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Pie skolām –
maksimāli
40 kilometri
stundā

Nojaukšanai gatavo
divas mājas

 Kristīne Pētersone

Jelgavas dome jau ceturto gadu pēc kārtas, sākoties jaunajam
mācību gadam, izdod
rīkojumu, kas nosaka transporta kustības ierobežojumus
pie pilsētas skolām,
– līdz septembra vidum izglītības iestāžu
tuvumā atļautais maksimālais braukšanas
ātrums būs 40 kilometri stundā.
Jelgavas mērs Andris Rāviņš atzīst, ka iepriekšējo gadu
prakse jau pierādījusi – šādi ierobežojumi mazina bīstamās situācijas uz ielām laikā, kad tajās
atgriežas skolēni. «Pēc brīvlaika
bērni un jaunieši ir izklaidīgāki,
neuzmanīgāki, ceļu uz skolu
mēro arī mazie pirmklasnieki,
tādēļ pirmās divas septembra
nedēļas satiksmes dalībniekiem
jābūt īpaši vērīgiem.»
Paralēli ātruma ierobežojumiem pie skolām pastiprināti
strādās arī policistu patruļas,
kas uzmanīs situāciju uz ielas.
A.Rāviņš jau laikus aicina
vecākus pārrunāt ar bērniem
drošību uz ielas, bet šoferus
– ievērot noteiktos ierobežojumus un vismaz pirmajās
skolas dienās kļūt par tādiem
kā skolotājiem uz ielām, kas
ar savu rīcību rādītu piemēru
mazajiem gājējiem.
Šogad ceļa zīmes ar maksimālā braukšanas ātruma
ierobežojumu tiks izvietotas
pie Jelgavas 1. ģimnāzijas
Meiju ceļā 9, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas Mātera ielā 44, Jelgavas 4. vidusskolas Akmeņu
ielā 1, Jelgavas 5. vidusskolas
Aspazijas ielā 19, Jelgavas 6.
vidusskolas Loka maģistrālē
29, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas Mātera ielā 30, Jelgavas 2. pamatskolas Sarmas
ielā 2, Jelgavas Sākumskolas
Tērvetes ielā 4, Jelgavas 3.
pamatskolas Pulkveža Brieža ielā 23a un Uzvaras ielā
10, Jelgavas 4. pamatskolas
Pulkveža O.Kalpaka ielā 34,
Jelgavas 1. Sanatorijas internātpamatskolas Institūta
ielā 4, Jelgavas 2. Sanatorijas
internātpamatskolas Filozofu
ielā 50, Speciālās pamatskolas
Zemgales prospektā 7, Vakara
(maiņu) vidusskolas Skolotāju
ielā 8, R.Lazdiņas privātskolas
«Punktiņš» Jāņa Asara ielā 12,
privātās sākumskolas «Alfa»
Jāņa ielā 4, Jelgavas Amatu
skolas Elektrības ielā 6/8, Jelgavas Amatniecības vidusskolas Pulkveža O.Kalpaka ielā
37 un pie Mūzikas vidusskolas
Lapskalna ielā 2.

Gan izdegusī ēkas daļa Vecpilsētas ielā, gan pussabrukušais nams Tērvetes ielā ne tikai bojā pilsētas skatu, bet ir bīstami apkārtējiem, tāpēc pašvaldība vēlas tos nojaukt.
Foto: JV
 Kristīne Pētersone

Jelgavas domes sēdē
šodien plānots pieņemt
lēmumu par izdegušās
ēkas daļas Vecpilsētas
ielā 13 nojaukšanu. Darbus paredzēts īstenot
jau šoruden. Paralēli
tam nojaukšanai tiek
gatavota māja Tērvetes
ielā 37 – būvinspekcija
jau atzinusi, ka tā bīstama apkārtējiem un nav
atjaunojama.
Lai arī pēc ugunsgrēka Vecpilsētas ielā 13 speciālistu slēdziens
bija, ka ēkas daļa jānojauc, un tam
piekrituši arī dzīvokļu saimnieki,
tikai vakar iegūts apstiprinājums

no Valsts kultūras un pieminekļu
aizsardzības inspekcijas, ka nojaukšanai dota zaļā gaisma. Kā
skaidro pilsētas galvenais arhitekts Uldis Seržāns, aizķeršanās
radusies tāpēc, ka Vecpilsētā
savulaik mainītas māju adreses
– inspekcijas rīcībā vēl bijušas
vecās, bet pašvaldība izmantojusi
jaunās. «Tā bija formalitāte, kas
jāprecizē, lai kļūtu skaidrs, ka
runājam par vienu un to pašu
namu,» tā U.Seržāns.
Šodien domes sēdē ne tikai
paredzēts pieņemt lēmumu par
ēkas daļas nojaukšanu, bet arī
apstiprināt lēmumu, ar kuru
nojaucamās mājas dzīvokļu saimnieki dāvina pašvaldībai savas
tiesības uz īpašumu. Iedzīvotājiem iebildumu neesot, jo jau

pēc ugunsgrēka no pašvaldības
saņemtas jaunas dzīvojamās
platības, tagad arī ar beztermiņa
īres līgumiem.
Līdzīga situācija ir Tērvetes
ielā 37, kur māja ir katastrofālā
stāvoklī un bīstama apkārtējiem.
Arī to pašvaldība vēlas nojaukt.
«Ap māju esam izvietojuši brīdinošas zīmes, taču, neraugoties
uz to, tuvējie iedzīvotāji turpina
to postīt, meklējot kurināmo un
tā ēku padarot vēl bīstamāku.
Situācija ir dramatiska – kādu
dienu nams vienkārši var uzgrūt
virsū kādam «malkas meklētājam»,» spriež U.Seržāns.
Diemžēl ar plāniem likvidēt
šo bīstamo objektu pilsētā pagaidām tik labi nesokas – tai ir
vairāki dzīvokļu īpašnieki, kas,

protams, mājā nedzīvo, bet arī
cita viņu dzīves vieta nav zināma,
lai paziņotu par pašvaldības plāniem. «Vairākkārt esam sūtījuši
ierakstītas vēstules īpašniekiem,
bet tās atnākušas atpakaļ. Tā kā
īpašnieku piekrišana nojaukšanai
ir obligāta, tad, ejot likumisko
ceļu, šonedēļ paziņojumu ievietojām «Latvijas Vēstnesī». Ja arī tad
saimnieki neatsauksies, oficiāli
varēsim uzskatīt, ka esam viņus
brīdinājuši,» skaidro U.Seržāns.
Pēc tam rīcības plāns varētu būt līdzīgs kā Vecpilsētas
13. nama gadījumā – jāsaņem
Valsts kultūras un pieminekļu
aizsardzības inspekcijas atļauja
nojaukšanai, lēmums jāpieņem
domei un tikai tad varēs ēku
nojaukt.

Sākumskolas reorganizācija noslēgusies
 Sintija Čepanone

Jelgavas Sākumskola,
kuru līdztekus bērnudārzniekiem iepriekš apmeklēja arī
1. – 4. klašu audzēkņi,
reorganizācijas dēļ
2007./2008. mācību
gadu sāks kā pirmsskolas izglītības ie
stāde. Tās direktore
Vēsma Bērtule atzīst,
ka bērnudārzs ir gatavs jaunajam darba
cēlienam – atlikuši
vien pēdējie remonta
un telpu iekārtošanas
darbi.
«Izremontētas un pirmsskolas vecumam pielāgotas trīs grupu telpas, iegādātas atbilstošas
mēbeles – galdi, krēsli, gultas,
skapji –, papildināts sadzīvei nepieciešamo priekšmetu klāsts,
tostarp trauki. Arī sanitārais
mezgls nu pilnībā atbilst prasībām un mazajiem iestādes
iemītniekiem,» V.Bērtule stāsta,
ka pārbūves darbi tika uzticēti
SIA «Būvnieks 07», savukārt ar
telpu kosmētisko remontu tika

galā paši pirmsskolas izglītības
darbinieki un līgumstrādnieki.
Izglītības iestādes reorganizācija šajā mācību gadā ļaus papildus izmitināt vēl trīs grupas jeb
60 – 70 bērnus. «Kopējais bērnu
skaits nav mainījies, un arī
turpmāk nodrošinām vietu apmēram 250 bērnudārzniekiem,»
pirmsskolas izglītības iestādes
direktore atklāj, ka pašlaik visas grupas jau nokomplektētas
un priekšroka tika dota tiem
mazajiem jelgavniekiem, kas
bija pierakstīti rindā. «Lielāko
daļu spējām arī apmierināt,» tā
V.Bērtule.
Arī par kadru trūkumu sūdzēties nav pamata. «Ja neviens
nepārdomās, tad mācībspēku
netrūks,» direktore bilst, ka
pašlaik ir arī tādi pedagogi, ar
kuriem vēl nav noslēgts līgums,
jo pagaidām vēl viņi strādā iepriekšējā darba vietā un jaunajā
darbu uzsāks augusta beigās
vai septembra pirmajās nedēļās. Kopumā izglītības iestādē
paredzētas 35 pedagoģiskās
likmes, tas ir, darbs nedaudz
mazāk kā 30 cilvēkiem. Sakarā ar iestādes reorganizāciju
papildus bija nepieciešami vēl

«Izremontētas un pirmsskolas vecumam pielāgotas trīs grupu
telpas, iegādātas atbilstošas mēbeles, papildināts sadzīvei nepieciešamo priekšmetu klāsts. Arī sanitārais mezgls nu pilnībā
atbilst prasībām un mazajiem iestādes iemītniekiem,» gatavību
turpināt darbu pēc Jelgavas Sākumskolas reorganizācijas pauž
iestādes direktore Vēsma Bērtule.
Foto: JV
seši pedagogi, jauno mācību
gadu šajā bērnudārzā sāks vēl
10 jauni darbinieki.
Kaut arī pagaidām pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums vēl nav apstiprināts,
visticamāk, tas būs «Sprīdītis»,
ņemot vērā to, ka bērnudārzs

atrodas Tērvetes ielā. «Ceļš līdz
nosaukumam bija grūts. Piedāvāto variantu šodien domes sēdē
deputāti vai nu apstiprinās, vai
noraidīs,» skaidro V.Bērtule un
apliecina, ka pirmsskolas izglītības iestāde ir gatava bērnu
čalām.
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Trūkst
pedagogu
 Ritma Gaidamoviča

Strauji tuvojas 1. septembris, taču ne visās
Jelgavas skolās zināmi
skolotāji, kas stāsies
klases priekšā, – vairākās izglītības iestādēs
jāatrisina pedagogu
trūkums.
Nepietiek gan latviešu valodas un literatūras, gan matemātikas, angļu valodas, informātikas, dabas zinātņu un vēstures
skolotāju.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza atklāj, ka
pamatā mācību iestādes ir gatavas jaunajam mācību gadam
– arī remontdarbi, ja kaut kur tie
aizskavēsies, netraucēs mācību
procesam. Taču daudz sāpīgāks
jautājums ir pedagogu trūkums
atsevišķās pilsētas izglītības iestādēs. «Galvenokārt visas skolas ar
pedagogiem esam nodrošinājuši,
taču atsevišķās ir vakances tādos
priekšmetos kā latviešu valoda
un literatūra, matemātika, angļu
valoda, informātika, fizika, ķīmija
un vēsture,» tā vadītāja. Trūkst
arī kultūras vēstures un ģeogrāfijas skolotāju. Tāpēc G.Auza aicina
ikvienu pedagogu, kurš vēl nav
izlēmis, kurā skolā darbu sākt 1.
septembrī, pievienoties Jelgavas
skolotāju kolektīvam.
Vecākiem gan neesot jāuztraucas, ka viņu atvases varētu
nesaņemt zināšanas, ko iespējams
iegūt šajos priekšmetos, jo tie no
stundu saraksta nepazudīšot un
tiks meklēts risinājums. «Mums
pastāv arī otrs variants, kad skolotāji, kas pasniedz šos priekšmetus,
palielinās savu kontaktu stundu
skaitu, tādējādi priekšmets tiks
mācīts visiem skolēniem. Taču
tas atkarīgs no tā, vai skolotāji šo
slodzi spēs izturēt,» tā G.Auza.
Šogad aprit 68 gadi kopš Baltijas
valstu suverenitātei liktenīgās
1939. gada 23. augusta nakts
Maskavā, kad PSRS ārlietu tautas
komisārs Vjačeslavs Molotovs un
Vācijas ārlietu ministrs Joahims fon
Ribentrops parakstīja neuzbrukšanas līgumu ar tam pievienotajiem
slepenajiem protokoliem.
1941. gadā abu lielvaru noslēgtais
pakts izjuka un aizsākās postošākais karš Eiropas un visas
pasaules vēsturē, bet Baltijas
valstīm nodarīto vēsturisko netaisnību sāka likvidēt tikai 1991.
gadā, kaut gan sekas izjūtam vēl
šodien. 1989. gada 23. augustā
tika realizēta Baltijas ceļa ideja,
un ikviens no mums izjuta vēlmi
dzīvot demokrātiskā un tiesiskā
valstī, stājoties ceļā netaisnībai. Lai
tā izjūtu gamma, kas valdīja toreiz,
pavada mūs šodien, kad esam daļa
no demokrātiskās Eiropas, kur
augstu tiek vērtēts cilvēks, tā tiesības un atbildība katram par sevi
un padarītajiem darbiem. Kopā
mums visiem vēl tāls ceļš ejams,
lai uzbūvētu valsti un sabiedrību,
pēc kuras tiecamies.
Jelgavas Domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš
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Par rekordiem un maizes tirgu
Piena, maizes un medus
svētku rekordi:

