viņu vēlmes, ņās. Skaisti izskatās, un kādu
topošajai sievai
atvieglo turklāt, no rīta pieceļoties, atbalstu jaunā sieva jūt!
un vīram, tratradīcijas. Pil- dējiem
darbu. Jāatzīst, konstatēju, ka manas kurpes
Kāzās vairāk parādās šova
dicionālās kāzu
sētā tās noni- ka pēdējā laikā līdzās citu mantām pakārtas elementi, bet latviskās traizdarības varēkļuvis itin ozola zaros...
dīcijas pamazām nomaina
tu šķist garlaivelējušās, un tas
ierasti, turklāt
Nereti dzirdēts, ka mūs- no ārzemju filmām aizgūtās
cīgas. Tad nu
ar bijušo kolētas nav nedz kāzas esmu ne dienās precas aizvien ma- – praktiski vairs nav tādu
tikai organizē- zāk un mazāk pāru, priekš- kāzu, pirms kurām nenotiktu
ģi likām galvas
labi, nedz slikti jis un vadījis, roku dodot civillaulībai. vecmeitu un vecpuišu balkopā un sarīe t a r ī v i e n - Kā tev, no malas raugoties, lītes, īpaši tas jūtams Rīgā
kojām atraktī– galvenais, ka bkārši
vedējiem šķiet – cik lielu nozīmi un tās tuvumā. Pilsētā kāzu
vus un mazliet
jaunlaulātie ap- teicis priekšā, cilvēki piešķir kāzām un tradīcijas ir nonivelējušās, un
nenopietnus
kas jādara.
tradīcijām tajās?
tas nav nedz labi, nedz slikti
svētkus, kuros
mierināti
Droši vien
Īsti nezinu, vai kāzas tiek rī- – galvenais, ka jaunlaulātie
nebija ne miviena lieta ir kotas biežāk vai retāk, salīdzi- apmierināti. Forši, ja pie riņas no dažkārt
šādos pasākumos neizbēgamā organizēt vai vadīt kāzas not ar pāris gadiem iepriekš, tuāliem pāris pieturas nevis
stīvuma un garlaicības. Jaun- cilvēkiem, kurus ļoti labi taču pavisam droši varu apgal- tāpēc, ka tā vajag un tā grib
laulātajiem un viesiem patika. pazīsti, pavisam kas cits – vot, ka pašlaik pamatīgi izkris- vecāki vai omītes, bet tāpēc,
Jāatzīst, mums arī, un neviļus mazāk zināmiem. Cik liela talizējies, ko jaunlaulātie grib, ka paši tā vēlas. Latviešiem
tā ķēdīte aizgāja – vienām kā- loma veiksmīgā pasākuma – vieni izvēlas sarakstīties, tu- vēl ir jāmācās apzināties, ka
vāko lokā to atzīmēt ar šampa- kāzas ir svētki viņiem, nevis
zām sekoja nākamās, tad vēl norisē ir šim aspektam?
Protams, tas ir ļoti būtisks, nieti un doties kāzu ceļojumā, viesiem. Šo atšķirību īpaši
vienas, vēl un vēl.
Latviešu valodā tam, ko jo labi pazīstamiem cilvēkiem bet citi iet uz visu banku un var just, kad viens, visbiežāk
daru, nav īsta apzīmējuma it visā var atļauties personī- kāzas svin ar vērienu. Jā, arī līgavainis, ir ārzemnieks un
internacionāli tas ir tamada. gāku pieeju. Tieši tādēļ, pirms izrādīšanās vērojama biežāk pauž neizpratni par tik tradīciVarētu teikt, ka esmu vaka- piekrītu iesaistīties kāzās, nekā agrāk, un kāzās grand jām piesātinātu un uz viesiem
ra organizators vai vadītājs iepazīstos ar topošo līgavu iespaidīga uguņošana, uzstājas vērstu pasākumu kā kāzas
– atkarībā no topošās ģimenes un līgavaini, viņu ģimeni, iz- cirka mākslinieki, pazīstami latviešu garā.

Skaitļi runā

Pilsētnieks vērtē

Starp citu – aizvien biežāk
cilvēki vēlas jautras kāzas,
nevis tādas, kurās no aizkustinājuma visiem jāraud.
Tu esi vadījis kāzas kā
latviešu, tā krievu publikai. Vai mentalitāte būtiski atšķiras?
Šādos gadījumos tās ir
jauktās laulības, kad viens
no vadītājiem runā krieviski, otrs – latviski, lai viesi
nejustu diskomfortu. Bet
mentalitāte, protams, ir manāma – krievu tautības cilvēki visu dara ar plašu žestu,
lielāku pompozitāti. Viņi ir
emocionālāki, un kāzās biežāk ieskanas smeldzīgā nots.
Savukārt latvieši ir klusāki,
var teikt – pat pieticīgāki. Ja
krievu auditorija labprāt un
uzreiz iesaistās it visā, ko tai
piedāvā, tad latviešu iesilst
lēnāk.
Vai esi pamanījis kādu
sakritību, kurus datumus
parasti izvēlas, lai teiktu
jāvārdu?
Dzirdēti visādi gadījumi.
Daži pāri noteiktu kāzu datumu izvēlas tāpēc, ka horoskops, kārtis, zvaigznes
vai vēl kas pareģojis laimīgu
laulību, un, jāatzīst, tādu
nav mazums. Šogad viens no
«pieprasītākajiem» datumiem
noteikti bija 7. jūlijs. Pieļauju, ka nākamgad tas varētu
būt 8. augusts – 08.08.08. Īsti
nemāku izskaidrot, kāpēc,
taču daudz laulību tiek slēgts
arī 25. augustā. Tiesa gan
– 07.07.07. nevienas kāzas
nevadīju, jo Jelgavā norisinājās Smilšu skulptūru festivāls, savukārt 25. augustā
būs Vispārējie Latvijas Piena,
maizes un medus svētki, par
kuriem esmu atbildīgs, tādēļ vairākiem pāriem nācās
atteikt.
Kad kāzu vadītājs var
atzīt – jā, šīs kāzas ir izd e v u š ā s ? Va r b ū t k ā d a s
atmiņā palikušas vairāk
par citām?
Ja visi – gan jaunā sieva un
vīrs, gan viesi – ir apmierināti,
ja nāk klāt un saka: paldies,
mēs tieši tā to bijām iedomājušies, aicina uz kāzu jubilejām, tad arī pašam rodas
gandarījums.
Atmiņā vairāk palikušas
tās jautrās kāzas, kurās atgadījušies kādi pārpratumi,
kuriozi. Jāteic, ka uz visām
kāzām, kurās esmu piedalījies, gan līgava, gan līgavainis
ieradušies un citi viņu vietā
nav apprecējušies. Vedējus
gan nācies gaidīt, jo viņi ceļā
«aizķērušies». Daudz jautru
brīžu piedzīvots, zogot līgavu. Viena sasieta ar ķēdēm,
otras vietā nozagta un bēniņos
iespundēta vedējmāte. Savukārt kādās citās kāzās viesi
domāja, ka līgava piekauta – ej
un iestāsti, ka patiesībā viņa
aizķērusies aiz savas kleitas
un ar seju atsitusies pret kāpņu margām...
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Salaulāto pāru skaits Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā
356
291

306

2000. gads

2001. gads

356

384
313
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2006. gads

2007. gads līdz
14. augustam

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas dati

Kādas būtu
jūsu sapņu
kāzas?

Sintija
Celma,
vidus
skolniece:
– O, savas kāzas gribu pie
jūras. Man noteikti būtu balta kāzu kleita
kā princesei, bet plīvuru nevēlos
– labāk skaistu frizūru un kaut ko
nelielam akcentam. Negribu pieturēties pie senlatviešu tradīcijām,
jo man tās liekas drūmas, gribu
jautras un interesantas kāzas.
Līga
Balode,
māj
saimniece:
– Es savas kāzas vēlos klusas, romantiskas – jo mazāk cilvēku, jo
labāk. Kleitu gan gribu baltu, bet
pieticīgu, jo princešu kleitas man
ne visai patīk. Kad puisis piedāvāja, baznīcā precēties atteicos, tāpēc sarakstīsimies Dzimtsarakstu
nodaļā, svinēsim pie dabas ar tuvākajiem radiem un draugiem.
Dmitrijs
Morazs,
celtnieks:
– Nezinu, par
to nemaz neesmu domājis.
Taču man liekas, ka kāzām
jābūt lielām
un skaistām. Daudz cilvēku, senlatviešu tradīcijas, mana līgava baltā
kuplā kleitā. Nu tā kaut kā.
Mārtiņš
Balgalvis, vidusskolnieks:
– Noteikti Havaju salās, ar
daudziem ziedu pušķiem,
bet uz viesībām ierodas
tikai paši tuvākie cilvēki. Taču
vispirms es gribētu īpaši bildināt
savu mīļoto – baltā zirgā, pludmalē. Tā kā man patīk atšķirties,
noteikti izdomātu savas tradīcijas
un svinēšanas rituālus, varbūt pat
havajiešu stilā.
Sabīne
Saulīte,
audzina
bērniņu:
– Kāzās es
varētu būt
baltā vai bēši
rozīgā kleitā,
kas sastāv no
korsetes un kuplas apakšdaļas.
Vairāk nekā skaidrs, ka tām jānotiek baznīcā, bet šajā priecīgajā
notikumā klāt jābūt tikai tuvākajiem cilvēkiem. Noteikti man būs
vedēji, kāzas notiks pēc senču iedibinātajām tradīcijām – pāri tiltiem
nešana, mičošana un tā tālāk.
«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.
Par sludinājumu un reklāmu saturu
atbild to iesniedzējs.
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«Spēkavīru reids» bērnu
rotaļu laukumos
 Sintija Čepanone

Apgāzti masīvkoka soli
un kopā ar betonēto
pamatni izrautas atkritumu urnas – tāds skats
otrdienas rītā pavērās
bērnu rotaļu laukumā pie Zvaigžņu dīķa.
Pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste
Ilze Gamorja vērtē, ka
pašlaik lielākos līdzekļus prasīs urnu iebetonēšana, taču šis nav
vienīgais gadījums, kad
vandaļi izdemolējuši
bērniem paredzētās
atpūtas vietas.
Jelgavā pašlaik ierīkoti seši
jauni bērnu rotaļu laukumi kā
daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos, tā arī pilsētas skvēros un
parkos, taču diemžēl ne visi to
prot novērtēt, un nereti laukumos
uzdarbojas vandaļi. I.Gamorja
stāsta, ka visbiežāk veikti sīki
postījumi, piemēram, aprakstīti
soliņi, uz citu vietu pārcelta
smilšu kaste, taču mēdz būt arī
nopietnāki, kad tiek sabojātas
rotaļu ierīces, piemēram, vilcieniņam nolauzti riteņi.

«Šonedēļ naktī uz pirmdienu tika postīta rotaļu zona
Ozolskvērā, kad no zemes gribēts izraut virves un atsegts
betons, bet nākamajā naktī
bērnu laukumā pie Zvaigžņu
dīķa apgāzti soli un atkritumu
urnas,» I.Gamorja pieļauj, ka
notikušajā, visticamāk, vainīgi
jaunieši, kas naktī nolēmuši
«izklaidēties». Viņa atzīst, ka
visvairāk parasti cieš laukums
Lielajā ielā 50a. Salīdzinot ar
pagājušo gadu, postījumu skaits
nedaudz sarucis, tomēr vēl
aizvien ir cilvēki, kas veikumu
nenovērtē. Turklāt pašlaik ir
vasara, tādēļ vandaļi uzdarbojas
ne tikai brīvdienu naktīs, bet arī
nedēļas vidū.
«No rītiem rotaļu laukumus
uzkopj. Ja kaut kas izpostīts, paziņo mums, un darbinieki mazgā
apzīmētos soliņus, labo salauztās
ierīces. Tā ir ikdiena,» saka pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste. Savukārt reizi mēnesī
rotaļu laukumus pārbauda speciālisti, lai pārliecinātos, ka visas
ierīces darbojas un ir drošas mazo
jelgavnieku atpūtai.
Jāpiebilst, ka posta darbi pastrādāti arī pie Jelgavas 4. vidusskolas – tur pagājušajā nedēļā
naktī uz svētdienu no zemes
izcelti podi ar armatūru.