 Kristīne Pētersone

Vēl tikai pāris dienu,
un Jelgava būs gatava uzstādīt jaunu
rekordu – Piena, maizes un medus svētkos
taps ceturtais rekords:
maizes tornis. Šoreiz
«Jelgavas Vēstnesis»
uz sarunu aicināja
Jelgavas un Liepājas
maiznieku grupas Jelgavas ražotnes vadītāju Arnitu Mīļo, lai
taujātu ne tikai par
rekordiem, bet arī par
maizes tirgu, prognozēto produkcijas cenu
kāpumu un biznesa
līkločiem.
Piena, maizes un medus
svētki Jelgavā notiks piekto
gadu, bet jūsu uzņēmums
tajā īpašā veidā iesaistās ceturto reizi – jūs apņematies
uzstādīt savdabīgus rekordus. Kāds bija pirmsākums
idejai par rekordiem šajos
svētkos?
Manuprāt, ideja par to, ka
svētku tāda kā kulminācija,
šovs varētu būt rekordu uzstādīšana, radās aģentūras «Kultūra» direktoram Mintautam
Buškevicam. Pirmajā gadā tie
bija tikai Piena svētki, bet jau
nākamajā Piena un maizes
svētki, kas, protams, mums kā
maizniekiem šķita ļoti saistoši.
Tad arī sarunā ar mūsu uzņēmuma vadību izkristalizējās,
ka rekordu varētu gatavot
mēs. Kāpēc gan ne? Jelgavas
maiznieks taču ir ne tikai ražošanas uzņēmums, kas domā par
peļņu un bilanci, – mēs esam
jelgavnieki, daļa no pilsētas
dzīves, un šī ir unikāla iespēja
to pierādīt.
Pirmā bija garākā maize.
Jā, jā. Ideja par rekordu bija,
bet, kāds tieši tas būs, palika
jautājums – izdomājām veidot
garāko maizi, un viss izdevās
lieliski. Sākotnēji bija paredzēts, ka tas būs vienreizējs
pasākums – šovs bija, pagāja,
un viss. Bet izrādījās citādi,
un nu tam ir turpinājums jau
ceturto gadu.
Šoreiz būvēsiet maizes
torni. Kāpēc tieši torni un
vai varat atklāt, kas īsti
slēpjas zem šī rekorda?
Kāpēc torni? Patiesībā jau
nemaz tik viegli ar tām idejām
neiet. Mums bija garākā maize
– 25 metri; smagākais rupjmaizes kārtojums – 600 kilogrami; tilpuma ziņā iespaidīgākā
maizes zupa – 250 litri. Tagad
atlika iet augstumā – būvēsim
maizes torni četru metru augstumā. Kāds tas būs? Negribas
gan tā uzreiz visu atklāt – lai
paliek maza intriga, jo īpaši
tāpēc, ka torni būvēsim turpat
Hercoga Jēkaba laukumā visu
jelgavnieku acu priekšā. Vienīgais, ko varu atklāt, ir tas,
ka tornis taps no īpaši gardās

2004. gads – garākā maize,
25 metri.

2005. gads – rupjmaizes kārtojums, 600 kg.

Uzņēmuma «JLM grupa» Jelgavas ražotnes vadītāja Arnita
Mīļā atzīst, ka iepriekšējie maizes cenu kāpumi nav likuši
sajust maizniekiem, ka pieprasījums būtu sarucis. «Protams,
iedzīvotāji to jūt, taču, manuprāt, latvietis bez savas maizes
Foto: JV
nav iedomājams.»
vaniļas maizes un tam būs
nepieciešami ap 70 kilogrami
šī produkta. Karkass jau top,
bet maize tiks cepta tikai dienu
pirms rekorda uzstādīšanas.
Ko jums pašiem sniedz
šāda iesaistīšanās svētkos,
pilsētas dzīvē?
Tas ir unikāls brīdis: mēs visi
– darbinieki, kas iesaistīti rekorda tapšanā, – kļūstam daudz
saliedētāki, uzlabojas kolēģu
attiecības. Negribu apgalvot,
ka šajā procesā stresam nav
vietas, protams, bez uztraukšanās neiztikt, taču tas jau ir
pavisam cits uztraukums – tā
ir iespēja mazināt rutīnu, kas
rodas ikdienā. Mēs esam aizgājuši azartā un nu jau zinām, ka
šis gads nebūs pēdējais.
Tāds ir svētku laiks, bet
kāda ir uzņēmuma ikdiena? Diezin vai būs daudz
pilsētnieku, kuri uzreiz spēs
pateikt, ka uzņēmums «Jelgavas maiznieks» nu jau trīs
gadus nepastāv.
Jā, tās var dēvēt par tirgus
diktētām izmaiņām – mēs esam
apvienojušies ar Liepājas maiznieku, un nu uzņēmuma nosaukums ir Jelgavas un Liepājas
maiznieku grupa jeb «JLM
grupa». Iespējams, kāds jau
dzirdējis arī tādu nosaukumu
kā «Sono maiznīca»: tā nav vēl
viena uzņēmuma nosaukuma
maiņa, bet gan tikai zīmols, ar
kuru piedāvājam tirgū savus
labākos produktus. Jāatzīst, ka
maizes tirgus pašlaik valstī ir
ļoti piesātināts, tādēļ arī mums,

uzņēmējiem, jādara viss, lai
izdzīvotu un tirgū konkurētu.
Apvienojoties mēs stabilizējām
savas pozīcijas. Pašlaik sevi pieskaitām pie vidēji lielām maiznīcām, taču mazajām, kurās
dienā tiek saražota viena divas
tonnas maizes, galus savilkt ir
ļoti grūti.
Ja reiz par biznesu un
naudas lietām – arī iedzīvotājiem šī ir viena no primārajām pārtikas grupām, un
maize kļūst arvien dārgāks
prieks. Vēl nesen izskanēja
prognozes, ka no jaunās
ražas ceptā maizīte varētu
būt pat uz pusi dārgāka. Ko
sakāt jūs kā ražotāji?
Maize noteikti būs dārgāka,
tas nu ir fakts. Un, iespējams,
jau pavisam drīz. Negribētu
apgalvot, ka tā maksās uz pusi
vairāk, bet kukulīša cena vidēji
augs par 30 – 40 procentiem – tā
liecina mūsu prognozes. Tas nozīmē, ka, piemēram, baltmaize,
kas cepta no augstākā labuma
miltiem un maksā 36 santīmus,
pēc cenu kāpuma būs jāpērk par
46 santīmiem.
Kas nosaka tik straujas
cenu izmaiņas?
Galvenokārt miltu cenas
– jau pašlaik dzirnavnieki iepērk graudus no zemniekiem
par salīdzinoši krietni augstākām cenām nekā pērn, tāpēc
likumsakarīgi, ka augs arī
miltu cenas. Taču tikpat būtiski faktori ir citu izejvielu,
kuras iegādājamies Eiropas
Savienībā, cenu kāpums, ener-

2006. gads – maizes zupa,
250 litri.

2007. gads
– četrus metrus
augsts vaniļas
maizes tornis
goresursu izmaksu pieaugums
un darba algas, kas noteikti
jāpaaugstina.
Kā galveno faktoru jūs
minējāt miltu cenas. Vai
tiešām ir droši, ka Latvijā
maize tiek cepta tieši no
mūsu zemnieku izaudzētās
labības?
Mēs droši varam apgalvot
tikai to, ka miltus iegādājamies
Latvijas dzirnavniekos, cerot,
ka tiešām cepam maizi no
Latvijas graudiem. Tomēr, vai
dzirnavnieki latviešu zemnieku
kūlumu nav pārdevuši Eiropā
un pie mums ieveduši kādas
citas valsts miltus, tas jājautā
viņiem.
Pieminējāt arī citas izejvielas no Eiropas, un tas
kaut kā atsauc atmiņā laiku
pirms gadiem 15 – 20, kad,
šķiet, maize tomēr Latvijā
bija citāda.
Tā jau ir – tehnoloģijas mainās, ienāk dažādi uzlabotāji,
kas ļauj mazi ilgāk saglabāt
svaigu, tās mīkstumu radīt
baltāku, ražošanas procesu
saīsināt un tā tālāk, mazliet
mainot arī maizes garšu. Taču,

manuprāt, piedāvājuma klāsts
tirgū ir tik liels, ka ikviens var
izvēlēties sev tīkamāko. Arī
mēs joprojām pircējiem piedāvājam maizi, kas patiesi ir bez
jebkādiem uzlabotājiem – īsta
latviešu maize.
Tiešām bez jebkādiem E
ķīmiskiem uzlabojumiem?
Jā, arī tajā ir sava deva
ironijas. Sākām ražot rievoto baltmaizi un vēlējāmies,
lai tā būtu bez kaitīgajiem
E – nepievienojām nevienu
uzlabotāju, bet izrādījās, ka
margarīnā, kas tiek likts klāt
mīklai, tie ir. Tā nu mums kā
godīgiem tirgotājiem nācās uz
maizes etiķetes norādīt, ka
tā E tomēr satur. Tagad gan
esam atraduši veidu, kā no tā
izvairīties, proti, margarīnu
aizstājam ar eļļu, tādēļ tagad,
liekot roku uz sirds, varam
apgalvot, ka šajā maizē nav
neviena kaitīgā E.
Maizes cepšanā ir diezgan
daudz roku darba. Vai darba roku šodien netrūkst?
Trūkst gan – diemžēl maiznieki nav tā joma, kas īpaši
var konkurēt algu ziņā, tāpēc
ir maizes cepēji, kas devušies
peļņā uz ārzemēm, bet liela
daļa vīriešu atraduši labāku
peļņu celtniecības lauciņā.
Mūsu algas nespēj konkurēt,
lai noturētu stipro dzimumu,
bet, piemēram, Eiropā maizi
cep galvenokārt tikai vīrieši,
jo tas ir fiziski smags darbs.
Sievietes tur ir tikai apkalpojošais personāls. Mūsu Jelgavas
maiznīcā strādā apmēram 85
cilvēki. Jaunus kadrus ir ļoti
grūti piesaistīt, lai gan mums
ir laba sadarbība ar Jelgavas
Amatu skolu, kurā nu jau
pāris gadu līdztekus konditoriem sagatavo arī maizniekus
– jaunie speciālisti ierodas pie
mums praksē, bet vēlāk izvēlas
sākt savu biznesu vai doties
uz kādu konditoreju, jo pilsētā
pieprasījums pēc šīs profesijas
pārstāvjiem ir milzīgs.
Lai konkurētu piesātinātajā maizes tirgū, kā jūs pati
teicāt, noteikti ne mirkli
nedrīkst atslābt – jāmeklē
jaunas darbības jomas.
Protams! Viens no mūsu soļiem bija Liepājas un Jelgavas
maiznieka apvienošana, kas
mums ļauj iekarot stabilas
pozīcijas ne tikai Zemgalē, bet
arī Kurzemē. It kā jau nekas
īpašs uzņēmuma darbībā nav
mainījies, taču mums katram
ir sava specializācija – mazi cep
abās ceptuvēs, bet Liepājā ir arī
konditoreja, bet mūsu joma ir
saldēti pusfabrikāti: pīrādziņi,
smalkmaizītes, kas no mīklas
izgatavoti un sasaldēti, lai tos
piegādātu beķerejām un lielveikaliem, kur tās ātri pārtop
tikko ceptās bulciņās un pīrādziņos. Iespējams, ka tieši kādā
attālākā Latvijas lielveikalā
esat iegādājušies tikko ceptus
pīrādziņus, nemaz nenojaušot,
ka tie nāk no mūsu maiznīcas.
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Motorlaivas
Ūdensmotocikli
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Cik liela vieta
jūsu ēdienkartē
ir maizei?

Kristīne
Zālīte,
pavāre:
– Maizei, protams, ir liela
nozīme. Esmu
dzirdējusi par
tās sadārdzināšanos, taču
pret makaroniem vai kartupeļiem
to negrasos mainīt, jo maize paliek
maize. Mūsu ģimenē iecienīti arī
saldie ēdieni no maizes – ar ievārījumu, cukuru, tāpēc no šī produkta
nevaram atteikties.
Jana,
auklīte:
– Maizei mūsu
ēdienkartē ir
liela nozīme,
jo brokastīs
parasti ēdam
graudu maizīti. Par cenas
paaugstināšanu šim produktam
esam dzirdējuši, bet to pret citu
nemainīsim. Kā gan bez maizītes?! Protams, esam iecienījuši
arī maizes zupu un rupjmaizes
kārtojumu.
Sergejs Brujs,
celtnieks:
– Bez maizes
taču ikdienā
nevar dzīvot!
Maize jau tagad kļuvusi
mazliet dārgāka, bet ko
gan cilvēks var darīt – sadārdzinās
visas preces, ne tikai maize. Kas
cits mums atliks – maize paliek
maize, tādēļ jāpērk vien būs, jo
gan brokastīs sviestmaize jāēd,
gan pusdienām maizītes uz darbu
jāgatavo.
Inga
Baumane,
audzina
meitiņu:
– Mūsu ikdienas ēdienkartē
maizei pārāk
lielas nozīmes
nav. Noteikti
jautāsiet par sadārdzinājumu – just
to jutīsim, bet bez maizes jau arī
nevar. Tagad gan pati dzīvoju pa
mājām, tādēļ ir vairāk laika, lai
gatavotu dažādus ēdienus, kuros
maize nav nepieciešama.
Ilga
Kikjauka,
klientu apkalpotāja:
– Man ļoti
garšo maizītes ar lasi, tad
arī ēdu maizi,
bet ikdienā šo
produktu uzturā lietoju ļoti maz. Ja
nu vienīgi kādu šķēlīti apēdu pie zupas. Ņemot vērā, ka maizi es lietoju
ļoti minimāli, mani neietekmēs tās
sadārdzināšanās. Par to es nemaz
neuztraucos.
«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»
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Pedagogi
tiksies
augusta
sanāksmē
 Ritma Gaidamoviča

Īsi pirms jaunā mācību
gada, 28. augustā,
Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības
centrā pulksten 10
ikgadējā sanāksmē
tiksies visi pilsētas izglītības iestāžu mācībspēki, lai izvērtētu pagājušo mācību gadu,
izvirzītu mērķus un
uzdevumus nākamajam un, gūstot jaunas
atziņas, klausītos pedagoģijas maģistres
Liesmas Oses lekciju
«Skola kā ceļš pie sevis un otra».
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza stāsta,
ka sanāksmē piedalīties aicināti visi pilsētas pedagogi no
dažādām izglītības iestādēm
– pirmsskolas, pamatskolas,
vidusskolas un arodskolām.
Plānots, ka pasākuma laikā
pedagogus uzrunās arī Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, Jelgavas pašvaldības
izpilddirektors Gunārs Kurlovičs.
Pasākuma laikā tiks sveikta
jaunā Jelgavas 1. ģimnāzijas
sporta skolotāja, kurai šī būs
pirmā darba vieta pēc augstskolas beigšanas.
«Šajā ikgadējā pasākumā arī
izvērtēsim iepriekšējā mācību
gada rezultātus, mūsu stiprās
puses, vajadzības, kā arī izvirzīsim jaunus mērķus un uzdevumus nākamajam darba cēlienam. Protams, akcentu liksim
uz aktualitātēm, kas saistītas
ar izglītību,» tā G.Auza.
Šajā reizē tiks apbalvoti pagājušā mācību gada dabas zinātņu
un fizikas kabinetu skates laureāti un iedrošināti tie, kuriem
vēl daudz kas jāuzlabo.
G.Auza informē, ka pedagogiem, kā katru gadu, arī šajā
augusta sanāksmē tiks piedāvāta lekcija, kuru vadīs radošs
cilvēks, kas sniegs kopskatu
par izglītības sistēmu un tās
problēmām. Šoreiz lekciju un
radošo nodarbību «Skola kā
ceļš pie sevis un otra» vadīs
pedagoģijas maģistre L.Ose.
Uzstāšanās reizē lektore runās
par skolotāju lomu, izglītību kā
vienu no dzīves pamatvērtībām,
par skolēnu un skolotāju sadarbību mācību un mācīšanas
procesā, par to, cik skolotāji un
skolēni viens otram ir nepieciešami, par izglītības kvalitāti un
mācību iestādes sadarbību ar
ģimenēm.
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Asfaltēšana Grothusa
ielā pabeigta
 Ilze Knusle-Jankevica

 Šogad par atbilstošu piena
ieguves un pirmapstrādes
apstākļu neievērošanu produkcijas realizācijas aizliegumi
noteikti 52 piena ražošanas
saimniecībām, no tām Jelgavas rajonā – 12 saimniecībām,
kas ir lielākais liegumu skaits.

21 piena realizācijas liegums šomēnes ir atcelts, jo zemnieki speciālistu
iepriekš konstatētās neatbilstības
novērsuši, taču 31 liegums joprojām ir spēkā. Aiz Jelgavas rajona
piena realizācijas liegumu skaita
ziņā seko Rēzekne ar sešiem liegumiem, Aizkraukle, Alūksne – ar trim,
Daugavpils, Saldus – diviem, Balvi,
Dobele, Krāslava un Liepāja – katrai
pa vienam liegumam.

T.Grothusa ielas noasfaltēšana ir viens no trim šogad īstenotajiem projektiem, kurā ar finan-  Līdz 6. septembrim Latvijā
sējumu piedalās gan pašvaldība, gan iedzīvotāji.
Foto: JV notiks labdarības akcija «Grāmata – no rokas rokā», kuras
A.Baļčūns bilst, ka līdz šim sadarbība.
Olaines ielas asfaltēšana. «Tas laikā iedzīvotāji tiek aicināti atpašvaldības aģentūra iztērējusi
Šogad, pašvaldībai darbojo- liecina, ka iedzīvotāji novērtē dāvināt citiem skolēniem tiem
6000 latu. Summā ietilpst arī ties kopā ar privātajiem part- šo iespēju – pašvaldība diem- vairs nevajadzīgās mācību grātehniskā projekta izstrāde.
neriem, sakārtots Bebru ceļa žēl nespēj atvēlēt pietiekami matas. Akciju rīko Latvijas Sarkanais
«Pilsētsaimniecības» direk- posms no Rūpniecības uz Dam- daudz līdzekļu mazo ieliņu Krusts (LSK), kas ar šo akciju centīsies
tors stāsta, ka darbi ritējuši bja ielas pusi un izbūvēts ielas sakārtošanai, jo prioritāras ir aptvert visu Latviju. Akcijas laikā jauveiksmīgi, turklāt T.Grothusa posms Rogu ceļā. A.Baļčūns at- galvenās ielas, taču, ja iedzīvo- najam mācību gadam nepieciešamās
ielas iedzīvotāji bijuši ieinte- zīmē, ka sagatavošanas stadijā tāji nāk ar savu iniciatīvu un grāmatas bērni varēs iegūt maiņas
resēti, ko apliecina lēmums ir vēl divi projekti – Bebru ceļa ir gatavi piedalīties arī ar fi- ceļā – atdodot sev nevajadzīgās un
par papildu ātruma vaļņa posma sakārtošana no Dambja nansēm, pašvaldība to noteikti paņemot nākamajam mācību gadam
nepieciešamās. Pērn skolēnu atsauuzstādīšanu, izveidojusies laba uz Rūpniecības ielas pusi un atbalsta,» tā A. Baļčūns.

Izvērtē JNĪP rīcību
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldība
izveidojusi komisiju,
lai pārbaudītu pašvaldībai piederošā namu
apsaimniekotāja SIA
«Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde»
(JNĪP) izsniegto rēķinu
atbilstību likumam.
Komisija izveidota, pamatojoties uz vairāku apsaimniekotāja
klientu sūdzībām par saņemtajiem rēķiniem. Tā kā vairāki
iedzīvotāji apstrīdēja JNĪP piesūtīto rēķinu pamatotību, starp
pusēm izcēlās konflikts. Lai
to atrisinātu, jānoskaidro, vai
apsaimniekotājam bija pamats
izrakstīt šādus rēķinus. Strīdu
risināšanas kārtību paredz likums «Par dzīvokļa īpašumu».
Tajā noteikts, ka jautājumus,
kas saistīti ar daudzdzīvokļu
mājas kopīpašumā esošās daļas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, izlemj dzīvokļu īpašnieki,

savstarpēji vienojoties ar apsaimniekotāju.
24. augustā komisija, kuras
sastāvā ir vairāki kompetenti
juristi un kuru vada Jelgavas
pašvaldības izpilddirektora
vietnieks Vilis Ļevčenoks, uzņēmuma kapitāldaļu turētāja
pārstāvim, Jelgavas pašvaldības priekšsēdētājam Andrim
Rāviņam, iesniegs izvērtēšanai
pārbaudes rezultātus.
V.Ļevčenoks «Jelgavas Vēstnesi» informēja, ka komisija
jau izvērtējusi JNĪP izrakstītos
rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem. «Esam konstatējuši, ka
atsevišķos gadījumos uzņēmums
rīkojies nepareizi un nav izvērtējis situāciju atbilstoši likuma
prasībām, turklāt rēķinu izrakstīšanas brīdī visi dzīvokļi nav bijuši
privatizēti,» tā V.Ļevčenoks. Viņš
norādīja, ka iegūtā informācija
vēl tiks pārskatīta, lai sagatavotu
ziņojumu pašvaldības priekšsēdētājam. Atkarībā no komisijas
lēmuma JNĪP tiks ieteikta turpmākā rīcība.

Cukurfabrikai
neizdodas attaisnoties

 Kristīne Pētersone

Administratīvā rajona
tiesa noraidījusi Jelgavas Cukurfabrikas sūdzību par lēmumu, ar
kuru 2005. gadā tika
atzīts, ka piesārņojums no fabrikas Liel
upē iepludinātajos notekūdeņos pārsniedz
pieļaujamo normu, un
uz laiku tika apturēta
ražotnes darbība.
Lietas tiesneses palīdze Gita
Garzubova «Jelgavas Vēstnesi»
informē, ka sūdzība noraidīta kā
nepamatota. «Tagad cukurfabrika lēmumu līdz 11. septembrim
var pārsūdzēt Administratīvajā
apgabaltiesā.»
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka fabrikas sūdzību par
Vides pārraudzības valsts biroja
2005. gada 2. novembra lēmumu
iesniedza Administratīvajā rajo-

na tiesā, pieprasot atcelt Vides
valsts dienesta (VVD) administratīvo aktu par Lielupes piesārņošanu. VVD pēc administratīvā
akta noformēšanas uz laiku
bija apturējis fabrikas darbību
– ražošanu pilnībā apturēja 4.
oktobra vakarā, bet 6. oktobrī
tika nolemts, ka cukurfabrikai
dos atļauju turpināt darbu ar
noteikumu, ka ražotne pildīs
VVD noteiktās prasības. Pēc to
izpildes uzņēmums 10. oktobrī
atsāka biešu pārstrādi un cukura ražošanu.
Tiesā cukurfabrika vēlējās
pierādīt, ka nav vainīga masveida zivju slāpšanā Lielupē 2005.
gada rudenī, mēģinot pat novelt
vainu uz SIA «Jelgavas ūdens»,
kas ar pilsētas kanalizācijas notekūdeņiem būtu varējusi veicināt šo katastrofu. Tiesā gan tas
neapstiprinājās – galvenokārt
jau tāpēc, ka pilsētas notekūdeņi
pēc to attīrīšanas ieplūst nevis
Lielupē, bet gan Driksā.