Biznesa inkubatora
izmantošana Eiropā ir
diezgan ierasta prakse.
Nu tāds būs pieejams
arī Jelgavā, jaunajiem
uzņēmējiem nodrošinot telpas, aprīkojumu un speciālistu
konsultācijas pirmos
trīs darbības gadus.
Paredzēts, ka biznesa
inkubators mūsu pilsētā durvis vērs Pieaugušo izglītības centrā
(PIC), un jau tuvākajā
laikā tā vajadzībām
tiks pielāgotas divas
telpas un koridors ie
stādes 3. stāvā.
«Jau agrāk mums bija iecere
par biznesa inkubatora nepieciešamību Jelgavā, un pašlaik
struktūrfondu programmas
ir labvēlīgas to izveidei,» pašvaldības Investīciju nodaļas
projektu vadītāja Liene Rulle
atklāj, ka tieši tādēļ martā
Ekonomikas ministrijā tika iesniegts projekts «Biznesa inkubatora izveide». Tas paredz arī
Jelgavā izveidot atbalsta punktus jaunajiem uzņēmējiem, pirmos trīs darbības gadus viņiem
nodrošinot atbilstoši aprīkotas
biroju telpas, pakalpojumus,
kā arī uzņēmējdarbības konsultācijas. Projekta kopējais
budžets ir 500 000 latu.
«Biznesa inkubators paredzēts uzņēmējdarbības uzsākšanai – pirmajā gadā uzņēmumam
par telpu īri jāmaksā mazāk, ar
laiku summa aug, līdz trešajā
gadā īre var sasniegt pat līdz
75 procentiem no reālajām
izmaksām,» paskaidro L.Rulle,
norādot, ka Eiropā tiek piekopta
prakse, kad biznesa inkuba-

Biznesa inkubatorā paredzēts
izmitināt uzņēmumus, kuri darbojas ne ilgāk kā trīs gadus,
īpaši akcentējot būvizstrādājumu
ražošanas nozares jaundibinātos
uzņēmumus:
• apstrādes rūpniecība, izņemot
dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana;
• datori un ar tiem saistītā darbība;
• zinātniskās pētniecības darbs;
• darbība arhitektūras un projektēšanas jomā, tehniskā pārbaude
un analīze;
• dizaina pakalpojumi.

torā uzņēmums uzturas gadu
pusotru.
Projekts paredz – lai nodrošinātu biznesa inkubatora
darbību, jāpiesaista operators
– juridiska persona. Turklāt
viņam no savas puses šim
mērķim papildus jāpiedāvā
telpas 600 – 700 kvadrātmetru
platībā. «Operatoru konkurss
noslēdzās augusta sākumā,
un pašlaik notiek kandidātu
izvērtēšana, lai noskaidrotu,
kas veiks visu ar biznesa inkubatora darbību saistīto,»
Investīciju nodaļas projektu
vadītāja atklāj, ka pašvaldība
no savas puses piedāvā telpas
un koridoru kopumā gandrīz
130 kvadrātmetru platībā PIC
3. stāvā.
Paredzēts, ka telpu remonts
sāksies augusta pēdējā nedēļā
un noslēgsies oktobrī. Darbus
biznesa inkubatora izveidei
veiks SIA «Interbūve». L.Rulle
piebilst, ka uzņēmumus, kas
varēs izmantot biznesa inkubatora sniegtās priekšrocības,
izvērtēs operators. Trīs gadu
laikā biznesa inkubatora telpās
paredzēts atbalstu sniegt vairāk
nekā 65 uzņēmumiem.

 Pagājušajā gadā vairākkārt
samazinājušies a/s «Jelgavas
gaļas kombināts» zaudējumi
un par 20,6 procentiem palielinājies uzņēmuma neto apgrozījums, liecina Uzņēmumu reģistru
apkalpojošās firmas «Lursoft» informācija. 2006. gadu uzņēmums noslēdzis ar 148 901 lata zaudējumiem,
gadu iepriekš uzņēmuma zaudējumi
sasniedza 850 917 latus, savukārt
2004. gadā – 370 099 lati. Uzņēmuma neto apgrozījums pagājušajā
gadā bija 6 548 176 lati jeb par 20,6
procentiem lielāks nekā gadu iepriekš,
kad apgrozījums sasniedza 5 430 202
latus. Jelgavas Gaļas kombināts ražo
dažādus gaļas pārstrādes produktus,
starp iecienītākajiem ir «Šveika salami»
un «Jelgavas jubilejas desa».

Pārliecinošs vairākums cietušo
gājēju ir Rīgā – 411 cilvēki, Rīgas

rajonā – 41, Daugavpilī – 33, Liepājā
cietuši 32, Jūrmalā – 22, bet Jelgavā
– 18. Gājēji šogad traumas nav guvuši
Krāslavas rajonā. Kopumā Ceļu policija
septiņos mēnešos reģistrējusi 897
ceļu satiksmes negadījumus, kuros
iesaistīti gājēji.

Māmiņa Solvita ar savu mazuli pašvaldības izveidoto rotaļu laukumu Brīvības bulvārī pie Zvaigžņu dīķa atklājusi tikai pirms dažām nedēļām un šurp regulāri nāk no RAF dzīvojamā masīva.
Viņa atzīst, ka tā ir vienīgā jaunā atpūtas vieta ģimenēm ar bērniem Pārlielupes pusē, taču
otrdien nepatīkamas emocijas sagādājis ieraudzītais – bērnu rotaļu laukumā izlauzta atkritumu
urna, sagāzti masīvā koka soli. «Tik patīkami, ka pilsētā ir šādas vietas, bet tik skumji, ka ne
visi to prot novērtēt.»
Foto: JV

 Ilze Knusle-Jankevica

Inkubatora uzņēmumi

Īsi

 Šā gada septiņos mēnešos uz
Latvijas ceļiem dzīvību zaudējuši 74
gājēji, kas ir par 10 cilvēkiem jeb 15,6
procentiem vairāk nekā pērn tādā
pašā laika posmā, liecina Ceļu policijas
statistika. Visvairāk bojā gājušo gājēju
bijis galvaspilsētā – 22 cilvēki. Dažādas
traumas ceļu satiksmes negadījumos
guvuši 730, kas ir par 87 vairāk nekā
2006. gada attiecīgajā laika posmā.

Taps biznesa inkubators Konference izglītības darbiniekiem
jaunajiem uzņēmējiem
 Sintija Čepanone

3

300 izglītības darbinieki no Jelgavas
un rajona, kā arī
Tukuma, Jēkabpils,
Aizkraukles, Bauskas
un Dobeles rajona
šodien, 16. augustā tiekas Jelgavā, lai
pārrunātu izglītības
jomai būtiskus jautājumus.

Zemgales reģiona izglītības darbinieku konferenci
«Dialogs un saskaņota rīcība
izglītībā» organizē Izglītības
un zinātnes ministrija (IZM)
sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrību (LIZDA) un reģiona izglītības pārvaldēm.
Konferences pirmajā daļā
klātesošie tiks iepazīstināti ar
valsts skatījumu uz izglītības
sistēmu, tās priekšrocībām
un trūkumiem, kā arī iespējamiem attīstības risinājumiem.
Šīs daļas noslēgumā IZM Atzinības raksti tiks pasniegti 23
reģiona pedagogiem. To vidū
arī pieci Jelgavas pilsētas un
trīs rajona pedagogi. Pateicības raksts tiks pasniegts
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītājai Guntai Auzai par
veiksmīgu sadarbību konferences organizēšanā. Ar
pedagogiem, kas saņems IZM
Atzinības rakstus, tiksies arī
Valsts prezidents Valdis Zatlers un pilsētas mērs Andris
Rāviņš.
Otrajā daļā vairākās darba
grupās tiks apspriesti izglītības jomai būtiski jautājumi.
Pirmā darba grupa pārrunās
Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu izglītības jomā
– kādas problēmas risinātas
2004. – 2006. gada plānošanas
periodā, kādas aktivitātes

 No 24. līdz 26. augustam Jelgavā, pie «Vivo centra», atradīsies «Pampers» institūta Mazuļu
attīstības akadēmija, kurā tiks
izglītoti jaunie vecāki. Akadēmijas

izveidotajā teltī varēs iegūt zināšanas
par četriem mazuļu dzīves attīstības
posmiem, bet bērni varēs rotaļāties ar
bumbiņām piepildītā baseinā. Teltī būs
izvietotas lielas gultas un ļoti augsti
krēsli, lai pieaugušam cilvēkam rastos
priekšstats par to, kādā pasaulē dzīvo
bērns. Izglītojošā telts būs atvērta no
pulksten 11 līdz 16.
 Konkursa «Sakoptākais Latvijas
pagasts 2007» otrās kārtas vērtēšanas komisija Zemgales reģionā par
sakoptāko atzinusi Bauskas rajona
Vecumnieku pagastu, kas uzvarējis
deviņās nominācijās: pagasta attīstības iespējas, zemkopība un lauku
vide, mežs un sabiedrība, izglītība un
sports, iedzīvotājus sociāli atbalstošākā pašvaldība, par veselības aprūpes
pieejamības nodrošināšanu pagasta
iedzīvotājiem, civilā aizsardzība un
ugunsdrošība pagastā, bērnam un ģimenei draudzīgs pagasts un e-pārvaldes ieviešana Latvijas pagastos. Mūsu

Šodien Jelgavā Valsts prezidents Valdis Zatlers tiksies ar 23
Zemgales reģiona skolotājiem, kuriem tiks pasniegti Izglītības rajona Glūdas pagasts uzvarējis
Foto: Jānis Kupčs divās nominācijās: ceļi un ielas
uz zinātnes ministrijas Atzinības raksti.
un stipra pilsoniskā sabiedrība
lauku apvidos.
iecerētas 2007. – 2013. gadā,
Izglītības un zinātnes
kā skolotāji var iesaistīties
ministrijas Atzinības
 Policija aizturējusi vīrieti,
projektos. G.Auza stāsta, ka
rakstus saņems
kurš 7. augustā melnā maskā
nākamo gadu prioritāte būs
Jelgavas izglītības
ielauzās degvielas uzpildes
dabaszinātnes un svešvalodas,
iestāžu darbinieki:
stacijā (DUS) Lietuvas šosejā
kā arī plānots vidējās izglītības
un, pielietojot vardarbību pret
iestāžu dabaszinātņu kabine• pirmsskolas izglītības iestātus nodrošināt ar nepieciešamo
darbinieci, nozaga naudu vairāk
des «Vārpiņa» vadītāja Helēna
aprīkojumu. Otrā darba grupa
nekā 800 latu apmērā. 1978.
Vairoga;
gadā dzimušo vīrieti Valsts policijas
izvērtēs izglītības un satura
• Jelgavas 1. ģimnāzijas direktora
darbinieki aizturēja Rīgā nākamajā
eksaminācijas centra izstrāvietniece Ilze Arhipova;
dienā pēc laupīšanas, informē Jelgavas
dāto vidējās izglītības satura
• Jelgavas 2. pamatskolas direkKriminālpolicijas priekšnieks Saulvedis
koncepciju. Trešā – pārrunās
tora vietnieks Pēteris Kuzņecovs;
Šalājevs. Tiesa viņam piemērojusi
skolas un ģimenes sadarbības
• Jelgavas 3. pamatskolas skolodrošības līdzekli – policijas uzraudzība.
tāja Alise Skrupska;
iespējas, mēģinot noskaidrot,
Policijai ir pamatotas aizdomas, ka vī• Jelgavas Amatu skolas skolotājs
ko ģimene sagaida no skolas un
rietis pirms tam līdzīgā veidā apzadzis
Voldemārs
Holsts.
skolotāja, ko skolotājs sagaida
vairākas DUS arī Rīgā. «Rokraksts bija
no ģimenes, kādos gadījumos
ļoti līdzīgs – viņš iebruka benzīntankos
nepieciešama sadarbība. Ce- arodbiedrību pārstāvjiem un naktī, pielavoties no sētas puses un izturtā darba grupa apspriedīs pedagogiem. Pēc tam tiks pre- sitot loga stiklu, tad, pielietojot spēku,
pedagogu darba kvalitāti un zentēti darba grupu secinājumi pārbiedēja operatorus un nolaupīja
faktorus, kas to veido, nosaka un uzklausīti arī pārējo konfe- naudu. Viņa guvums Jelgavā bija ap
800 latiem, bet Rīgā tas katrā reizē
un ietekmē, kā arī pārru- rences dalībnieku viedokļi.
G.Auza norāda, ka kon- svārstījās no 200 līdz pat 1000 latiem,»
nās pedagogu profesionālās
pilnveides iespējas un darba ferences dalībniekiem būs tā S.Šalājevs. Līdz šim sekmīgi izvairīties no aizturēšanas viņam palīdzēja
samaksas jautājumus. Piektā iespēja uzdot jautājumu gan fakts, ka agrāk strādājis firmā, kas
– izvērtēs izglītības atbilstību IZM, gan LIZDA speciālistiem. nodarbojas ar DUS sūkņu un iekārtu
darba tirgus prasībām, veidojot Plānots, ka darba grupās un remontu, tāpēc laupītājs pārzināja
dialogu starp darba devējiem, noslēguma diskusijas laikā katras stacijas iekārtojumu, darba
darba ņēmējiem, valsts un paš- uz šiem jautājumiem varēs principu un drošības sistēmu.
valdību iestāžu darbiniekiem, saņemt atbildes.
Kristīne Pētersone

4., 5.

IZGLĪTĪBA
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Baiba Rivža: «Vienmēr esmu bijusi atvērta
dialogam ar pedagogiem»
 Jānis Kovaļevskis

Savukārt maksimālā summa
par vienu likmi ir 553 lati: 284
Tuvojoties septembrim,
(alga par 21 kontaktstundu)
vai ikkatra ģimene aizplus vidēji 32 lati (piemaksa par
domājas par jautājudarba kvalitāti) plus 27 lati (par
miem, kas saistīti ar
divām konsultāciju stundām
izglītību, tādēļ šajā nunedēļā) plus 14 – 81 lats (par
murā pievērsāmies izglīrakstu darbu labošanu līdz sešām
tības tematikai.
stundām nedēļā) plus 27 – 82 lati
9. augustā «Jelgavas
(atkarībā no skolēnu skaita par
Vēstneša» lasītājiem
klases audzināšanu līdz sešām
telefonakcijas laikā bija
stundām nedēļā) plus 47 lati (ja
iespēja uzdot jautājuklasē ir integrēti bērni ar īpašam
mus izglītības un zivajadzībām, maksās atkarībā no
nātnes ministrei Baibai
skolēnu skaita, sākot no 36 līdz
Rivžai. Viņiem šoreiz
47 latiem). Tādējādi maksimālā
visvairāk interesēja tādi
summa pirms nodokļu nomaksas
jautājumi kā pedagoir 553 lati.
gu atalgojums, studiju
Ņemot vērā, ka vidēji valstī
kreditēšana ārvalstīs,
skolotājs strādā 1,3 likmes, tad
kā arī nepieciešamība
maksimālā summa, kuru varēs
paaugstināt skolēnu
saņemt pedagogs, ir 669,5 lati.
atbildību.
Citās pilsētās skolotājiem
pašvaldības piemaksā par
Ar kādu mērķi tiek rīkotas
darbu. Arī Jelgava šajā ziņā
pedagogu reģionālās konfespērusi pirmo soli (50 latu
rences «Dialogs un saskaņota
piemaksa, uzsākot mācību
rīcība izglītībā»?
gadu – red.). Vai tam būs arī
Šāda veida konferences nebija
turpinājums?
rīkotas vairākus gadus. Tādēļ šoTas būtu jājautā pašvaldībām.
gad nolēmām laikā no 15. līdz 23.
Kā ministre esmu pateicīga ikvieaugustam aicināt izglītības jomas
nai, kas atbalsta savus skolotājus.
darbiniekus uz piecām reģionālaEsmu arī aicinājusi turpināt
jām konferencēm
šo labo tradīciju.
Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas projekts Vēlos piebilst, ka
Talsos, Jelgavā,
2007. – 2010. gadam par 21 kontaktstundu
Valmierā, DauJelgava ir viena
gavpilī un Rīgā,
no tām pašvaldīLs 494
lai kopīgi pārrubām, kas izglītīnātu jautājumus
bas attīstībai un
Ls 414
par nozares fipedagogiem velta
Ls 344
nansējumu, izļoti lielu uzmaLs 284
glītības kvalitāti
nību.
un citām aktuaCik cieša ir
litātēm, kā arī
saikne starp iz2007. gads
2008. gads
2009. gads
2010. gads
lai vienotos par
glītības kvalitāsaskaņotu rīcību
ti un pedagogu
nākotnē.
ir augstāki rezultāti, salīdzinot atalgojumu?
Savukārt Skolotāju dienas ar Lietuvu un Igauniju (attiecīgi
Atalgojums noteikti nav vienīpriekšvakarā, 6. oktobrī, pe- 30. un 16. vieta).
gais kritērijs izglītības kvalitātes
dagogus aicināsim uz Latvijas
Lielā mērā viedoklis par izglī- nodrošināšanai. Ne mazāk būtiska
Pedagogu forumu Operas namā, tības kvalitātes pasliktināšanos ir izglītības iestāžu infrastruktūras
kad tiks pasniegti augstākie ap- veidojies tādēļ, ka deviņdesmi- sakārtošana, mācību procesa pilnbalvojumi izglītības un zinātnes tajos gados vidusskolas klasēs veidošana un modernizācija, kā
nozarē – Izglītības un zinātnes tika ieviesti izvēles priekšmeti. arī sociāli ekonomisko jautājumu
ministrijas (IZM) Gada balvas un Līdz ar to būtiski samazinājās risināšana, skolotāja profesijas
Atzinības raksti.
to skolēnu skaits, kuri vēlējās prestižs. Tādēļ arī izglītības darNosauciet, jūsuprāt, trīs mācīties eksaktos priekšmetus. binieku konferencēs runāsim par
būtiskākos jautājumus, ku- Tas, protams, lielai daļai skolēnu katru no šiem jautājumiem.
rus izdevies atrisināt laikā, ierobežoja studiju programmu
Vai tiek domāts par piemakkamēr pildāt ministres pie- izvēles iespējas. Tomēr pašlaik sām arī pirmsskolas pedagonākumus?
situācija ir mainījusies. Vairāk giem?

Pirmkārt, 2007. gadā pirmo
reizi panākts būtisks valsts budžeta līdzekļu pieaugums visām
IZM pārziņā esošajām nozarēm.
Tas atsaucies arī uz pedagogu
algu palielinājumu (pagājušā
gada septembrī un šī gada septembrī). Kopumā nozarei 2007.
gadā, salīdzinot ar 2006., papildus
piešķirti līdzekļi vairāk nekā 35
miljonu latu apmērā. Piemēram,
finansējums zinātnei pat tika dubultots. Otrkārt, vēlētos uzsvērt,
ka pēdējā laikā izveidojusies laba
sadarbība ar izglītības procesā
iesaistītajiem sadarbības partneriem – pašvaldībām un profesionālajām organizācijām.

Kā trešā lieta noteikti jāmin
tas, ka spējām nodrošināt sekmīgu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaisti izglītībā
un zinātnē 2004. – 2006. gada
plānošanas periodā – kopumā ap
75 miljoniem latu. Esam veikuši
arī visus priekšdarbus, lai sekmīgi
sagatavotos jaunajam ES struktūrfondu plānošanas periodam.
Sabiedrībā valda uzskats,
ka pēdējā laikā kopējā izglītības kvalitāte visos līmeņos
ir pasliktinājusies. Vai tas
atbilst patiesībai? Kādi ir
galvenie kritēriji, pēc kuriem
vērtējat izglītības kvalitāti?
Kopumā izglītības kvalitāte nav
pasliktinājusies. To apstiprina
arī starptautisko organizāciju
pētījumi. Saskaņā ar UNSECO
globālās kustības «Izglītība visiem» pagājušā gada noslēgumā
publicēto ziņojumu «EFA Global
Monitoring Report» Latvija ieņem
11. vietu no 125 kā valsts, kas
veiksmīgi īsteno kustības «Izglītība visiem» mērķus. Mērījumi
veikti, balstoties uz izglītības
kvalitātes, pamatizglītības pieejamības, bērnu agrīnās aprūpes
un izglītības, pieaugušo izglītības
u.c. rādītājiem. Turklāt Latvijai

nekā puse 2007. gada vidusskolas absolventu bija izvēlējušies
kārtot eksāmenu matemātikā,
bet no 2009. gada matemātikas
eksāmens būs obligāts.
Kāds ir minimālais un maksimālais atalgojums, ko pašlaik var saņemt pedagogs?
No 2007. gada 1. septembra
minimālā summa, kuru saņems
skolotājs par vienu likmi (21
kontaktstunda), ir 284 lati pirms
nodokļu nomaksas. Tai vēl varam
pieskaitīt 27 latu piemaksu par
konsultācijām un 30 latu piemaksu par darba kvalitāti. Tātad
kopumā minimālais atalgojums,
ko saņems pedagogs, ir 341 lats.

Protams, esam domājuši arī
par šo jautājumu. Pirmais solis
varētu būt slodzes samazināšana
par vienu likmi no 36 uz 30 stundām mēnesī. Pašlaik pirmsskolas
pedagogiem algas maksā vietējās
pašvaldības, un izskatām iespēju pārņemt šīs saistības. Tādā
veidā pašvaldībām atbrīvotos 39
miljoni latu. Pie šāda risinājuma
aicināsim pašvaldības līdzekļus
izmantot dažāda veida piemaksām pirmsskolas pedagogiem.
Šis jautājums ir iekļauts Valdības
deklarācijā.
Kas tiek darīts, lai nodrošinātu ciešāku saikni starp ministriju, skolu un ģimenēm?