Jelgavas Kriminālpolicijai no septembra
jauns priekšnieks
 Kristīne Pētersone

Jau no septembra Jelgavas Kriminālpolicijai būs
jauns vadītājs – līdzšinējais priekšnieks Saulvedis
Šalājevs pieņēmis jaunu
darba piedāvājumu, bet
viņa vietā ar pavēli iecelts tagadējais Jelgavas
Kriminālpolicijas biroja
3. nodaļas priekšnieks
Uldis Markus.

S.Šalājevs Jelgavas policijā
strādā jau kopš 1990. gada,
kas arī bijusi viņa pirmā darba vieta, – sācis kā jaunākais
milicis, tad milicis, vecākais
milicis, darbs Kriminālpolicijā,
bet par tās priekšnieku kļuvis
2003. gadā. «Protams, ir žēl
pamest darbu un kolektīvu
Jelgavā, bet vienlaikus tas ir
arī jauns izaicinājums,» saka
S.Šalājevs, atklājot, ka jau no
1. septembra kļūs par Rīgas

 Akciju sabiedrība «Latvijas
dzelzceļš» informē autovadītājus, ka sakarā ar dzelzceļa
sliežu remontu naktī no 29.
uz 30. augustu laika posmā no
pulksten 23 līdz 5 būs slēgta
autotransporta kustība pār
dzelzceļa pārbrauktuvi Garozas ielā pie cukurfabrikas.
Latvijas Dzelzceļa vadība informē, ka
transporta līdzekļu kustība remontdarbu laikā tiks novirzīta pa apbraucamo ceļu maršrutā Aviācijas iela,
Loka maģistrāle un Rubeņu ceļš.

Finišam tuvojas vēl
viens pēc publiskās un
privātās partnerības
principa īstenotais
projekts – noasfaltēta
T.Grothusa iela. Vēl
atliek uzstādīt «gulošo policistu», un
darbi būs pabeigti.
Pašvaldības aģentūras «Pils ēt s a im n iec īb a » direktors
Andrejs Baļčūns teic, ka darbi
tiks pabeigti tuvāko nedēļu
laikā, un pašlaik tiek meklēts
labākais risinājums ātrumvaļņa izveidei. A.Baļčūns atklāj,
ka arī šī bijusi iedzīvotāju iniciatīva – tā kā T.Grothusa iela
ir iekšējā iela ar privātmāju
apbūvi, cilvēki padomājuši par
savu drošību. Lai caurbraucēji neapdraudētu privātmāju
iedzīvotājus un viņu bērnus,
pieņemts lēmums par «gulošā
policista» uzstādīšanu – tas
autovadītājiem liks samazināt braukšanas ātrumu. «Pilsētsaimniecības» direktors
informē, ka šim mērķim tiks
atvēlēti 3000 latu.
Darba gaitā noregulēti piecu
kanalizācijas aku vāku augstumi, sakārtota ielas braucamā daļa un uzlikts asfalts.
T.Grothusa ielas asfaltēšanas
projekta izmaksas uz pusēm
sedz pašvaldība un iedzīvotāji.

Īsi

lidostas Drošības departamenta direktoru. «Lidostā līdz
ar pēdējā laika notikumiem
– vērienīgo bankas naudas zādzību 1,2 miljonu eiro apmērā,
kurā bija iesaistīti arī lidostas
darbinieki, – pašlaik notiek
darba sistēmas reorganizācija,
veidojas jaunas struktūras, kur
man tika izteikts piedāvājums.
Un es to pieņēmu.»
Kriminālpolicijas priekšnieku ar pavēli no darba atbrīvot

u n i e c e l t v a r t i k a i Va l s t s
policijas priekšnieks. «Jelgavas Vēstneša» rīcībā esošā
informācija liecina, ka policijas priekšnieks akceptējis
S.Šalājeva vēlmi mainīt darbu
un ar pavēli jau atbrīvojis
viņu no amata, paralēli tam
ieceļot jauno priekšnieku. Jau
no 1. septembra Jelgavā Kriminālpoliciju vadīs U.Markus,
kurš mūsu pilsētas iekšlietu
struktūrā strādā kopš Poli-

cijas akadēmijas beigšanas.
Pašlaik viņš vēl pilda Kriminālpolicijas biroja 3. nodaļas
priekšnieka pienākumus.
«Viņam nav svešs darbs Kriminālpolicijā, arī Jelgavas
situāciju viņš pārzina labi,
lai sekmīgi varētu uzņemties
jaunos pienākumus,» spriež
S.Šalājevs.
Pagaidām U.Markum jaunajā amatā ir noteikts četru
mēnešu pārbaudes laiks.

cība bijusi ļoti liela. LSK aicina skolu
absolventus un ikvienu iedzīvotāju,
kam mājās ir nevajadzīgas mācību
grāmatas, atbalstīt akciju un sekot
līdzi tālākiem paziņojumiem. Kampaņas laikā LSK jaunieši un brīvprātīgie
iepazīstinās bērnus ar Sarkanā Krusta
kustības pamatprincipiem un aicinās
aktīvi iesaistīties tās humāno mērķu
īstenošanā.

 No 1. septembra tiks paaugstināta braukšanas maksa vairākos iekšzemes elektrovilcienos un dīzeļvilcienos: maršrutā
Jelgava – Rīga biļetes cena palielināsies par 12 procentiem.
Ja pašlaik brauciens šajā maršrutā maksā 74 santīmi, tad no
1. septembra pasažieriem būs
jāšķiras no 83 santīmiem. Atsevišķos maršrutos braukšanas maksas
kāpums sasniegs pat 25 procentus.
Biļešu cenu pieaugums attieksies gan
uz biļetēm vienam braucienam, gan
mēnešbiļetēm. Būtiskākais cenu kāpums gaidāms maršrutos Rīga – Salaspils, Rīga – Olaine, Rīga – Ogre.
Bet uz Dubultiem, Carnikavu, Sloku,
Saulkrastiem un Tukumu maksa par
vienu braucienu, kā arī mēnešbiļetes
cena nemainīsies.
 Reģistrētā bezdarba līme-

nis jeb bezdarbnieku skaits
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
kopskaitā valstī jūlija beigās
bija 5,7 procenti – Jelgavā
4,7 un Jelgavas rajonā 4,6
procenti, liecina Nodarbinātības

valsts aģentūras (NVA) dati. Valstī
bezdarba līmenis salīdzinājumā ar
2007. gada jūniju samazinājies par
0,1 procenta punktu. NVA uzskaitē 2007. gada jūlija sākumā bija
62 287, jūlija beigās – 60 635
bezdarbnieki, attiecīgi to skaits
mēneša laikā samazinājies par 1652
cilvēkiem. No pilsētām viszemākais
bezdarba līmenis ir Rīgā – 3,4 procenti, Ventspilī – 4,4, Jelgavā – 4,7,
Jūrmalā – 4,8, Daugavpilī – 5,1,
Liepājā – 5,4 procenti, bet Rēzeknē
– 8,3 procenti. Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām saglabājies
Latgalē.
Ritma Gaidamoviča

4., 5.

ZOG LIELVEIKALOS

Zagšana lielveikalos – diemžēl ikdiena
 Sintija Čepanone

«Tas ir ļoti jutīgs jautājums un sāpīga problēma, tādēļ šo informāciju
nemēdzam publiskot,»
runājot par zaudējumiem, ko piedzīvo
tirdzniecības vietas sīku
zagšanu dēļ, atzīst veikalu pārstāvji. Taču statistika, kas apkopota
kādas apsardzes firmas
mājas lapā, ir nežēlīga:
zādzību dēļ veikali katru
dienu zaudē apmēram
piecus procentus no
savas peļņas, bet vidēji
35 procentus no tirdzniecības vietas kopējo
zaudējumu apjoma veido tieši sīkas zādzības.
Kā atklāj «Maxima Latvija» un
«Rimi Latvia» pārstāvji, nav svarīgi, kurā Latvijas pilsētā lielveikals atrodas, – visur zog līdzīgos
apmēros, izmantojot vienas un
tās pašas metodes, un lielākoties
apmeklētāji «aizmirst» samaksāt
par parfimērijas precēm, alkoholiskajiem dzērieniem, apģērbu,
nelielu elektrotehniku un citām
izmēra ziņā «ērtām» lietām.

«Aizmirst»
samaksāt daudzi

«Dažādos Latvijas reģionos
kopā ir 113 mūsu veikali, un
vidēji katras 15 minūtes rodas
situācija, kad nepieciešama apsargu iejaukšanās,» SIA «Maxima
Latvija» sabiedrisko attiecību
speciālists Ivars Andiņš atklāj, ka
tie ir ne tikai konstatētie zagšanas
mēģinājumi, bet arī reizes, kad
apsargs pārliecinās, vai pircējiem
tiešām kaut kas nav «pielipis pie
pirkstiem». Kopš pirmā veikala
«Maxima» atvēršanas 2001. gadā
līdz šim brīdim zagšanas mēģinājumu apmērs nav mainījies. To
apliecina arī SIA «Rimi Latvia»
Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Eniņa.
«Nevar arī strikti nodalīt, ka
vienā vai otrā veikalā zog biežāk,
taču skaidrs ir tas, ka lielāki
zaudējumi ir tajā, kur apgrozās
vairāk cilvēku, piemēram, «Rimi»,
kas atrodas Rīgas stacijā,» atklāj
Z.Eniņa.
Mīts ir tas, ka galvenokārt
veikalos zog tikai sociāli nelabvēlīgu grupu cilvēki. Gluži pretēji

Gandrīz visi uz veikalu dodamies ar mērķi iepirkties,
taču dažiem tas ir cits – netrūkst cilvēku, kas tirdzniecības vietu apmeklē, lai iegūtu savā īpašumā kādu lietu,
par to nesamaksājot un cerot, ka viņu neviens nepamanīs un nesauks pie atbildības. Proti, viņš dodas zagt.
Nu jau sen kā līdzās pārdevējiem un citiem lielveikalu
darbiniekiem tajos strādā arī apsargi, kuri novēro un
aiztur cita mantas tīkotājus jeb sīkos zagļus. Šoreiz ar
apsardzes firmu un policijas darbiniekiem centāmies
noskaidrot, kāda ir situācija Jelgavas lielveikalos, kādi
cilvēki zog, kuras preču grupas ir zagļu iecienītākās un
kā pret to cīnās apsardzes firmas Jelgavas lielākajos
veikalos – tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža», «Valdeka», «Vivo centrs» un lielveikalā «Elvi».
– viņu skaits ir krietni mazāks
par to, kuriem līdzekļu pietiek,
tostarp čiepj arī labi pārtikuši.
«Rimi Latvia» pārstāve atklāj,
ka galvenokārt sīkas zādzības
pastrādā pusaudži, taču veikalos
«uzdarbojas» arī profesionāļi, un
viņu vecums ir visdažādākais.