Valsts

Dzīvošanas
izdevumu segšanai
paredzēto līdzekļu
maksimālais apmērs
mēnesī studijām
ārvalstīs, latos
Beļģija
394
Bulgārija
222
Čehija
356
Dānija
534
Vācija
394
Igaunija
316
Grieķija
366
Spānija
398
Francija
468
Īrija
482
Itālija
440
Kipra
362
Latvija
300
Lietuva
304
Luksemburga 394
Ungārija
354
Malta
352
Nīderlande
432
Austrija
422
Polija
320
Portugāle
360
Rumānija
250
Slovēnija
326
Slovākija
366
Somija
464
Zviedrija
442
Lielbritānija
566
Islande
548
Lihtenšteina
492
Norvēģija
552
Avots: Izglītības
un zinātnes ministrija

Pašlaik strādājam pie Audzināšanas darbības programmas,
kura būs saistoša visām vispārējās
izglītības iestādēm. Tajā precīzi
tiks atrunātas skolēnu un skolotāju tiesības un pienākumi. Balstoties uz šīm vadlīnijām, katras
izglītības iestādes pienākums būs
pārstrādāt iekšējās kārtības noteikumus, kas jāsaskaņo ar bērniem
un vecākiem, lai iespēju robežās
novērstu dažādus pārpratumus.
Pašlaik konfliktsituācijas galvenokārt veidojas tādēļ, ka, apelējot pie
bērna tiesībām, mēdzam aizmirst
par skolēnu pienākumiem. Jauno
programmu plānojam apstiprināt
2008. gada sākumā.
Lai sakārtotu šo jautājumu,
noteikti iesniegsim priekšlikumus
arī grozījumiem Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, akcentējot
bērnu pienākumus. Tajā pašā
laikā esam uzsākuši diskusiju par
iespējām klases audzinātājiem bū-

tiski samazināt nodarbību skaitu,
tādējādi ļaujot vairāk sekot līdzi
bērnu sekmībai, ārpusklases aktivitātēm un citām nodarbēm.
Kā izmainījies valsts pasūtījums (budžeta vietas)
augstskolās? Pēc kādiem kritērijiem tas tiek noteikts?
Vadoties pēc tautsaimniecības attīstības prognozēm, esam
noteikuši deviņas prioritārās
zinātniski pētnieciskās programmas: Informācijas tehnoloģijas,
Materiālzinātnes, Vides zinātnes,
Veselības, Agrobiotehnoloģiju,
Meža zinātnes, Letonikas, Farmācijas un Enerģētikas. Lielā
mērā tieši pēc šīm prioritātēm

Kā jūs vērtējat
izglītības un zinātnes
ministres darbu?
Tagad līgumi ir noslēgti par visu
summu, tiek veikts sistēmisks
darbs projektu plānošanas, metodiskā nodrošinājuma un ieviešanas ziņā. Daudzās aktivitātēs
struktūrfondu pieprasījumu iesniegšana pat pārsniedz plānoto.
Līdz šī gada beigām Eiropas Sociālā fonda atmaksas dubultosies,
sasniedzot 12 miljonus latu jeb
33 procentus, kas ir līdzvērtīgs
rādītājs pārējām jaunajām ES
dalībvalstīm.
Laika periodā no 2007. līdz
2013. gadam IZM jāapgūst ES
struktūrfondu finansējums, kura
kopējais apjoms pārsniedz 500
miljonus latu. IZM ir veikusi visus
priekšdarbus atbilstoši Finanšu
ministrijas un Īpašu uzdevumu
ministra sekretariāta noteiktajam
laika grafikam. Konsultējoties ar
sociālajiem partneriem, izstrādāti
projektu atlases kritēriji un ieviešanas nosacījumi prioritārajās
aktivitātēs – atbalsts pedagogiem,
dabaszinātņu un matemātikas
kabinetu ierīkošana skolās, atbalsts doktorantūrai un citām
aktivitātēm.
Vai pedagogiem, kuri mācās, būs piemaksas no ES fondiem? Ja tādas būs, tās tiks
paredzētas tiem, kas mācās
pamatstudijās, vai arī tiem
40 – 50 gadus sasniegušajiem
pedagogiem, kas mācās maģistrantūrā?
Jā, šāds atbalsts ir paredzēts.

najiem skolotājiem.
Nav noslēpums, ka ilgus
gadus pastarīšu lomā bijušas
sanatorijas internātskolas.
Vai tuvākajā laikā šajā jomā
kaut kas varētu mainīties?
Valsts finansējums speciālās
izglītības iestādēm ir palielinājies
gadu no gada. Piemēram, 2007.
gadā mērķdotācijas republikas
pilsētu un rajonu pašvaldībām
speciālās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 2,19 miljoni
latu, tajā skaitā Jelgavai – 216
tūkstoši latu. 2006. gadā kopējais
finansējums šim mērķim bija 1,8
miljoni latu, Jelgavai – 182 tūkstoši latu.
Savukārt finansējums republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām speciālajām pirmsskolas
iestādēm, internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem
ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem šogad pieaudzis par
sešiem miljoniem latu, Jelgavai
– par 152 tūkstošiem latu.
Turpinās arī diskusija par
minēto skolu pakāpenisku nodošanu pašvaldībām, bet šis jautājums varētu tikt aktualizēts
tikai pēc pašvaldību reformas.
Vienlaikus, protams, jādomā
arī par skolu finansēšanas sistēmu.
Ņemot vērā, ka vidēji valstī skolotājs strādā 1,3 likmes, maksimālā summa, kuru varēs saņemt pedagogs no 2007. gada 1. septemIZM tika uzsākta interebra, ir 669,5 lati.
Foto: JV
santa prakse publicēt dararī tiek veidots valsts pasūtījums no ierosinājumiem šajā likumā jumu par uzņemšanu augstskolā
binieku prēmijas, vai tā
paredz augstskolu un universi- un dokumentu, kurā uzrādīta
augstākajā izglītībā.
tiek turpināta? Kāda ir jūsu
2007. gadā valsts budžeta fi- tāšu akreditāciju ik pēc sešiem mācību maksa. Vēl tiek vērtēts,
attieksme pret prēmiju sistēnansēto vietu skaits augstskolā gadiem. Pašlaik spēkā esošā vai konkrētā izglītības iestāde ir
mu valsts pārvaldes institūpalielināts no 25 424 līdz 26 463 kārtība paredz, ka augstākās iz- valsts atzīta. Savukārt studējošā
cijās? Varbūt labāk vienkārši
vietām. Lielākais budžeta vietu glītības iestāde ir akreditēta līdz kredīta apmērs tiek noteikts atpaaugstināt algas un prēmipieaugums – inženierzinātņu, brīdim, kamēr tajā ir kaut viena bilstoši dzīves dārdzībai izvēlētajā
jas piešķirt tikai par īpašiem
dabas zinātņu, matemātikas un akreditēta programma. Šāda valstī. Piemēram, Lietuvā tie ir
nopelniem?
informācijas tehnoloģiju studiju kārtība diezin vai veicina domāt 304, bet Lielbritānijā 566 lati.
Es kā ministre prēmiju neesmu
par attīstību.
Tomēr visiem, kas vēlas stuprogrammās.
saņēmusi, jo algu man maksā
Turpinām sarunas ar sociāla- dēt ārvalstīs, vispirms ieteiktu
Pēdējā laikā augstskolas,
Valsts kanceleja. Prēmiju apmērs
tostarp valsts finansētās, ļoti jiem partneriem par iespēju pie- iestāties kādā no Latvijas augsttiek publicēts, taču tās pēdējo
aktīvi piedāvā apgūt arvien dāvāt studiju programmas kādā skolām, kur studentu apmaiņas
reizi piešķīra pagājušajā gadā.
jaunas studiju programmas. no ES valstu oficiālajām valodām, programmā tiek piedāvātas ieSistēmas sakārtošana lielā mērā
Turklāt daudzas programmas lai piesaistītu ārvalstu studentus. spējas doties studēt uz ārvalstīm.
saistīta ar ierēdniecības atalgojutiek reklamētas kā profesio- Par to, ka šāda nepieciešamība Tad iespējams pretendēt uz ES
ma kopējo politiku.
nālās, tomēr praksē tiek rea- būs, liecina arī skaitļi. Piemēram, stipendijām, kuras, ievērojot līgu- Baiba Rivža: «Noteikti virzīsim apstiprināšanai Jelgavas 4. vidusVai tuvāk risinājumam ir
lizētas kā akadēmiskās. Vai 2006. gadā pirmajā klasē iestājās ma nosacījumus, nav jāatmaksā. skolas piebūves projektu Valsts investīciju programmā, tomēr arī jautājums par IZM īpašuPēc kādiem kritērijiem pašvaldībai jārēķinās ar savu ieguldījumu.»
nav nepieciešami stingrāki 17 000 skolēnu, bet studijas uzsāmiem, kas netiek izmantoti
kritēriji programmu licencē- ka 35 000 reflektantu. Demogrā- vērtējat pašvaldību iesniegtos
izglītības un citu pakļautības
fiskās situācijas dēļ konkurence Valsts investīciju projektus fondu apgūšanā. Cik gatavi Plānojam, ka šīs programmas iestāžu funkciju veikšanai?
šanai un akreditācijai?
Valsts attīstās pietiekami strau- starp augstskolām par studen- (VIP)?
ieviešanu varēsim sākt jau 2007. Vai šādi īpašumi ir arī Jelesat pašlaik?
Kopš 2007. gada mainījusies
Atnākot strādāt uz IZM, saskā- gada nogalē. Paredzēts piešķirt gavā?
VIP apstiprināšanas kārtība. Pie ros ar jautājumu, ka ministrija nav divu veidu stipendijas: pedagoInformācija par nekustamajiem
Reģionālās attīstības un pašval- sagatavojusies ES struktūrfondu giem, kas studē un savieno stu- īpašumiem pieejama IZM mājas
dības lietu ministrijas izveidots apguvei. Darbam ar ES līdzekļiem dijas pedagogu sagatavošanas lapā <www.izm.gov.lv>. IZM nav
Reģionālās attīstības fonds. Par trūka apmēram 20 darbinieku. programmās ar darbu skolā prio- jānodarbojas ar tai neraksturīgu
līdzekļu sadalījumu no šī fonda Tagad šis jautājums atrisināts: ritārajos mācību priekšmetos, kā funkciju veikšanu, proti, nekuslemj komisija, kuras sastāvā ir arī izveidota valsts sekretāra viet- arī pedagogiem ar pedagoģisko tamo īpašumu apsaimniekošanu,
pārstāvis no IZM. Prioritāri ir jau nieka štata vieta struktūrfondu izglītību un kvalifikāciju, kuri tādēļ rūpīgi jāizvērtē, kā risināt
sāktie projekti, tiek vērtēta pro- jautājumos un Eiropas lietās, strādā skolās prioritārajos mācību šo jautājumu.
jektu aktualitāte un perspektīva. izveidoti divi jauni departamenti priekšmetos un veic metodisko
Kopā IZM ir 1840 nekustaNoteikti tuvākajos gados aktuāla – Struktūrfondu departaments darbu.
mie īpašumi, tostarp astoņiem
būs izglītības iestāžu ēdināšanas un Eiropas Reģionālās attīstības
Kopā paredzēts piešķirt 2400 īpašumiem lietotājs ir Jelgavas
bloku renovācija.
fonda investīciju departaments, mērķstipendijas, kuru apmērs Amatniecības vidusskola, bet 30
Šogad Jelgavā tika uzsāk- vakances ir aizpildītas. Kopumā būs 150 latu mēnesī, tās varēs izmanto Jelgavas rajona Zaļenieji, tādēļ arī veidojas pieprasījums tiem tuvākajā laikā būtiski augs, ta 4. vidusskolas piebūves ar jautājumiem, kas saistīti ar saņemt trīs gadus. Stipendiju ku Arodvidusskola.
pēc jaunām specialitātēm. No tādēļ kā viens no risinājumiem ir projekta realizācija. Vai IZM struktūrfondu apguvi, ministrijā programmai iedalīts finansējums
2005. gada 30. martā Ministru
redz iespēju līdzfinansēt šo strādā 30 cilvēki.
vienas puses, tas ir galvenais ārvalstu studenti.
kabinets noVai iespējams saņemt valsts projektu arī no 2008. gada
iemesls, kādēļ tiek veidotas arĪsi pirms manas Palielināts arī augstskolu pasniedzēju atalgojums
lēma saglabāt
vien jaunas studiju programmas. galvojumu studiju kredītam budžeta?
stāšanās ministres
valsts īpašumā
IZM noteikti virzīs šo projektu, amatā vēl nebija Amats
Kopumā tā ir pozitīva tendence. ārvalstīs?
līdz 01.09.2007.
no 01.09.2007.
un nodot IZM
Ls 798
Ls 982,8
Jā, valsts šādu iespēju piedāvā. jo Jelgavas 4. vidusskola pašlaik noslēgti līgumi par Profesors
No otras puses, jāvērtē arī augstvaldījumā trīs
Ls 785,6
skolu kapacitāte. Tā ne vienmēr Tāpat kā studentiem, kas iestāju- ir pārslogota kā vienīgā skola ar 26 miljoniem latu Asociētais profesors Ls 638
garāžas, dieLs 510
Ls 628
ir pietiekama, lai nodrošinātu šies Latvijā reģistrētajās augstā- latviešu valodas apmācību Pār- 2004. – 2006. gada Docents
nesta viesnīcu
Ls 408
Ls 502
kvalitatīvu studiju procesu visās kās izglītības iestādēs, iespējams lielupes mikrorajonā. Protams, ES struktūrfondu Lektors
un skolu JelLs 326
Ls 401
studiju programmās. Tādēļ aicinu saņemt gan studiju, gan studējošā arī pašvaldībai jārēķinās ar savu plānošanas perio- Asistents
gavā, Pulkveža
Avots: Izglītības un zinātnes ministrija
topošos studentus: rūpīgi pārdo- kredītus. Studiju kredītam valsts ieguldījumu. Viens no būtiskāka- dā (šajā periodā
O.Kalpaka ielā
mājiet savu izvēli, pirms izvēlaties sniedz galvojumu 90 procentu jiem šī projekta atbalsta priekšno- bija jāapgūst ap
37 (Jelgavas
apjomā no nepieciešamās summas sacījumiem ir tas, ka tā realizācija 75 miljoniem latu). Tāpat bija 16 miljonu eiro apmērā.
konkrētu studiju programmu.
Amatniecības vidusskola). IZM
Lai kopumā uzlabotu augstākās ar piecu procentu likmi gadā. Lai jau sākta.
Ja skolotājs mācās maģistran- šīs ēkas un būves normatīvajos
iekavēts ES struktūrfondu apguVēl salīdzinoši nesen saņē- ves process IZM pārziņā esošajās tūrā, viņš var pretendēt uz šīm aktos noteiktajā kārtībā ierakizglītības kvalitāti, pašlaik Minis- saņemtu šo galvojumu, jāvēršas
tru kabinetā izskatām Augstākās Studiju fondā Rīgā, Merķeļa ielā māt pārmetumus no valdības aktivitātēs. Pēdējā pusgada laikā stipendijām, veicot metodisko stījusi Zemesgrāmatā uz valsts
izglītības likumprojektu. Viens 11, 5. stāvā, iesniedzot apstiprinā- vadītāja par IZM gatavību ES situācija būtiski uzlabojusies. darbu un sniedzot atbalstu jau- vārda IZM personā.

Elmārs Skuja, Latvijas Dzelzceļa atslēdznieks:
– Man liekas, ka viņa strādā
ļoti normāli. Izglītības jomā īpaši
neesmu iedziļinājies, jo nemācos,
arī bērni skolu jau beiguši, taču,
cik dzirdu masu medijos, – cilvēks
īstajā vietā. Viņa interesējas par
skolām un veic dažādas reformas,
arī algu jautājumu skolotājiem
izskatījusi, un, man šķiet, tagadējais atalgojums ir pietiekami normāls, jo ne jau tikai skolotājiem
ir salīdzinoši zemas algas. Prasa
arī ārsti, pastnieki – visiem naudiņa vajadzīga, taču tā jāgūst ar
samēru un laiku. Par pārējo gan
neesmu informēts – cik zinu, tik
zinu no masu medijiem.

Kate Litvina, finansiste:
– Grūti teikt, taču, šķiet, šajā
amatā tomēr vajadzētu kompetentāku cilvēku. Manuprāt, viņa
ir ļoti pievērsusies sev tuvajam
augstākās izglītības līmenim, bet
pamata un vidējās izglītības jomā
nav pietiekami iedziļinājusies.
Protams, viņa ir cīnījusies par
algas pielikumu skolotājiem, taču
tas tomēr ir par maz, jo viņiem
jādara krietni vairāk nekā par to
maksā. Arī skolotājiem jāuztur
ģimene, jāatvēl brīvais laiks,
taču bieži vien tajā viņiem jālabo
skolēnu burtnīcas. Man šķiet,
ka valstij vairāk vajadzētu nākt
pretī skolām, piešķirt lielākus
budžeta līdzekļus un Izglītības
un zinātnes ministrijai jābūt tai,
kas kontrolētu šos izdevumus
un raudzītos, vai nauda tiek
izmantota lietderīgos nolūkos,
kuros labumu gūst mūsu jaunā
paaudze.

Pārsla Čerpinska, firmas
vadītāja:
– Es gan vairs nemācos, taču

mana meita ir skolotāja. Rivžas
kundze strādā ļoti labi, bet visā
sistēmā, kas nav sakārtota, vainojami tie, kas bija pirms viņas, arī
skolotāju algu jautājumā nevar
vainot tikai ministres kundzi. Lai
viņa turpina strādāt – ne tikai
valstī, bet arī pie mums LLU viņa
ir ļoti cienīta un zinoša sieviete.
Cik meita stāstījusi, izglītības sistēmā jāmaina daudz kas, bet pats
galvenais – nevar prasīt visu tikai
no skolotājiem, arī skolēniem jābūt pienākumiem. Pašlaik bērns
drīkst visu, taču skolotājs – neko.
Pie laba gala tas nevar novest, ja
bērniem ir visatļautība.

Rasma Beikmane, medicīnas
darbiniece:
– Man ir bērni skolēni, taču
nezinu, vai tik ļoti ministres
darbu izjūtu, lai varētu to novērtēt – pozitīvs vai negatīvs.
Zinu tikai to, ka skolotājiem
tagad tiks nedaudz paaugstinātas algas, kas gan viņus neapmierina, jo esot par maz. Taču
neuzskatu, ka tas ir tikai viena
cilvēka – ministres Baibas Rivžas – nopelns, jo tas ir valstiski
svarīgs jautājums, kas jārisina
visām instancēm. Mani vairāk
nomāc tas, ka bērniem nav ko
darīt brīvajā laikā, – tieši par
to vajadzētu domāt Izglītības un
zinātnes ministrijai. Valstiskā
līmenī jāspriež ne vien par tiem,
kas jau nodarbojas ar kaut ko,
bet arī par tiem, kas parkos
sēž uz soliņa, dzer un tādējādi
degradējas. Un pulciņiem jābūt
bezmaksas.

Ināra Grigule, pensionāre:
– Īpaši neesmu iedziļinājusies
tieši viņas darbā, bet par izglītības sistēmu man ir viedoklis.
Manuprāt, ar steigu ministrijai
jādomā par noteikumu izstrādi
skolēniem, lai arī viņiem ir savi
pienākumi, ne tikai tiesības.
Pašlaik ir visatļautība, nekādas cieņas pret skolotāju un
vecāka gada gājuma cilvēkiem.
Arī skolotāju darba attieksme,
redz, atkarīga no algas. Man
gan šķiet, ka ministres kundzei
vajadzētu mēģināt rast iespēju,
kā mainīt skolotāju attieksmi
pret savu darbu, jo patlaban
daļa no viņiem tikai atnāk, izstāsta sausu teoriju, neko jaunu
bērniem neiedod, bet vēl prasa
lielākas algas. Par ko?
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Atbildam jelgavniekiem

Zīme demontēta
drošības apsvērumu dēļ
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās kāds autobraucējs,
paužot neizpratni, kāpēc
Atmodas ielā vairs nav ceļa
zīmes, kas paredzēja maksimālo braukšanas ātrumu
70 kilometrus stundā.
«Ceļa zīme «Maksimālā ātruma ierobežojums» 70 kilometrus stundā Atmodas ielā tika demontēta saskaņā ar Satiksmes
kustības drošības komisijas
lēmumu, līdz ar to visu transportlīdzekļu braukšanas ātrums
tur nedrīkst pārsniegt 50 kilometrus stundā,» pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
satiksmes drošības inženiere
nodaļas vadītāja Dzidra Staša
atklāj, ka šo jautājumu komisija
izskatīja, pamatojoties uz kādas Atmodas ielas iedzīvotājas
iesnieguma.
Ceļa zīmes demontāža veikta
pirmkārt drošības apsvērumu
dēļ. «Jāņem vērā, ka Atmodas
iela atrodas pilsētas teritorijā,
pašlaik tur norit divu lielu ob-

Jau mēnesi
transportlīdzekļu
braukšanas
ātrums
Atmodas
ielā nedrīkst
pārsniegt
50 kilometrus stundā
– tur pēc
iedzīvotāju
ierosinājuma noņemta ceļa zīme,
kas līdz šim
autovadītājiem ļāva
braukt ar
ātrumu 70
kilometri
stundā.
Foto: JV
jektu būvniecība, turklāt visi
krustojumi ir neregulējami.
Posmā no Dobeles šosejas līdz
Bebru ceļam gājēju ietve izvei-

dota tikai vienā šosejas pusē,
tādējādi, domājot par gājēju
drošību, maksimālais braukšanas ātrums jau mēnesi tur ir

50 kilometrus stundā,» pamato
Dz.Staša.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Tiltu rekonstruēs 2012. gadā
Lasītāja Inese Tarvida
«Jelgavas Vēstnesim» jautā,
kādi ir pašvaldības plāni gājēju un velobraucēju
kustības nodrošināšanai
pār tiltu Rubeņu ceļā. Viņa
norāda, ka Rubeņu ceļā
attīstās daudz mazu uzņēmumu, tāpēc palielinās
satiksmes plūsma.
«Daudzi uz darbu brauc
ar automašīnām, bet citi
iet kājām vai pārvietojas ar
velosipēdu. Pāri šaurajam
tiltam gar RAF rūpnīcu
iet kājām vai braukt ar
velosipēdu ir ļoti bīstami
dzīvībai, bet autobuss kursē tikai divas reizes dienā.
Ziemā vispār pārvietošanās
šajā vietā ir neiespējama,
turklāt automašīnas pār

tiltu brauc lielā ātrumā,»
raksta lasītāja. Viņa grib
zināt, vai dome tur plāno
ierīkot gājēju ietvi vai paplašināt šo tiltu.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns skaidro,
ka tiltu, kāds tas ir tagad,
paplašināt nav iespējams,
tāpēc arī izbūvēt veloceliņu
nevar. Savukārt šauro gājēju
taciņu pārveidot par ietvi neļauj uzbrauktuves nomales.
A.Baļčūns norāda, ka gaisa
pārvadam pār dzelzceļu nepieciešama pilna rekonstrukcija,
tāpēc atsevišķa ietves izbūve
būtu nelietderīga līdzekļu
izmantošana.
Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pār-

Bērniem ar īpašām
vajadzībām –
speciālas grupiņas
«Kad Jelgavā būs attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām?» «Jelgavas Vēstnesim» jautā Oļegs
Vasiļjevs.
«Pašlaik gan mūsu pilsētā
nav šāda centra, taču vairākās
pirmsskolas izglītības iestādēs
ir speciālas grupiņas bērniem
ar īpašām vajadzībām,» pirmsskolas izglītības iestādes «Rotaļa» metodiķe Sarmīte Joma
atklāj, ka, piemēram, «Rotaļā»
ir divas rehabilitācijas grupas,
kas paredzētas mazajiem ar
kustību traucējiem. Turklāt
iestādē ik ceturtdienu tiek
rīkotas Informatīvās dienas,
kad ikvienam bērnam kopā
ar ģimeni ir iespēja tikties
ar speciālistiem un darboties
individuāli. S.Joma bilst, ka
interese par nodarbībām ir

liela, taču dienā speciālisti var
pieņemt ne vairāk kā sešus
līdz deviņus mazos. «Pašlaik
gan «Rotaļa» vērsta uz kustību problēmu skartajiem,
taču plānojam, ka loku ar
laiku varētu paplašināt. Tiesa
gan – tā vēl ir tikai iecere,»
tā metodiķe, piebilstot, ka
bērniem ir iespēja izmantot
arī baseinu.
Jāpiebilst, ka speciālā
pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
tiek realizēta pirmsskolas
izglītības iestādē «Zemenīte»,
savukārt «Pasaciņā» – mazajiem, kuriem ir somatiskās
saslimšanas.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Palīdzēšu notievēt.
Tālrunis 29975936.