Garnadžus uzmana rūpīgi

«Veikali tiek iekārtoti, pirmām
kārtām domājot par pircēju ērtībām, un paļaujamies, ka 99,99
procentos gadījumu viņi uz tirdzniecības vietu nākt, labu nodomu
vadīti,» teic I.Andiņš, norādot,
ka, protams, ņemti vērā arī drošības apsvērumi. Lielākoties visās
tirdzniecības vietās negodīgie pircēji tiek kontrolēti trijos līmeņos.
«Fiziskā apsardze galvenokārt
nodrošina vizuālo novērošanu
un seko līdzi situācijai veikalā ar
videosistēmas palīdzību. Telpās
izvietotas novērošanas kameras,
pie ieejas un izejas – drošības
vārti, kas fiksē elektroniskās aizsardzības ierīces jeb «pīkstuļus»,»
paskaidro Z.Eniņa, atklājot, ka,
nodrošinot fizisko novērošanu,
vislielākās raizes sagādā darbaspēka trūkums, ko izjūt arī apsardzes firmas. «Jo vairāk cilvēku,
kas seko līdzi negodīgu pircēju
darbībām, jo vieglāk iespējams
novērst problēmas,» tā viņa.
Ņemot vērā, ka lielveikali Latvijā parādījušies salīdzinoši nesen,
visas drošības sistēmas ir gana
modernas un vismaz tuvākajā
laikā radikālas izmaiņas nepiedzīvos. «Arī novērošanas kameras ir
labas – kad policija lūdz ierakstu,
tā kvalitāte apmierina,» pamato
I.Andiņš. Viņš arī stāsta, ka laiku
pa laikam tiek mainīts kameru
izvietojums, jo «acīgākie» garnadži mēdz ielāgot, kā pret tām

jānostājas, lai zādzība apsargu
monitoros nebūtu pamanāma.
«Drošības apsvērumu dēļ arī ar
«pīkstuļiem» aprīkotās preces nereti tiek mainītas,» «Maxima Latvija» pārstāvis neslēpj, ka visām
precēm nodrošināt šos elementus
būtu pārāk dārgi, tādēļ ar tiem
aprīko noteiktas preču grupas.
«Lai čiepēji nevarētu paļauties
uz pieredzi, ka noteikta prece
«nepīkst»,» pamato I.Andiņš.
Tirdzniecības vietu pārstāvji
atzīst, ka par iespējamu zādzības
mēģinājumu ar signālu var brīdināt drošības vārti, to var pamanīt
arī apsargs, kas novērošanas
kamerā ievērojis ko aizdomīgu,
piemēram, ja kāda prece tiek
paslēpta apģērbā. Tad viņam ir
tiesības pircēju korekti pārbaudīt
pašam, bet, ja aizturētais nepiekrīt, – policijas klātbūtnē. «Taču
jāņem vērā, ka dažkārt vārti var
signalizēt, ja tiem ir kāda tehniska kļūme vai arī citur iegādāta
lieta nav «atprečota»,» Z.Eniņa
apsargus un iedzīvotājus rosina
būt savstarpēji saprotošiem.
Jāpiebilst, ka šādas aizsardzības
metodes ir pietiekami efektīvas, jo
atbaida neprofesionālus zagļus.

Apsardzes darbinieki atzīst, ka, neskatoties uz moderno novērošanas sistēmu un apsargu klātbūtni tirdzniecības zālē, ar kādu sīko
zagli nākas saskarties ik dienu. Mainījusies tikai apsardzes darbības politika – pirms pāris gadiem visi svešas mantas tīkotāji uzreiz
nonāca policijas redzeslokā, taču mūsdienās likumsargu darbs ir daudz atvieglotāks. Vispirms apsardze aicina šos cilvēkus sadarboties un domāt par kopīgu risinājumu, bet, ja cilvēks tam nepiekrīt, tiek pieaicināti policijas pārstāvji – tāpēc arī atšķiras apkopotā
Foto: JV
informācija par zagšanas gadījumiem lielveikalos, kas ir policijas rīcībā un kas paliek pie apsargiem.
dārgākajai, un uz kasi maksāt! Arī
tā ir zagšana.
«Visretāk piesavinās maizi,
pienu, toties zagļi iemanījušies
no veikaliem izstiept tādas lietas, ko pēc tam ir ērti pārdot.
«Iecienītākās preces ir kvalitatīvi, līdz ar to arī dārgi skūšanās,
kosmētikas piederumi, kurus
vēlāk realizē par puscenu. Zagļi
nesmādē arī alkoholu, un visbiežāk paņemtie ir augstas klases
dzērieni,» I.Andiņš atklāj, ka
pašlaik topā ir ūdens filtru patronas. «Acīmredzot šai precei ir
noiets,» viņš saka.
Z.Eniņa norāda, ka pusaudži
iecienījuši «aizmirst» samaksāt
par sīkām, taču vērtīgām precēm,
piemēram, DVD pleijeru. Būtiski,
ka profesionāļi atšķir dārgu preci

no mazāk vērtīgas, tieši tādēļ
visbiežāk tiek zagtas smalkas
lietas.

mazāk zādzību, jo tur katru dienu summa nepārsniedz vienu mini- gadiem. Policijas pārstāvis atiegriežas tuvākā mikrorajona mālo mēnešalgu jeb 120 latus. zīst, ka veikalu zagļi iecienījuši
iedzīvotāji, kas cits citu ļoti labi Tas ir kriminālpārkāpums, par visu – sākot no sīkumiem, konpazīst, līdz ar to baidās kaut ko kuru paredzēta atbildība – sods ar fektēm un parfimērijas precēm,
zagt.
brīvības atņemšanu līdz diviem līdz pat gludekļiem un DVD
«Lielākoties mūsu redzeslokā gadiem vai ar arestu – brīvības atskaņotājiem. Taču galvenais
nonāk nevis cilvēki, kas paveikuši atņemšanu līdz sešiem mēne- mērķis ir savā īpašumā iegūt
zādzības un savā īpašumā iegu- šiem, ar piespiedu darbu vai arī alkoholu, tad – pārtiku, tāpēc
vuši kādu lietu, bet gan zagšanas naudas sodu līdz 50 minimālajām visvairāk cieš tieši pārtikas veimēģinātāji, kuriem iecerētais nav mēnešalgām. «Ņemot vērā, ka kali. «Stāsts no mūsu prakses:
izdevies. Zagļiem tagad darbs lielākoties zog tie, kam nav pat vīrietis vairākas reizes centās
ir daudz apgrūtinātāks, jo ar lata kabatā, viņiem mēnešalgas nozagt alkoholu, taču viņam tas
modernajām videonovērošanas sods neko neizteiks,» stāsta neizdevās. Kādu dienu, lai iegūiekārtām apsargi, operatīvi rī- R.Dikovs.
tu vēlamo alkohola devu, viņš
kojoties, ātri vien noķer svešas
Biežākie zagšanas mēģinā- stiprā dzēriena pudeli atkorķēmantas tīkotāju. Policija uz
ja veikalā, dzēra
lielveikalu izsaukumiem ie- Jelgavas lielvaikalos visvairāk zagtās preces šo dziru, uzkožot
rodas tikai tādā gadījumā, ja • alkohols
turpat paņemto
apsardzes aizturētais pircējs • gaļa
baltmaizi. Kad apnevēlas labprātīgi parādīt, • siers
sargi vīrieti aizkas atrodas viņa somā un • sviests
turēja, viņš bija
pierādīt, ka tā ir viņa iegā- • maize
paspējis izdzert
dāta manta. Kā arī tādā, ja • parfimērija
pusi no lielās pude• juvelierizstrādājumi
tirdzniecības vieta, kurā noles,» tā R.Dikovs.
tikusi zādzība, vēlas formēt
«Tāds tad arī ir
šo gadījumu un nodot likumsargu jumu pastrādātāji tomēr ir zagļu kontingents, kas nonāk
rokās,» tā R.Dikovs.
pieaugušie, nevis jaunieši vai mūsu redzeslokā, – alkoholu
Sīkā zādzība, pēc likuma, ir, ja bērni, – pārsvarā cilvēki ap 40 zog cilvēki, kas no tā ir atkarī-

gi. Bezpajumtnieki piesavinās
pārtiku un nav ieinteresēti veikt
sarežģītas darbības, lai nozagtu
kaut ko vērtīgāku, pārdotu to
un nopirktu sev tīkamo mantu,»
stāsta policists.
«Jāteic, ka līdz ar vasaru sīko
zādzību un izsaukumu uz notikuma vietām ir mazāk, jo cilvēkiem
mugurā nav tik daudz drēbju,
līdz ar to rodas problēmas mantu
noslēpt. Ja nu vienīgi kādu sīku
lietiņu iebāž kabatā,» stāsta iecirkņa priekšnieks.
R.Dikovs atklāj, ka problēmas
policistu darbā un zagļu pārmācīšanā rada likumdošanas īpatnības, jo atbildība paredzēta par
pabeigtu noziegumu, bet par sīku
zādzības mēģinājumu, kas notiek
visbiežāk, nav nekādas atbildības. «Par mēģinājumu kaut ko
nozagt persona netiek saukta pie
atbildības, viņu aiztur, notikumu
fiksē, preci, ja tā nav bojāta, atgūst, bet cilvēkam vien atgādina,
ka tā darīt ir slikti. Taču pēdējā
laikā tomēr cenšamies piemērot

Zog preces, ko var pārdot

Pircēji izmanto visdažādākās
zādzību metodes. Viena no izplatītākajām ir preču iznešana,
tās noslēpjot pie sevis. Mazi
priekšmeti tiek ievietoti kabatās, slēpti lietussargos, apģērbā,
bērnu ratiņos, cerot, ka drošības
iekārtas nenoreaģēs. «Mēdz būt
arī gadījumi, kad «godīgais»
pircējs paļaujas uz kāju ātrumu
– paņem preci un skrien ārā no
veikala, cerot, ka netiks noķerts,»
pieredzē dalās I.Andiņš. Savukārt, zogot apģērbu, drēbes tiek

uzvilktas, tiesa gan – tas vairāk
ierasts specializētajos apģērbu
veikalos, jo, tāpat kā citas preces,
arī apģērbs tiek zagts smalks,
nevis salīdzinoši lēts.
Taču dzirdēts, ka elektromagnētiskās etiķetes un uzlīmes ne
vienmēr palīdz. Uz metāliskiem
priekšmetiem, piemēram, konservu bundžām, tās dažkārt nestrādā. To zinot, pieredzējuši «pircēji»
zādzības priekšmetu ietin folijā,
lai neitralizētu pret drošības vārtu reakciju pie izejas. Vēl iecienīta
zagšanas metode ir svītru kodu
etiķešu pārlīmēšana no vienas sērijas dārgākiem priekšmetiem uz
lētākiem. Bet, ja precei ir līdzīgs
fasējums, piemēram, standarta
vāciņi, pie kuriem līmē etiķetes,
tad lētākās preces vāciņu pārliek

Vērienīgākais mēģinājums
– par 400 latiem

Zaudējumu apmērs tirdzniecības vietā atklājas inventarizācijas
procesā. «Tad arī tiek konstatēts,
ka preču un naudas daudzums
nesaskan,» I.Andiņš teic, ka nav
nozīmes «vidējot» summu, kura
pēc inventarizācijas ierakstāma ar
mīnus zīmi. Taču aplēses liecina,
ka galvenokārt tiek zagtas preces,
kas vidēji maksā 10 latus.
Kas vainīgs – lielveikala darbinieki vai apsargi –, ja zādzības nav
izdevies novērst? Izrādās, vainīgie
visbiežāk netiek meklēti. «Mēs nevaram vainot, piemēram, pārde-

vējus, jo apzināmies, ka nelietīgo
«pircēju» darbībām grūti izsekot.
Taču, ja šādi gadījumi notiek
pārāk bieži, turklāt konstatētas
kādas likumsakarības, tos sākam
papētīt sīkāk,» tā «Maxima Latvija» pārstāvis.
Uz jautājumu par konstatēto
vērienīgāko zagšanas mēģinājumu I.Andiņš atbild: «Mūsu
tirdzniecības vietās iegādāties
preci mēdz arī nelielāku veikalu
īpašnieki, kas mūsējā izvietojumu ļoti labi iepazinuši. Arī mūsu
darbinieki viņus jau pazīst vaigā,
un viens no šādiem pircējiem, to
izmantojot, centās vienkārši no
«Maximas» izvest preci kopumā
par vairāk nekā četriem simtiem
latu. Par laimi, viņam tas neizdevās.»