valdes vadītāja Gunita Osīte
stāsta, ka pašlaik tiek izstrādāta integrētā pilsētas attīstības programma 2007. – 2013.
gadam. Programmā ietilpst
arī investīciju plāns, kurā norādītas plānotās aktivitātes un
nozaru plānotie pasākumi. Saskaņā ar pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» iesniegto
pasākumu plānu gaisa pārvadu Rubeņu ceļā paredzēts rekonstruēt 2012. gadā. G.Osīte
norāda, ka pašlaik aprēķinātās
tilta rekonstrukcijas izmaksas
sasniedz četrus miljonus latu,
bet līdz 2012. gadam tās var
pieaugt.
A.Baļčūns teic, ka runāt par
konkrētām iecerēm ir pāragri,

jo vēl nav veikta pat objekta
priekšizpēte, vien atklājot, ka
tilta rekonstrukcija plānota
kopā ar Loka maģistrāles
rekonstrukciju. Viņš norāda,
ka tiltu noteikti vajadzētu
paplašināt, lai varētu izbūvēt
ietvi un veloceliņu, kas jaunajos ielu un ietvju projektos ir
obligāts nosacījums. Līdz tilta
rekonstrukcijai «Pilsētsaimniecība» turpinās uzraudzīt
tiltu un veikt tā konstrukciju
pārbaudi. Pašvaldības aģentūras direktors piebilst, ka pārvadam Rubeņu ceļā vēlākais
nākamā gada pirmajā pusē
paredzēts veikt ekspertīzi.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Gatavojas Ziemeļu
tilta izbūvei
Lasītāja Inese Tarvida
«Jelgavas Vēstnesim» jautā, ko pilsētas dome dara,
lai samazinātu tranzīta
kustību cauri pilsētai, un
vai uz priekšu virzās Ziemeļu tilta projekts.

I.Tarvida vēstulē raksta:
«Tā kā pilsētā palielinās
autotransporta plūsma
virzienā no Dobeles uz
Rīgu, visas automašīnas
brauc caur pilsētas centru.
Tas ir labi, ka turpinās
Rīgas ielas rekonstrukcija līdz Ozolniekiem, bet
domei vajadzētu gatavot
Ziemeļu tiltu ar apvedceļu pa Loka maģistrāli uz
Satiksmes ielu un tālāk
uz Dobeli. Rīta un vakara
stundās ir šausmīgi auto
sastrēgumi, un gadu no
gada tie palielinās.» Lasītāja rosina, ka varbūt līdz
ar A8 automaģistrāles izbūvi varētu sākt būvēt arī
apvedceļu Jelgavai.
Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte
norāda, ka Ziemeļu apvedceļa
un Ziemeļu tilta izbūve ir ļoti
grandiozs projekts ar tikpat
grandiozām izmaksām, ko
pašvaldība saviem spēkiem,
nepiesaistot papildu finanšu
līdzekļus, nevar īstenot.
G.Osīte stāsta, ka par tranzīta kustības novirzīšanu
ārpus pilsētas centra domāts
kopš pagājušā gadsimta otrās
puses. Ziemeļu apvedceļš un
Ziemeļu tilts pilsētas plānos iezīmēts jau kopš 1978.
gada. G.Osīte norāda, ka arī
pagājušā gadsimta 80. gados
būvētās dzīvojamās mājas
un komunikācijas plānotas,
ņemot vērā Ziemeļu apvedceļa
trasi. Vēlāk, veicot korekcijas pilsētas ģenerālajā plānā
1999. gadā un gatavojot plānojuma grozījumus 2003. gadā,
kā arī tagad, strādājot pie
jaunā teritorijas plānojuma,
šis apvedceļš ir paredzēts. Tā

galvenā funkcija – panākt,
lai tranzīta kustība Dobeles
virzienā neietu cauri pilsētas
centram.
20. gadsimta 80. gados jau
izbūvēts perspektīvā Ziemeļu apvedceļa posms no Loka
maģistrāles līdz Kalnciema
ceļam. «Nākamais etaps vērienīgā projekta realizācijā ir
Atmodas ielas rekonstrukcija
posmā no Dobeles šosejas
līdz Lapskalna ielai, tādējādi
nodrošinot smagā transporta
piekļuvi teritorijām pie bijušā
Jelgavas lidlauka un pilsētas
ziemeļrietumos izvietotajiem
objektiem,» stāsta G.Osīte.
Šo posmu, piesaistot Eiropas
Savienības līdzekļus, Jelgavas
dome plāno pabeigt līdz 2013.
gadam. Kad tas būs izdarīts,
atliks izbūvēt tiltu un savienojuma posmus ar Atmodas
ielu. Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
skaidro, ka tilta izbūve ir gan
sarežģīta, gan dārga, jo tas
šķērso divas upes un «Natura
2000» teritoriju, kurai obligāti nepieciešams ietekmes uz
vidi novērtējums.
G. O s ī t e « J e l g a v a s Vē s t nesim» norāda, ka A8 šosejas rekonstrukcija pašlaik ir
valsts prioritāte, tāpēc Ziemeļu apvedceļa izbūve atvirzās
otrajā plānā, jo abi projekti
savā starpā nav saistīti. Viņa
piebilst, ka automaģistrāles
izbūve atslogos Jelgavu no
tranzīta kustības Lietuvas
virzienā.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns piekrīt lasītājai, ka sastrēgumi pilsētā
ir. Kā iespējamo risinājumu
viņš min apbraucamā ceļa
izmantošanu (Dobeles šoseja
– Atmodas iela – Rūpniecības
iela un gaisa tilts pie dzelzceļa
stacijas), bet norāda, ka problēmas rodas jau pie stacijas
apļa un «pīķa» stundās uzbraukšana uz tilta pie stacijas
tāpat ir apgrūtināta.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica
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Vissvarīgākais – siltums un veselība
 Ilze Knusle-Jankevica

pabalstu piešķiršanai jāveic sociālais darbs, lai ģimeni ieinteresētu
Šī gada septiņos mēneuzlabot savu materiālo stāvokli
šos Jelgavā vispiepraun izkļūt no pašvaldības pabalstu
sītākie bijuši dzīvokļu
saņēmēju loka.
pabalsti un pabalsti
R.Stūrāne norāda, ka teorēmedicīnas pakalpojutiski ir iespējams saņemt visus
mu segšanai. Tādējādi
pabalstus, taču, viņasprāt, būtu
saglabājas pagājušā
jāizvērtē pabalstu izmantošana
gada tendence, kad paatbilstoši piešķīruma mērķim. Lai
līdzēts tika vislielākajam
kopējā saņemto pabalstu summa
personu skaitam. 2006.
gadā nepārsniegtu minimālos
gadā kopā pabalsti pieienākumus strādājošajam – 1440
šķirti 6485 personām,
latus pirms nodokļu nomaksas
un tajos izlietotie lī–, būtu jānosaka tāda maksimālā
dzekļi pārsniedza 515
pabalsta summa, kas cilvēku stitūkstošus latu.
mulētu strādāt.
Līdz šim lielākā summa, ko
Saskaņā ar Sociālo pakalpoju- viena ģimene Jelgavā saņēmusi
mu un sociālās palīdzības likumu gada laikā, nedaudz pārsniedz
pašvaldības pienākums ir piešķirt 1000 latu.
pabalstus garantētā minimālo
ienākumu līmeņa nodrošināšanai. Klientu loks
Pārējos sociālo pabalstu veidus
R.Stūrāne norāda, ka cilvēki
saistošajos noteikumos nosaka darbspējas vecumā, kas ir pabalpašvaldība atkarībā no finansiāla- stu saņēmēji, neizceļas ar augstu
jām iespējām. Sociālo lietu pārval- izglītības līmeni un profesionālo
des vadītāja Rita Stūrāne stāsta, kvalifikāciju. Daļa klientu apmekka sociālo pabalstu piešķiršanas lē Nodarbinātības valsts aģentūkārtību paredz Sociālo pabalstu ras organizētos kursus, bet algotu
piešķiršanas noteikumi. Tie var darbu pēc tam nestrādā. «Ir labi,
tikt grozīti saistībā ar nākamā ka no šī gada 1. jūlija cilvēkiem
gada budžetu. «Gada laikā tiek tiek piedāvāts reāls darbs. Ja
izvērtēts, kuros punktos vajadzē- viņš atsakās no sev piemērota,
tu veikt izmaiņas. Tiek ņemtas top skaidrs, ka cilvēks negrib
vērā iedzīvotāju ienākumu līmeņa strādāt, bet gan saņemt sociālo
izmaiņas, lai nesamazinātu to pabalstu,» teic Sociālo lietu pārcilvēku loku, kuriem pašvaldība valdes vadītāja.
sniedz materiālu atbalstu,» stāsStarp pabalstu pieprasītājiem
ta R.Stūrāne. Viņa uzskata, ka pārsvarā ir sievietes, vīrieši nāk
Jelgavā situācija ir diezgan laba, reti. Lai gan klientu tautība
jo pašvaldība nonetiek atzīmēLīdz šim lielā- ta, R.Stūrāne
drošina dažādus
pabalstu veidus.
ka
kā summa, ko novērojusi,
Sociālo lietu pārliels pašvaldīvaldes vadītāja
viena ģimene bas atbalsts tiek
atklāj, ka pabalčigāniem. Viņi
Jelgavā sociā- iesaistās līdzdarstu piešķiršanas un sociālā
pienākumu
l a j o s p a b a l - bības
darba, kas iet
veikšanā un strāstos saņēmu- dā sabiedriskos
roku rokā, galvenais mērķis ir
turklāt
si gada laikā, darbus,
veicināt cilvēku
reizēm tiek piepelnītspēju un
pārsniedz pat ņemti pastāvīgā
māku par sevi
darbā un strā1000 latu
rūpēties.
dā ne tikai par
sētniekiem un
Pabalstu ņēmēju
apkopējiem, bet arī dažādos uzskaits – nemainīgs
ņēmumos.
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Ir bijuši gadījumi, kad klienti
teic, ka pabalstu pieprasītāju uzvedas agresīvi un rupji, bet
skaits ir samērā nemainīgs, lai policijas iejaukšanās pagaidām
gan to ietekmē vairāki faktori, nav bijusi nepieciešama.
piemēram, darba vietu likvidācija
Lielākajā daļā gadījumu cilvēki,
vai nodrošināšana, iedzīvotāju kas vēlas saņemt pabalstu, zina,
migrācija, dzīves līmenis valstī. uz ko var pretendēt un kas viņam
Būtisks apstāklis, kas ietekmē nepieciešams. «Cilvēks atnāk, izpabalstu ņēmēju skaitu, ir pašu stāsta savu problēmu un piedāvā
cilvēku attieksme, jo ir arī tādi, risinājumu, kādu viņš gribētu.
kas uzskata – kāpēc strādāt, ja Tad mēs raugāmies, kāds risināvar saņemt atbalstu bez piepūles? jums iespējams normatīvo aktu
Ņemot vērā vidējo vecuma pensiju robežās,» procedūru raksturo
mūsu valstī, lielākā daļa pabal- R.Stūrāne. Pabalstu piešķiršanas
stu pieprasītāju ir pensionāri, komisijas lēmumu var pārsūdzēt
un R.Stūrāne uzskata, ka būtu Administratīvā procesa likumā
jāsaglabā iespēja viņiem saņemt noteiktajā kārtībā Jelgavas domē,
palīdzību. Savukārt ģimenēm ar bet šādu gadījumu nav daudz.
bērniem jāstrādā un jāaudzina Līdz šim dome visus komisijas
savas atvases, tāpēc līdztekus lēmumus atstājusi spēkā.