Policijai tirdzniecības vietās daudz darba
 Ritma Gaidamoviča

Policija atzīst, ka zagļu
visiecienītākie objekti
Jelgavā ir tirdzniecības
centrs «Pilsētas pasāža» un «Vivo centrs»,
tādēļ likumsakarīgi, ka
no turienes saņemts
visvairāk izsaukumu.
Galvenokārt tiek zagtas
pārtikas preces, un šajā
«ekspedīcijā» lielākoties
dodas pieaugušie, ne
pusaudži. Zagļu ķeršanas īstā «sezona» sākas,
kad ārā kļūst vēsāks un
cilvēki tērpušies biezākā apģērbā.
Jelgavas policijas pārvaldes
Kārtības policijas biroja 2. nodaļas 1. iecirkņa priekšnieks Romans Dikovs atzīst, ka izsaukumi
uz lielveikaliem tiek saņemti ik
dienu, galvenokārt no «Pilsētas
pasāžas» un «Vivo centra», jo uz
«Valdeku» vai «Elvi» Rūpniecī-

bas ielā zagļiem iet par tālu – tie
atrodas nedaudz ārpus centra.
R.Dikovs stāsta, ka lielveikali ir
ļoti iecienīti zagļu objekti – tas
izskaidrojams ar to, ka tajos atrodas lielas tirdzniecības zāles,
plašs preču sortiments, apgrozās
daudz cilvēku, ir liela burzma, un
zagļiem šķiet, ka, nočiepjot kādu
lietu, neviens nebūs piefiksējis
viņa pārkāpumu. Mazumtirdzniecības veikalos esot daudz

Jelgavas policijā
reģistrētie pārkāpumi
pilsētas veikalos
(no š.g. janvāra
līdz jūlijam)
• Zādzības no tirdzniecības objektiem –122
• Personīgo mantu zādzības – 12
• Kabatzādzības – 1
• Tīša mantas iznīcināšana – 41
• Mantas iznīcināšana aiz neuzmanības – 8
• Dokumentu nozaudēšana,
mantas pazušana – 20

pantu no Administratīvo pārkāpumu kodeksa par patvaļību, kas
attiecīgi paredz naudas sodu,» tā
viņš. Sastādītais protokols nonāk
Jelgavas pašvaldības Administratīvās komisijas izskatīšanā
un pēc tā tiek piespriests naudas
sods attiecīgajam likumpārkāpējam. Ja cilvēkam nav naudas,
par ko sodu samaksāt, tas vēlāk
tiek atvilkts no vainīgā algas vai
pensijas.

Ceturtdiena, 2007. gada 23. augusts

Modernās drošības sistēmas neaiztur
 Ritma Gaidamoviča

Vārds «zaglis» daudziem no mums saistās
ar bezpajumtniekiem,
alkoholiķiem, narkomāniem un degradējušiem
cilvēkiem, kam kabatā
nav lata, par ko iegādāties nepieciešamo, taču,
izrādās, tā nav. Zog arī
solīdi cilvēki, turklāt
tādu pat esot daudz.
Neiztikt, protams, bez
kleptomānu rosīšanās
Jelgavas lielveikalos un
jauniešiem, kas zagšanu
uztver kā izklaidi. Zagļa
mērķis atkarīgs no viņa
fizioloģiskajām vajadzībām un vēlmēm.
Aptaujāto apsardzes firmu
darbinieki atzīst, ka gadu gaitā
apsardzes sistēma ir krietni uzlabojusies un gājusi laikam līdzi,
taču, lai cik dīvaini tas būtu,
palielinājies arī zagšanas mēģinātāju skaits. Līdz ar to darba ir
daudz gan pārdevējiem, gan apsargiem, gan policijai, jo ikvienam
no viņiem jābūt modriem. SIA
«Baltic Security Service» valdes
loceklis Vladimirs Jegorovs,
kura firma apkalpo tirdzniecības
centrus «Pilsētas pasāža», «Valdeka» un «Elvi», stāsta, ka gadu
gaitā mainījusies apsardzes sistēma un sīko zādzību veicējus ir
vieglāk noķert. «Ja kādam šķiet,
ka, mēģinot kaut ko nozagt, to
neredzēs, jo stūros novietotās

lielveikalos ir ļoti laba apsardzes
sistēma un arī mazo veikalu
vadība ir ļoti ieinteresēta savu
preci aizsargāt, tāpēc lielākoties
dažādu elektropreču un apģērbu
veikalos precēm tiek pieliktas
magnētiskās lentas, «pīkstuļi»
un veikti citi drošības pasākumi.
«Uzstādīt dārgas aizsardzības
sistēmas noteikti atmaksājas, jo
tas ir lielāks garants pret zagļiem,
līdz ar to veikalam ir mazāk zaudējumu,» tā apsardzes vadītājs.
Apsardzes darbinieki atzīst, ka
lielākais skaits sīko zādzību ir
pārtikas nodaļās. Tur ar zādzības mēģinātājiem jāsaskaras ik
dienu.

Zagļi iedalāmi
vairākās kategorijās

Apsardzes darbinieki atzīst,
ka zagļu vecums nav noteikts, jo
zog, sākot no maziem bērniem
līdz pat sirmam vecumam. Sabiedrībā bieži vien pieņemts, ka
zagt dodas tikai bezpajumtnieki
un alkoholiķi, taču tā nav – zagļu
klāsts ir visdažādākais. Jāteic
gan, ka vislielākais skaits zagļu
un zagšanas mēģinātāju ir cilvēki ap 40 gadiem un pensionāri.
E.Kovaļevska stāsta, ka pirmkārt
jau nākoties strādāt ar mazajiem
čiepējiem, kas vecāki par 12 gadiem, – atnāk kopā ar draugiem,
kaut ko mēģina iebāzt kabatās,
bet tikai tad, kad pieķerti, sāk
domāt, ko pastrādājuši un ko
vecāki teiks, jo visos šajos gadījumos par attiecīgo notikumu
tiek paziņots vecākiem vai aiz-

tādi, kas iet zagt pirmo reizi. Viņus nebiedē modernās apsardzes
sistēmas un tas, ka var pieķert.
Lielākoties tādi cilvēki nemaz
nevēlas zagt, bet grib vienkārši
joka pēc paņemt preci un par to
nesamaksāt,» tā «Pilsētas pasāžas» apsardzes vadītāja.
«Vivo centra» apsardzes maiņas
vecākais atzīst, ka viņu apsargājamā objektā lielākoties zagšanas
mēģinātāji ir pensionāri, kuriem
nav tika daudz naudas, lai nopirktu visu nepieciešamo, un
cits nekas neatliek – jāķeras pie
zagšanas. Apsardzes darbinieki
atzīst – kā jau lielā pilsētā, neiztikt arī bez narkomāniem, kas
ierodas kaut ko nozagt, un viņam
pat neinteresē, ko tieši. Galvenais
mērķis – nozagto realizēt tirgū
un par saņemto naudu iegādāties
nepieciešamo narkotiku devu.
E.Kovaļevska atzīst, ka ir vēl
viena kategorija – riskētāji. Viņi
paņem sev vajadzīgo mantu un
uzreiz metas bēgt, taču lielveikalos šādus cilvēkus ir ļoti viegli
noķert, jo bēgot pa ceļam ir dažādi šķēršļi – cilvēki, eskalatori,
apsardzes darbinieki, kas traucē
īstenot zādzību.
E.Kovaļevska stāsta, ka ļoti
daudz ir neizglītotu cilvēku.
«Bieži vien pēc aizturēšanas
konstatējam, ka viņš nemāk ne
lasīt, ne rakstīt. Labākajā gadījumā viņam ir pabeigtas 5. – 6.
klases. Un viņš zog, jo nav iztikas
līdzekļu, turklāt, iespējams, ar
šādu izglītību neviens viņu darbā
neņem,» tā apsardzes vadītāja.

Mobilās grupas apsargs
Vasīlis Kovtuns atzīst,
ka lielākais
skaits sīko
zagļu tiek
noķerts tieši
ar videonovērošanas
palīdzību.

videokameras ir tikai butaforija, kas aptver vienu ierobežotu
daļu, tad nākas rūgti maldīties.
Tā nav – mūsdienās šī sistēma
ir ļoti strauji attīstījusies. Viena
kamera aptver teritoriju 360 grādu rādiusā, ar tās palīdzību mēs
spējam no viena veikala stūra
paskatīties, kas norisinās otrā,
un aplūkot, kāda prece cilvēkam
rokās, kā arī redzēt pat to, cik tā
maksā,» tā V.Jegorovs.
«Protams, tas nenozīmē, ka
apsardzes darbinieki novēro pilnīgi visus veikala klientus. Šajās
kamerās tiek pamanīti aizdomīgākie, uz kuriem tad arī vērš gan
videonovērotāju, gan zālē esošo
apsargu uzmanību. Bieži vien tieši ar videonovērošanas palīdzību
tiek pierādīta attiecīgās personas
vaina,» stāsta valdes loceklis.
«Pilsētas pasāžas» apsardzes vadītāja Evija Kovaļevska skaidro,
ka daudzi bieži vien paņem preci,
par to nesamaksā, paiet garām
pārdevējai un kasei, domādami,
ka izdevusies zādzība, taču aiz kases sagaida apsardzes darbinieks.
Pārkāpējam rodas neizpratne par
to, ka visu viņš izdarījis pareizi,
kasei garām ticis, bet apsardze
tomēr noķērusi. «Vivo centra»
apsardzes vadītājs atzīst, ka

bildņiem. Visbiežāk tie ir bērni
no bērnunamiem, tādi, kuriem
ir slikti apstākļi ģimenē, nāk no
laukiem un ir minoritāšu pārstāvji. V.Jegorovs atzīst, ka Jelgavā
uz zagšanu sarosījušies arī solīdi
cilvēki. «Daudziem tā vien šķiet,
ka uzmanība jāpievērš trūcīgākajiem un ne tik labi apģērbtiem,
taču vizuālais tēls mūsdienās var
būt ļoti maldinošs, aizvien biežāk
redzeslokā nonāk ārēji pieklājīgi
cilvēki,» tā V.Jegorovs. Jelgavā
ir arī kleptomāni – cilvēki, kas
zog, ne jau ļaunu gribēdami. Tā
ir slimība, un, ja cilvēks vienā
dienā pastrādājis zādzību, nākamajā par to neatceras. V.Jegorova
praksē bijis atgadījums, kad iet
labi ģērbta sieviete, pirksti pilni
zelta gredzeniem, bet līdzi bērns,
kas raud un mammai saka: «Es
taču, mammu, tev teicu, lai tu
nezodz!» Bet cilvēks to izdarījis,
jo tā ir slimība, ar kuru nespēj
cīnīties.
E.Kovaļevska stāsta, ka ir
arī tādi zagļi, kas vienu reizi
pamēģina, viņam, iespējams, tas
izdevies, tādēļ atgriežas, lai dotos
pa to pašu «taciņu». Jāatzīst,
ka ar katru reizi modrība zūd
un neuzmanības dēļ viņš tiek
pieķerts. «Pilsētā saradušies arī

visdažādākās, taču lielākoties vi- centra» apsardzes vadītājs. Vēl
sas jau apsargiem apzinātas. Ņe- no pārtikas precēm par iecienīmot vērā, ka visi cilvēki ir radoši tākajām atzīts siers, sviests un
un izdomas bagāti, katru dienu maize. «Protams, jaunieši mēdz
apsargi iepazīstas arī ar ko jaunu. paņemt pa kādai šokolādei, konE.Kovaļevska atfektei, bet šādu
Arī tā zog: vei- zadzēju kļuvis
zīst, ka vispopulārākais zādzības
jo pēc piekalā izdzēra mazāk,
paveikšanas veids
ķeršanas viņiem
ir preces noslēpalus pudeli, uz- kļūst kauns,» tā
šana pie sevis apE . Ko v a ļ e v s k a .
koda konfekti, Runājot par elekģērbā vai somā.
«Viņi nodarbojas
zagšanu
vēl iztukšoja tropreču
ar to, lai apietu
– tādi gadījumi ir
puslitru vodkas ļoti reti. Apsargi
mūs, bet mēs nodarbojamies ar
skaidro ar fakun domāja, ka to
to, lai noķertu
tu, ka šīs preces
viņus,» tā apsarneviens neko kļuvis daudz sadzes vadītāja.
režģītāk nozagt,
namanīs
jo zadzējam jāVeikalā
mēģina apiet vaipiedzeras
rākas drošības
un aizmieg
sistēmas, un tas var būt ļoti
Attiecīgi no zagļu vai zagšanas riskanti. «Taču manā darbā bija
mēģinātāju loka izriet arī preču viens ļoti interesants gadījums
klāsts, ko vēlas nozagt. Apsardzes ar vērienīgu elektropreču zagšamaiņas vecākais atzīst, ka katrs nas mēģinājumu, kuru, protams,
zaglis aptver to kategoriju, kas mēs pieķērām. Es staigāju pa
viņam visnepieciešamākā, bet, mājsaimniecības preču zāli un
savelkot galus, izrādās, ka zagļi ieraudzīju aizdomīgu vīrieti,
pabijuši visās nodaļās un zaguši kurš mani aiz blakus plaukta
dažādas lietas. Sākot no mazajām nepamanīja. Pēkšņi viņš paņem
konfektēm un kosmētikas piede- elektrisko tējkannu ar titāna
rumiem līdz pat elektroprecēm, disku, kas maksā palielu naudu,
bet tās gan kāds izstiept vēlas un ātri ieliek to savā somā. Viņš
ļoti reti. Tas, kādas preces zog, izturējās pavisam mierīgi, izgāja
lielākoties atkarīgs no vecuma cauri zālei, tad pēkšņi apgriezās,
un statusa sabiedrībā. Taču par devās atpakaļ uz jau minēto novisiecienītāko preci Jelgavā atzīts daļu un no plaukta vēl gludekli
alkohols, kas vilināt vilina dau- iebāza savā maisiņā. Atkal mēdzus. Pēc alkohola nākot dažāda roja ceļu pāri visai tirdzniecības
gadagājuma cilvēki, lielākoties zālei, izgāja laukā aiz kases, kur
vīrieši, un viņu diagnoze bieži arī mēs viņu noķērām. Apsargi
vien ir alkoholiķis. «Bija mums vien nobrīnījās, kā viņš kaut ko
reiz «pastāvīgais» ciemiņš, kuru tādu varēja dabūt gatavu,» stāsta
noķērām ar videonovērošanas ka- E.Kovaļevska.
meru palīdzību jau vairākas reiV.Jegorovs atzīst, ka Jelgavas
zes. Taču pēdējo reizi viņš atnāca lielveikalos ļoti iecienīti kļuvuši
uz veikalu, steidzīgi izdzēra alus arī juvelierizstrādājumu veipudeli, pa ceļam līdz stipro dzē- kali. «Parasti cilvēki nesaprot,
rienu plauktam uzkoda konfekti, kā gan var kaut ko tur nozagt,
tad izdzēra 0,5 litri degvīna un vēl ja viss atrodas aiz atslēgas un
vienu alus pudeli. Pēc alkohola nav rokām aptaustāms. Tikmēr
devas saņemšanas viņš laimīgs zadzēji jau izstrādājuši savu
izgāja no pārtikas daļas un pie taktiku. Ne visi skapīši ir cieši
eskalatora kāpnēm uz otro stāvu noslēgti, daudzos no tiem stūrīaizmiga. Protams, mēs izsaucām šos ir spraudziņas, kuras zagļus
ātro palīdzību un nogādājām vilina. Kamēr, piemēram, sieviete
runājas ar pārdevēju un novērš
tās uzmanību no pārējiem pircējiem, viņas līdznācējs ar stieplīti
pa spraudziņu veiksmīgi izvelk
kādu ķēdīti vai citu dārglietu,»
tā valdes loceklis.

Netrūkst arī
pagaršotāju

Mīts par kameru kā butaforiju paliek tikai mīts, jo lielveikalos tajās redzams viss – viena kamera spēj aptvert teritoriju 360 grādu
rādiusā un ar tās palīdzību ir iespējams no viena veikala stūra
redzēt, kas notiek otrā.
«Neviens bez mērķa nezog, katrs
atnāk ar savu noteiktu uzdevumu, kuru cenšas īstenot, tāpēc ir
arī tāds zagļu kontingents, kas,
kaut ko nozogot, vēlas nonākt
atpakaļ cietumā. Viņš jau tur ir
bijis, iznākot nespēj integrēties
sabiedrībā, tādēļ vēlas atgriezties
ieslodzījuma vietā,» tā «Vivo centra» apsardzes vadītājs.
Zagļu uzdarbošanās atkarīga
gan no sezonas, gan veikala tipa.
Taču izteikti vairāk mazo zādzību
veicēju jūtami rudens un ziemas
mēnešos, jo tad viņiem mugurā
esot vairāk apģērba, kurā paņemto preci paslēpt. «Vivo centra»
apsardzes vadītājs stāsta, ka
zagšanas tehnikas viņiem esot

vīrieti drošās rokās, lai arī viņš
bija nodarījis zaudējumus. Mēs
jau ne tikai ķeram zagļus, bet
arī atbildam par pārējo pircēju
drošību veikalos,» stāsta «Vivo
centra» apsardzes vadītājs.
Apsardzes darbinieki stāsta,
ka otra iecienītākā prece, pēc
pēdējo laiku novērojumiem, ir
gaļa. Pa kādam svaigas vai žāvētas gaļas gabalam nereti nonāk
«pircēja» somā. «Gaļas zadzējas
lielākoties ir sievietes, viņas
sabojā preces marķējumu un
maisiņu, bet gaļu ieslidina nevis
groziņā, bet gan savā somā. Līdz
ar to mums vairāk uzmanības arī
jāpievērš gaļas produktu tirdzniecības nodaļai,» stāsta «Vivo

Apsardzes darbinieki stāsta,
ka bez zadzējiem un zagšanas
mēģinātājiem veikalos uzdarbojas arī tāda kategorija kā
pagaršotāji. «Ir cilvēki, kas
regulāri nespēj atturēties no
kādas vīnodziņas vai cita našķa
pagaršošanas un cer, ka apsargi
viņu nepamanīs. Tā nav, mēs
pamanām visu un visu arī fiksējam. Par to pienākas rājiens.
Lielākoties pēc rājiena saņemšanas cilvēki nokaunas un otrreiz
nemēģina to darīt,» tā «Vivo centra» apsargs. Cilvēkiem jāsaprot:
ja veikalā šī lieta nav paredzēta
garšošanai, tad tas nav jādara.
Apsargi aicina cilvēkus ar degustēšanu nodarboties tad, kad tas
veikalos paredzēts un attiecīgā
vietā arī izdarāms.
«Taču ar to visu mēs ikdienā strādājam. Galvenā cīņa ir
apstākļu radīšana, lai uzlabotu
apsardzes sistēmas un zādzības
vairs nenotiktu. Vietās, kur notiek visvairāk zādzību, pievēršam
lielāku uzmanību un ar katru
reizi cenšamies novērst vājākās
vietas. Kā arī regulāri ievērojam
konkrētās aizdomīgās personas,
kas uz veikalu nāk tikai ar vienu
mērķi – zagt,» atzīst «Vivo centra» apsardzes maiņas vecākais.
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ATBILDAM

Atbildam jelgavniekiem

Lielie atkritumi bojā skatu
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Silovas kundze, paužot
sašutumu par situāciju,
kas regulāri rodas pie atkritumu konteineriem. «Vai
tiešām nevienam neinteresē, ka pie daudzdzīvokļu
namiem kaudzēm krājas
veci dīvāni, logu rāmji un
citas iedzīvotājiem vairs
nevajadzīgas lietas?! Turklāt šāds skats paveras ne
tikai pie atkritumu konteineriem pilsētas nomalē, bet
arī centrā,» neizpratni par
atbildīgo institūciju darbu
pauž pensionāre.
«Lielgabarīta atkritumu izvešana Jelgavā neapšaubāmi
ir ļoti aktuāla problēma, vēl jo
vairāk tādēļ, ka nav iespējams
izkontrolēt, kurš iedzīvotājs
vainojams bezatbildīgajā rīcībā. Ja vienu dienu lielgabarīta
atkritumus izved, tad jau nākamajā atkal saradušies citi,»
Jelgavas Pašvaldības policijas
Administratīvā patruļdienesta
priekšnieks Antons Linerts pieļauj, ka lielgabarīta atkritumus
– tādus, ko izmēra dēļ nevar
ievietot konteineros, piemēram,
mēbeles, sadzīves inventāru,
– pie konteineriem cilvēki novieto vēlās vakara stundās vai pat
naktīs, lai netiktu pieķerti.
Viņš atklāj, ka gan namu apsaimniekotāji, gan sētnieki, gan
iedzīvotāji vairākkārt aicināti
būt modriem, likumsargiem
ziņojot par pārkāpējiem. «Iespējams, ka lielgabarīta atkritumus
pie daudzdzīvokļu namiem novieto arī privātmāju iemītnieki,
tādēļ ir ļoti svarīgi, lai cilvēki
ziņotu par šādiem gadījumiem,
piefiksējot, piemēram, automašīnas numuru, laiku, kad atkritumi novietoti,» tā A.Linerts,
piebilstot, ka patruļu laikā konstatētas arī vietas, kurās lielgabarīta atkritumi novietoti teju
katru dienu. «Tādas vietas ir,
piemēram, Puķu ielā, Pulkveža
O.Kalpaka ielā 35, arī Māras un
Asteru ielas krustojumā,» atklāj
Administratīvā patruļdienesta
priekšnieks.
Atkarībā no apjoma pārkāpējam var piemērot sodu līdz 50 latiem. Akti galvenokārt sastādīti
namu apsaimniekotājiem, kas
laikus nav novērsuši lielgabarīta atkritumu uzkrāšanos.
SIA «Jelgavas Komunālie
pakalpojumi» ražošanas direktors Alvils Grīnfelds atzīst, ka
pašlaik lielgabarīta atkritumu
izvešana ir iedzīvotāju ziņā.
Daudzdzīvokļu māju iemīt-

Palīdzēšu notievēt.
Tālrunis 29975936.

nieki, vienojoties ar apsaimniekotājiem, tos novieto pie
konteineriem, savukārt privātmāju īpašniekiem lielgabarīta
atkritumu izvešana jāsaskaņo
ar uzņēmumu. «Tas ir maksas
pakalpojums – atkarībā no
apjoma, sākot ar diviem trim latiem,» A.Grīnfelds pauž cerību,
ka lielgabarīta atkritumu uzkrāšanos izdosies izskaust, kad
sāks darboties jaunā sistēma.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja – lai uzlabotu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu pilsētā, SIA «Jelgavas Komunālie
pakalpojumi» iesniedza jaunu
tarifu plānu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.
Kopumā maksa par atkritumu
izvešanu palielināsies par 22,7
procentiem, un vienai personai
par atkritumu izvešanu būs
jāmaksā 0,77 lati līdzšinējo 0,62
vietā. Jaunais tarifs stāsies spēkā 1. oktobrī, tad arī uzņēmums
piedāvās jaunus pakalpojumus,
tostarp lielgabarīta atkritumu,
piemēram, mēbeļu, sadzīves
elektrotehnikas, izvešanu. Paredzēts, ka lielgabarīta atkritumu savākšanas punkti būs
tikpat, cik pilsētā konteineru
laukumu, – 120, un tos izvedīs
reizi mēnesī. Iedzīvotājiem tiks
paziņots, kurā dienā tas tiks
darīts. «Pašlaik norit grafika
izveide,» A.Grīnfelds atklāj, ka

Lielgabarīta atkritumi pie nama Pulkveža Brieža ielā parādās
regulāri, īpaši vasaras sezonā, kad iedzīvotāji remontē mitekļus
– maina logus, mēbeles. Piemēram, mīkstais krēsls pie atkritumu tvertnes stāv jau ilgāku laiku, un vakarpusē to iecienījuši
«bomži», lai atvilktu elpu pēc grūtās «darba» dienas. Foto: JV
daudzdzīvokļu māju iemītnieki atkritumus varēs novietot
blakus konteineriem, bet privātmāju apbūves rajonos tos

varēs izmest mašīnā atkritumu
izvešanas dienā.
Sagatavoja
Sintija Čepanone
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PREČU REMONTS
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Remontēt ne vienmēr ir izdevīgi
 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgavas Vēstneša»
aptaujātie speciālisti
norāda, ka izdevīgi
remontēt ir tikai lielo sadzīves tehniku
– ledusskapjus, veļas, trauku mazgājamās mašīnas. Mazās
sadzīves tehnikas,
piemēram, tējkannu,
putekļu sūcēju, remonts var izmaksāt
dārgāk nekā jaunas
preces iegāde.
Sadzīves tehnikas remontdarbnīcas «Zet – R» meistars
Vladimirs stāsta, ka pēc preces bojājuma cēloņa un aptuveno tā novēršanas izmaksu
noskaidrošanas apmēram 50
procentos gadījumu klienti nolemj preci nelabot, jo
izdevīgāk ir nopirkt jaunu.
Meistars to skaidro ar cilvēku
dzīves līmeņa uzlabošanos,
par ko liecina celtniecības
«bums», un pirktspējas paaugstināšanās. Iegādājoties māju
vai dzīvokli, cilvēki cenšas arī
veco sadzīves tehniku nomainīt pret jaunākiem modeļiem.
Šādu tendenci meistars novērojis pēdējos trīs gados.
Tomēr klienti ne vienmēr
steidz pirkt jaunu preci un
labprāt izmanto savas tiesības
pieprasīt garantijas remontu.
Lai gan Jelgavā garantijas
remonts tiek veikts dažāda
veida sadzīves tehnikai, pārsvarā preces tiek sūtītas uz
autorizētajiem servisa centriem Rīgā. Dažu firmu pārstāvji, piemēram, «Whirpool»
un «Snaige», paši brauc pie
klientiem.