Sociālo pabalstu
veidi Jelgavā

Jelgavas pašvaldības piešķirtie sociālie pabalsti ļauj samaksāt par apkuri vai iegādāties kurināmo, nopirkt nepieciešamos medikamentus un sagādāt bērniem skolas piederumus.
Foto: JV

Krāpšanas gadījumus
tikpat kā nekonstatē

vai persona gada laikā var prasīt
atkārtoti: pensionāri – ik pēc seR.Stūrāne stāsta, ka krāpša- šiem mēnešiem; ģimenes, kurās
nas gadījumus var atklāt, tikai nav darbspējīgu personu, – ik pēc
pārbaudot ziņas, ko sniedzis trīs mēnešiem.
attiecīgais pabalsta pretendents.
Pabalstu piešķiršanas komisija Par veselību rūpējas vairāk
Personu, kas saņem pabalstu
izmanto savas tiesības un nepieciešamības gadījumā pārbauda, medicīnas pakalpojumu segšanai,
vai darba devējs ir reģistrēts Uz- skaits palielinās, jo pēdējo divu
ņēmumu reģistrā, pieprasa ziņas gadu laikā medikamentu cenas
par nomaksātajiem nodokļiem. ir gandrīz dubultojušās. Pērn šis
Viņa norāda, ka pēdējos gados pabalsts piešķirts 2140 personām.
«Pašvaldībai šāds pabalsta veids
liela krāpšanās nav konstatēta.
Ja rodas šaubas par cilvēka jāievieš, jo veselības aprūpe ir viepatiesajiem ienākumiem, viņu na no cilvēku pamatvajadzībām,»
uzaicina uz komisiju sniegt pa- uzskata R.Stūrāne. Pieprasītākais
skaidrojumus. Tikai tad tiek ir pabalsts medikamentu iegādei,
ko piešķir gadījumos, ja saasinās
pieņemts galīgais lēmums.
hroniska slimība vai ir akūta
saslimšana. Pašvaldība daļēji atVisgrūtāk samaksāt
maksā arī ārstēšanos slimnīcā, ja
par siltumu
R.Stūrāne stāsta, ka, skatoties pēc samaksas par pakalpojumu ieiepriekšējo gadu pārskatus, re- nākumi mēnesī uz vienu personu
dzams, ka visvairāk pieprasītais ģimenē ir mazāki nekā 90 lati.
Pašvaldība paredz arī pabalstu
ir bijis dzīvokļu pabalsts, ko pērn
saņēmušas 3825 personas. Pabalsts 50 latu apmērā higiēnas preču
tiek piešķirts, lai segtu īres maksu iegādei, kas īpaši nepieciešamas
un maksu par komunālajiem pa- gulošiem pensionāriem un invalīkalpojumiem. Lielākā daļa pabalsta diem. R.Stūrāne norāda, ka dausaņēmēju lūguši palīdzību siltum- dziem ir tādas slimības, kad šīs
apgādes vai individuālās apkures preces ir absolūti nepieciešamas.
nodrošināšanai, jo tas ir visdārgā- Viņa pozitīvi vērtē valsts iniciakais pakalpojums un cilvēki paši tīvu arī slimiem un kopjamiem
netiek ar to galā. Ja dzīvoklim ir cilvēkiem nodrošināt cilvēka
centrālā apkure, pabalsts tiek pār- cienīgus apstākļus, jo no šī gada
skaitīts pakalpojuma sniedzējam. 1. jūlija papildināts to diagnožu
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja saraksts, ar ko sirgstošie pacienti
bilst, ka agrāk līdzīga sistēma bijusi var saņemt valsts apmaksātas
arī tad, ja klientam ir individuālā autiņbiksītes.
Pašvaldība piedāvā pabalstu
apkure. Tagad tās nodrošināšanai
pabalstu izsniedz naudā, jo klienti bērniem redzes korekcijas līdzeknorādīja, ka nepieciešamo kuri- ļu iegādei. R.Stūrāne stāsta, ka šo
nāmo izdevīgāk var iegādāties no klientu nav daudz – parasti tie ir
bērni no trūcīgām ģimenēm un
individuālajiem piegādātājiem.
Pabalstu īres maksas un ap- ģimenēm, kurās nav darbspējīgu
kures maksas segšanai ģimene personu. Bērniem brilles jāmaina

Sociālajiem pabalstiem iztērētie līdzekļi 2007. gadā (Ls)
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biežāk – viņi aug, mainās attālums starp lēcām, tāpēc nepieciešami gan jauni briļļu rāmji, gan
stikliņi. Briļļu iegādei var saņemt
30 latus gadā.
Pirms diviem gadiem tika iedibināts pabalsts zobārstniecības
pakalpojumu apmaksāšanai. «Mēs
konstatējām, ka cilvēku mutes veselības stāvoklis ir visai bēdīgs un
to nepieciešams uzlabot. Bērniem
zobārstniecības pakalpojumi ir
bez maksas. Skolās par bērnu
mutes veselību vēl daudzmaz rūpējas, bet pieaugušajiem bieži vien
tam nepietiek līdzekļu,» skaidro
R.Stūrāne. Pabalsti tiek piešķirti
zobu protezēšanai un ārstēšanai.

• pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
• pabalsts ārkārtas situācijā;
• pabalsts personām pēc atbrīvošanās no brīvības atņemšanas
vietas;
• pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;
• pabalsts bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības
iestādēs;
• kabatas nauda bāreņiem vai
bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem;
• apbedīšanas pabalsts;
• vienreizējs pabalsts 100 latu
apmērā Jelgavas ilgdzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu
vecumu;
• dzīvokļa pabalsts;
• pabalsts individuālās apkures
nodrošināšanai;
• pabalsts skolēnu ēdināšanai
skolā;
• pabalsts pirmsskolas izglītības
iestādes pakalpojumu apmaksāšanai;
• pabalsts skolas piederumu
iegādei;
• pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.
Avots: Jelgavas pilsētas saistošie
noteikumi Nr.89 «Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi»

izsniegtas pārtikas produktu
veidā. Tāpēc tiek domāts par
atskaites sistēmas izveidi, lai pakalpojuma sniedzējs atskaitītos
par naudas iztērēšanu. Izglītības
pārvalde jau tagad jaunajos
līgumos iestrādājusi prasību,
ka ēdinātājam jāatskaitās par
skolēna ēdināšanai piešķirtā
pabalsta izlietojumu.
«Žēl, ka Bērnu un ģimenes
lietu
ministrijai neizdevās īstenot
Prasa brīvpusdienas
Brīvpusdienas skolu un bēr- ieceri par 1. – 4. klašu audzēkņu
nudārzu audzēkņiem pērn bijis obligāto ēdināšanu skolās,» teic
trešais pieprasītākais pabalsta R.Stūrāne.
veids. 2006. gadā skolās un bērnudārzos brīvpusdienas piešķir- Ne visiem ir
tas 1143 bērniem. Sociālo lietu minimālie ienākumi
Jelgavas pilsētā garantētais mipārvaldes vadītāja novērojusi,
nimālo
ienākumu (GMI) līmenis
ka tās pārsvarā prasa mazāko
klašu skolēniem, jo vecāko klašu ir 27 lati uz vienu personu. GMI
audzēkņi iebilst pret mācību pabalstu var saņemt ne vairāk
iestāžu ēstuvēs piedāvāto ēdie- kā deviņus mēnešus gada laikā,
nu. Viņasprāt, tas ir saistīts ar un maksimālā summa mēnesī
cilvēku nepareizajiem ēšanas nedrīkst pārsniegt 135 latus.
Pagājušā gadā 787 personas
ieradumiem, nevis ar piedāvātā
ēdiena kvalitāti. 2007./2008. mā- saņēmušas pabalstu GMI līmeņa
cību gada pirmajam pusgadam nodrošināšanai. R.Stūrāne teic,
brīvpusdienas jau piešķirtas 237 ka šī pabalsta veida piešķiršanā
visgrūtāk nodrošināt objektīvu
skolēniem.
Pabalsta summa, kas ir at- attieksmi. Attieksme nemainīsies,
karīga no mācību dienu skaita, kamēr valstī netiks izskaustas
tiek pārskaitīta ēdināšanas aplokšņu algas. Tagad cilvēki,
pakalpojumu sniedzējam, ar nenorādot savus patiesos ienākuru mācību iestāde noslēgusi kumus, pieprasa pabalstu, bet
līgumu. R.Stūrāne stāsta, ka ir R.Stūrāne pārliecināta, ka nevar
bijuši gadījumi, kad bērns slimo gadiem izdzīvot ar nulles ienākuun skolu neapmeklē, bet viņam miem vai bērnu pabalstiem. Otrs
paredzētās pusdienas vēlāk tiek faktors, kas traucē objektīvai
lēmuma pieņemšanai, ir ģimenes
Sociālo pabalstu sanēmēju skaits 2007. gadā
stāvoklis. Ir izdevīgi būt vientuļai
māmiņai ar vairākiem bērniem,
3156
kuriem dzimšanas apliecībās
nav norādīts tēvs un kurus it
kā neviens neuztur, un prasīt
pabalstus, kaut patiesībā tēvs
ģimeni uztur vai vismaz sniedz
materiālu pabalstu. Pabalstu
1746
piešķiršanas komisijai jāvadās no
iesniegtajiem dokumentiem, kaut
arī, pārbaudot ģimeni, atklājas pilnīgi pretēja aina. R.Stūrāne novērojusi, ka kopumā šī pabalsta
659
pieprasītāju skaits samazinās, jo
304
valstī cilvēku ienākumu līmenis
157
37
0
un algas pieaug. Viņa norāda, ka
ārkārtas bāreņiem 100 gadu
skolas
medicīnas dzīvokļu
brīvpusarī Jelgavas pašvaldībā galvenais
gadījuun bērjubilejas
piedepakalpo- pabalsts
dienas
veids, kā likvidēt cilvēku atkarību
mos
niem bez
pabalsts
rumu
jumiem
no pabalstiem, ir nodarbinātība.
vecākiem
iegādei

8
Kultūras pasākumi
 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. Reģistrācijas maksa brauciena dienā – 5 lati,
pirms brauciena dienas – bez
maksas. Katrai komandai tiek
nodrošināta daļa no plostam
nepieciešamā piena paku
daudzuma, taču tām jāpiesakās laikus, jo paku skaits
ierobežots).
 No 5. līdz 7. septembrim
– 4. Starptautiskais grafiti
mākslas festivāls: 10 lielformāta (1,80 x 2,20 m) grafiti darbi
uz auduma; grafiti tapšanas
process un izstāde Hercoga
Jēkaba laukumā; mākslinieki
no piecām valstīm; Graffiti
workshop profesionāla grafiti mākslinieka no Francijas
vadībā; Stencil un grafiti darbu izstādes; DJ seti; festivāla
afterparty pie Jelgavas Ledus
halles.

Sporta pasākumi
 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 līdz 22. augustam
darba dienās no pulksten 10
līdz 15. Aicinām visus aktīvus
zēnus un meitenes! Komandā
jābūt: futbolam – 5 cilvēki;
tautas bumbai – 6 cilvēki;
novusam – 3 cilvēki.
 18. augustā – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā,
8. kārta (6. vidusskolā).
 25. augustā pulksten 16
– «Traffic» 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava»
– FK «Ilūkste/BJSS» (Ilūkstes
novads) (stadionā Sporta
ielā 2).
 29. augustā pulksten
18.30 – «Traffic» 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava»
– FK «Multibanka» (Rīga) (stadionā Sporta ielā 2).

SPORTS

Ceturtdiena, 2007. gada 16. augusts

Vasara uz Jelgavas ledus
 Jānis Kovaļevskis

Vasaras tveicē lielākā
daļa cilvēku cenšas
rast iespēju atpūtai
pie ūdens vai atvēlēt laiku citām vasarīgām nodarbēm,
tādēļ daudzām ledus
hallēm nākas nokausēt ledus segu, lai
pie tās atgrieztos rudens sezonā. Tomēr
šogad pirmo reizi
Jelgavas Ledus halles darbības vēsturē
ledus pieejams arī
vasaras mēnešos.

A.Ozollapa: «Aicinu vecākus izmantot iespēju
un pieteikt savas atvases Jelgavas 3. pamatskolas pirmajā
specializētajā
hokeja klasē,
kuru finansē
pašvaldība»

SIA «Atpūtas un sporta
komplekss «Zemgale»» valdes
loceklis Armands Ozollapa
stāsta, ka vasaru lielā mērā
izdevies aizpildīt, pateicoties
daiļslidotāju un Zviedrijas
jauno hokejistu treniņnometnēm. Gandrīz visu jūliju
hallē trenējās daiļslidotāji no
Krievijas, Igaunijas, Lietuvas
un Latvijas, savukārt jūlija
beigās tur norisinājās starptautiskās kērlinga sacensības
«Ondulat kauss 2007».
Pagājušajā nedēļā no 6. līdz
10. augustam treniņnometni
Jelgavā aizvadīja labākie
1994. – 1996. gadā dzimušie
Zviedrijas hokejisti, kuriem
pievienojās trīs jaunie hokejisti no ASV, bet pa vienam
no Vācijas un Kanādas. Treniņu darbs tika organizēts

ļoti intensīvi ar daudzām
individuālajām nodarbībām,
tādēļ viesi ledu noslogoja no
pulksten astoņiem rītā līdz
pat deviņiem vakarā. Kopumā treniņnometnē piedalījās
25 bērni, ar kuriem strādāja
pieci treneri. A.Ozollapa norāda, ka šī bijusi specializētā
treniņnometne, kurā īpaša
uzmanība tika veltīta metienu tehnikas uzlabošanai,
tādēļ tika piesaistīti Toronto
hokeja skolas «Shoot to Score» galvenais treneris Glens
Takers. Viņa audzēkņu vidū
ir deviņi Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, to
skaitā Kanādas izlases un
Kolumbusas «Blue Jackets»
uzbrucējs Riks Nešs, kurš
tika atzīts par 2007. gada
Pasaules hokeja čempionāta

Johans Sundbergs, Zviedrijas Hokeja federācijas jauniešu treneris
Ar kādu mērķi tika rīkota
šī treniņnometne?

Katru gadu jaunajiem hokejistiem rīkojam tematiskās nometnes, lai uzlabotu konkrētus
spēles elementus. Šajā lielāko
uzmanību pievērsām metienu
tehnikai. Tādēļ arī uzaicinājām
Glenu Takeru, kurš ir viens no
labākajiem šī hokeja elementa
treneriem Ziemeļamerikā. Par to
pārliecinājāmies praksē, jo puiši
apguva virkni jomu, par kurām
iepriekš nebija aizdomājušies.
Kāda līmeņa spēlētāji
piedalījās šajā treniņnometnē?
Tie ir labākie attiecīgās vecuma grupas spēlētāji Zviedrijā,
tādēļ treniņnometne tika rīkota
ar Zviedrijas Hokeja federācijas

Hokeja kluba «Zemgale» jaunie spēlētāji pagājušajā nedēļā aizvadīja
trīs pārbaudes spēles ar Zviedrijas labākajiem vienaudžiem. Vienā no
Foto: JV
spēlēm izdevās uzvarēt ar rezultātu 7:4.
vērtīgāko spēlētāju.
Kā jau lielākajā daļā treniņnometņu, arī šajā tika
aizvadītas pārbaudes spēles.
Šoreiz par sparinga partneriem tika izraudzīti hokeja kluba «Zemgale» 1992.
– 1994. gadā dzimušie puiši.
Jelgavnieku treneris Gints
Ritums norāda, ka tā bija
lieliska iespēja pārbaudīt
mūsu varēšanu uz Zviedrijas
labāko jauno hokejistu fona.
Ko p ā t i k a a i z v a d ī t a s t r ī s
pārbaudes spēles. Pirmajā
atbalstu. Esmu pārliecināts, ka
daudzi no viņiem nākotnē būs
arī Zviedrijas izlases spēlētāji.
Kā vērtējat aizvadīto
treniņnometni?
Vēlos izteikt pateicību sporta
un atpūtas kompleksa «Zemgale» personālam par lieliskajiem
apstākļiem, kas mums tika
nodrošināti visas treniņnometnes laikā. Šāda veida nometni
Latvijā aizvadām pirmo reizi,
bet noteikti ne pēdējo, jo Jelgavas Ledus halle ar līdzās
esošo viesnīcu ir lieliska vieta
šādām aktivitātēm. No sportiskā viedokļa – vērtīgas bija
arī pārbaudes spēles ar jūsu
jaunajiem hokejistiem.

Maikls Sosjē ir viens no Glena Takera audzēkņiem Toronto hokeja skolā «Shoot
to Score». «Pie Glena trenējos jau četrus gadus. Šajā
laikā esmu būtiski uzlabojis
gan slidošanas tehniku,
gan metienu precizitāti.
Patīkami pārsteidza tas,
ka jūsu puiši ļoti nopietni attiecas pret hokeju
un katrā epizodē cenšas
būt labākie. Kanādā
reti kurš jaunais
spēlētājs tā
cenšas.»
ar rezultātu 5:6 pārāki bija
viesi, savukārt otrajā izdevās revanšēties ar rezultātu
7:4. Trešo pārbaudes spēli
aizvadīja 1995. gadā dzimušo
zēnu komanda, kura saviem
vienaudžiem kapitulēja ar
rezultāti 1:9. «Šīs bija pirmās
pārbaudes spēles pēc gandrīz
četru mēnešu pārtraukuma,
tādēļ pietrūka pārdomātas
saspēles, un spēlētāji pārlieku centās demonstrēt individuālo meistarību. Otrajā
spēlē ar saspēli veicās jau
labāk, tādēļ arī uzvarējām
diezgan pārliecinoši,» turpina

G.Ritums.
A.Ozollapa uzsver, ka mūsu
treneriem diezgan interesanti bija pavērot arī treniņprocesu, jo brīžiem ar vienu hokejistu individuālajā
nodarbībā strādāja pat trīs
treneri. «Diemžēl mums pagaidām nav tādas iespējas,
tomēr, ja vēlamies izaudzināt
augstas klases spēlētājus, bez
individuālajām nodarbībām
neiztikt. Tādēļ esam pārrunājuši iespēju uzaicināt Kanādas speciālistu pastrādāt
arī ar «Zemgales» puišiem,»
tā A.Ozollapa.

Ar ģimenisku sportu pret slinkumu
 Ritma Gaidamoviča

Visi jelgavnieki, kas
vēl nav saplānojuši
šīs nedēļas nogales
aktivitātes, bet vēlas
atpūsties kopā ar
ģimeni, sestdien, 18.
augustā, no pulksten
10.30 līdz 18 tiek
aicināti uz Ģimeņu
sporta spēlēm pie
lielveikala «K-rauta»,
kur, organizējot dažādas sportiskas un
atraktīvas izklaides,
veikals atzīmēs savu
gada pastāvēšanas
jubileju Jelgavā.
Spēlēs aicināta piedalīties
ikviena ģimenes komanda
četru cilvēku sastāvā – divi
pieaugušie vecumā no 18
gadiem un divi bērni vecumā no astoņiem līdz 16 gadiem. Dalībniekiem noteikti
nav jābūt vienas ģimenes
locekļiem, ir pieļaujama radu,
piemēram, māsīcu, brālēnu,
tanšu, onkuļu, un draugu ie-

saistīšana komandas nokomplektēšanā. Sporta sacensībās
tiks noskaidrotas aktīvākās,
sportiskākās ģimenes un sī-

vākie slinkuma pretinieki,
kas saņems dažādas vērtīgas
balvas no veikala «K-rauta»
un citiem pasākuma atbalstītājiem. Bet labākā no
labākajām komandām
saņems veikala īpašo
Lielo balvu, kuru
organizatori vēl
nevēlas atklāt.
Viena no pasākuma organizatorēm Ieva Zlaugotne stāsta, ka šīs dienas
mērķis ir Jelgavas iedzīvotājiem vienoties sportiskās
aktivitātēs, lai kopīgi stātos
cīņā pret slinkumu. «Pilsēta
un tās iedzīvotāji šī gada laikā bijuši ļoti draudzīgi pret
mums, tāpēc esam nolēmuši
sarīkot svētkus gan sev, gan
pilsētas iedzīvotājiem un rotāt
vasaru ar vēl kādu priecīgu
notikumu – Ģimenes sporta
Sestdien «K-rauta» at- spēlēm. Pasākal aicina izdzīt slinku- k u m a p r o g mu un piedalīties jaut- r a m m u e s a m
rās ģimeņu atrakcijās. iecerējuši vienlīdz saistošu
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gan bērniem, gan pieaugušajiem, tā kā kārtīgi izkustēties
un izlustēties varēs ikviens,»
tā I.Zlaugotne.
Organizatori informē, ka
sacensību dalībniekiem būs
jāpiedalās četrās spēka un
veiklības disciplīnās, kas
saistītas ar tādiem sporta
veidiem kā rokas bumba,
basketbols un citām bumbu
spēlēm. Paredzēts, ka viņiem
būs jāsacenšas arī stafetēs,
kur tiks izmantoti velosipēdi
un piepūšamā veiklības atrakcija. Taču, lai piedalītos šajās
aktivitātēs, visām komandām,
kas vēlas startēt, līdz 15.
augustam jāpiesaka dalība,
aizpildot un iesniedzot pieteikuma anketu «K-rauta» veikalā Loka maģistrālē 1b. To
ieteicams iesniegt pēc iespējas
agrāk, jo spēlēm apstiprinātas
tiks tikai pirmās 40 ģimeņu
komandas. I.Zlaugotne stāsta,
ka nevajadzētu bēdāties arī
tiem, kas vai nu nav paspējuši laicīgi pieteikties, vai nav
nokomplektējuši komandu, jo
arī līdzjutēji un skatītāji bez

darba nepalikšot – arī viņiem
būs atrakcijas, kurās pierādīt
precizitāti un izveicību, par to
saņemot balvas.
Taču tiem, kas nevēlas ne
skriet, ne lēkt, ne pēc iespējas atraktīvāk pavadīt dienu,
paralēli sportiskajām aktivitātēm tiks organizēta kultūras
programma. Uzstāsies dažādu
stilu dejotāji, cirka mākslinieki un citi.
Par godu gada jubilejas pasākumam organizatori visiem
svētku viesiem sagatavojuši
atrakciju, kurā ikvienam būs
iespēja pārbaudīt savu uzmanību, tāpēc atnākušajiem
visu laiku jābūt ļoti modriem.
Vērīgākos dalībniekus gaida
balvas.
Protams, lai spēki neizsīktu un cīņa neapstātos, tos
atjaunināt varēs kafejnīcā.
Pasākuma organizatori aicina
ikvienu interesentu neslinkot,
sēžot mājās, bet piedalīties
sportiskās izklaidēs, jautri pavadot brīvo laiku. Par
garlaicību nebūšot jāsūdzas
nevienam.