Zīmolu remontdarbnīca

Ledusskapjiem postu
nodara strāvas piegādes
traucējumi,
nepareiza
ekspluatācija
un dzīvnieki, kas tajos
iekļūst.
Foto: JV

liedz, ka ne vienmēr izdodas
preci salabot šajā laikā. Pārsvarā gadījumu remonta laiks
atkarīgs no tā, cik ātri izdodas
saņemt nepieciešamās detaļas. «Zet – R» nepieciešamās
detaļas pasūtīta no noliktavas
Somijā, un tās pienāk aptuveni nedēļas laikā. Meistars
norāda, ka rūpnīcu izgatavotajām detaļām piegādes laiks
ir ilgāks, jo, piemēram, firmai
«Electrolux» visā Eiropā ir
tikai divas trīs rūpnīcas, no
kurām tad detaļas tiek piegādātas. Vecākiem modeļiem
nepieciešamās detaļas tiek
glabātas tepat Jelgavā, bet
tiem garantijas laiks galvenokārt ir beidzies.

Remontdarbnīca «Zet
– R» garantijas remontam Televizori, video
pieņem tikai atsevišķu zī- un audio tehnika
molu – «AEG», «Zanussi»,
Salūzušus televizorus, vi«Electrolux»,
deomagne«Whirpool»,
Izplatītākie elektropreču t a f o n u s , v i «Samsung»,
deokameras,
bojāšanās iemesli:
«LG», «ARDO»
DVD magne– balto sadzīves • strāvas piegādes
tafonus, mūtehniku: veļas
zikas centrus
traucējumi,
mašīnas, ledus- • nepareiza preces
un līdzīgas
skapjus, mikrolietas Jelgavā
ekspluatācija,
v i ļ ņ u k r ā s n i s , • ūdens,
remontē SIA
putekļu sūcējus, • prusaki, peles, citi
«Baks» veikals
insekti un
gaisa nosūcējus,
darbnīca. Tur
dzīvnieki.
trauku mazgāmaksas rejamās mašīnas.
montā pieņem
«Garantijas revisdažādāko
monta termiņš
firmu ražotās
ir divas nedēļas, un parasti preces. Veikala darbnīcas vašajā laikā preci izdodas sa- dītājs Jānis Pauniņš norāda,
labot,» stāsta Vladimirs. Ja ka izņēmums ir novecojusī
meistars konstatē, ka defektu sadzīves tehnika un tādas
nevarēs novērst vai ka prece preces kā matu fēni, gludekļi
var sabojāties atkārtoti, viņš un bārdas skujamie aparāti,
paraksta pieteikumu par pre- jo to ekspluatācijas laiks nav
ces apmaiņu. Ar to klients liels un tās nav vērts labot.
var doties uz veikalu, kurā Neskatoties uz to, meistars
iegādājies preci, un prasīt, Jevgeņijs pārliecināts, ka
lai to apmaina pret tādu pašu pagaidām sadzīves tehniku
vai līdzīgu. Vladimirs norāda, ir izdevīgāk remontēt, nevis
ka preci maina arī gadījumos, pirkt jaunu.
ja tā salūzusi pirmajā mēnesī
Tā kā likumdošanā nav konpēc nopirkšanas. Meistars kretizēts laiks, kurā veicams
skaidro: «Ja prece sabojājas remonts, preces tiek salagarantijas laikā, visbiežāk tā botas «saprātīgā laikā», bet
ir rūpnīcas vaina vai arī nepa- darbnīcas meistari nevarēja
reiza ekspluatācija.»
precizēt, cik tieši ilgs laiks
Darbnīcā tiek pieņemtas arī tas būtu. Jevgeņijs stāsta,
preces bez garantijas remonta, ka viss atkarīgs no detaļu
bet tie ir maksas pakalpojumi. piegādes ilguma, ko savukārt
Meistars atklāj, ka maksas re- ietekmē ražotājfirma – citām
montam tiek pieņemta arī citu ir pārstāvniecības Latvijā, bet
firmu sadzīves tehnika. Mak- citām detaļas jāpasūta ārzesas remonta termiņš, tāpat kā mēs. Turklāt visi remonti tiek
garantijas remonta, ir divas veikti rindas kārtībā – pat lai
nedēļas, bet Vladimirs neno- noteiktu bojājuma diagnozi,

jāstāv rindā.
«Baks» veikals darbnīca
apkalpo arī savu veikalu tīklā
pārdotās tehnikas garantijas
remontus, bet to ir krietni mazāk nekā maksas remontu. Šīs
preces tiek sūtītas uz autorizēto servisu Rīgā. SIA «Baks»
veikala «Omega» vadītājs
Rolands Antoņevičs stāsta, ka
apmēram vienā gadījumā no
divdesmit sabojātā prece tiek
mainīta pret jaunu. Pārsvarā
tiek mainīta mazā sadzīves
tehnika, piemēram, tējkannas,
putekļu sūcēji, bet gadās, ka
maina arī televizorus un citu
tehniku. R.Antoņevičs piebilst – gadījumos, ja remonts
nav izdevīgs, paši autorizētie
servisi, piemēram, «Philips»,
samaina preci un klientam
atpakaļ atsūta jaunu.

Veikaliem – servisi Rīgā

Citās tirdzniecības vietās
iegādātās sadzīves tehnikas
garantijas remontu organizē veikali. Pārsvarā preces
tiek vestas uz autorizētajiem
servisiem Rīgā. Veikala «RD
Electronics» vadītājs Sergejs
Jakobins norāda, ka remonta laiks atkarīgs no bojājuma, preces ražotājfirmas un
piegādātāja. «Ja precei ir
cits piegādātājs, nevis «RD
Electronics», tā tiek vesta
uz piegādātāja servisu, tāpēc
remonta laiks ir ilgāks,» viņš
skaidro. Remonta laiks ir ilgāks arī tad, ja firmas serviss
atrodas citā valstī, piemēram,
tuvākais datoru monitoru
serviss «Xerox» atrodas Polijā.
S.Jakobins atklāj – gadījumos,
ja ir skaidrs, ka remonts ilgs
vairāk nekā mēnesi, klientam
uz remonta laiku lietošanā
tiek iedota tāda pati vai līdzīga prece. Tā jāatdod tad, kad
salabota klienta atnestā. Ja
preci nevar salabot, to veikalā
apmaina pret citu.
Savukārt veikala «Tehnoland» vadītāja Dzintra Brauna
stāsta, ka serviss preces cenšas salabot divu trīs nedēļu
laikā, bet gadās visādi. Viņa
teic, ka nedēļā vismaz viena
prece tiek atnesta garantijas
remontam. Visbiežāk tiek nesti datori, un, pēc Dz.Braunas
domām, to plīšanas iemesls
ir cilvēku neprasme ar to rīkoties. «Tehnoland» vadītāja
atzīst, ka apmēram desmit

neievērošana un neuzmanība.
Sadzīves tehnika bieži sabojājas, ja to ieslēdz un atstāj
bez uzraudzības vai ieslēdz
tukšu tējkannu un tai sadeg
sildelementi.
Ņemot vērā sabiedrībā popularizēto viedokli, ka bieži
sadzīves tehnikas bojāšanās
vaininieks ir nekvalitatīvs
ūdens, «Jelgavas Vēstnesis»
centās noskaidrot, cik patiess
ir šis apgalvojums. Aptaujāto
meistaru viedokļi šajā jautājumā atšķiras. Vieni uzskata,
ka Latvijas ūdens nav galvenais iemesls, kāpēc bojājas
veļas mašīnas, elektriskās
tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas. Viņi atzīst, ka
reizēm ūdens radītās kaļķa
nogulsnes sabojā veļas mašīnu sildelementus, bet tā
nav galvenā vaina, turklāt
tehnika pierod pie ūdens un

Visbiežāk
mobilie
telefoni
bojājas, ja
tiem piekļūst
mitrums, un
peldsezonā
tas notiek
itin bieži.
procentos gadījumu sabojāju- līdzekļus.
šos preci nevar salabot, tādēļ
SIA «Itika» meistars Māris
nākas apmainīt pret citu.
stāsta, ka remontu cenšas
veikt apmēram mēneša laikā.
Mobilie telefoni
Ja telefonam nepieciešamās deLīdzīgi ir arī ar mobilajiem taļas Latvijā iegādāties nevar,
telefoniem. Garantijas remon- viņi iesaka klientam vērsties
tus nodrošina autorizētie ser- autorizētajos servisos. Māris
visi, kas sadarbojas ar telefonu norāda, ka vislielākās grūtības
tirgotājiem. Tālruņa aparātu ir ar «Siemens», «Motorolla»,
var nodot veikalā, kurā tas «LG» un «Samsung» telefonu
pirkts, vai vest uz servisu – tad detaļām, bet visvieglāk dabūt
telefons pie meistara nonāk «Nokia» tālruņu detaļas. Viņš
ātrāk. «DT Mobile» mārketinga stāsta, ka visvairāk telefonus
direktore Dace Škrabe norāda, uz remontu nes vasarā un pēc
ka arī mobilais telefons tiek svētkiem, kad atpūšoties tie nemainīts pret jaunu, ja garan- tiek pienācīgi uzmanīti. Māris
tijas remonta laikā to nevar novērojis tendenci, ka cilvēki
salabot, piemēram, ja gadās nevērīgāk izturas pret mazceražotāja defekts. D.Škrabe nas mobilajiem, kā arī izvēlas
skaidro, ka veikalos «Dual» un neremontēt veco telefonu, ja
«Trodeks» pieņem arī tālruņus iespējams iegādāties jaunu
maksas remontā. Remonta il- mazcenas. Samērā bieži uz regums atkarīgs no bojājuma un montu tiek nesti tālruņi, kam
tā, no kurienes jāpasūta detaļa. nepieciešams noņemt drošības
Viņa teic – jo vecāks modelis, jo kodus, bet bijis arī gadījums,
dārgāks remonts – tiem grūtāk kad telefonu sagrauzis suns.
dabūt detaļas.
Mobilo telefonu maksas re- Bojā strāvas
montus veic arī SIA «Itika». piegādes traucējumi
Aptaujājot speciālistus,
Uzņēmuma valdes priekš «Jelgavas
sēdētājs Guntis
Vēstnesis» noHercs teic, ka
Izplatītākie mobilo
agrāk sadarbīskaidroja, ka
telefonu bojāšanās
bā ar «Trodeks»
biežākie saiemesli:
apkalpoti arī
dzīves tehnigarantijas rekas bojāšanās
• samērcēšana,
monti, bet grūiemesli Latvisasvīšana,
tības bijušas ar • kritiens,
jā ir strāvas
klientiem, kas • netīrumi,
padeves traun e r e t i n e g r i b • vīruss.
cējumi, kas
atzīt savu vainu
nodara kaitēun nesaprot, ka
jumu gandrīz
tādos gadījumos garantijas visām precēm, īpaši tām, kas
remonts nepienākas. G.Hercs tīklam pieslēgtas visu laiku.
norāda, ka darba pietiek, bet Arī zibens un pērkons mēdz
trūkst darbaspēka – pirmkārt, būt iemesls, kāpēc sadeg, pienav atbilstošas kvalifikācijas mēram, ledusskapja motors.
meistaru, otrkārt, remontam
Otrs izplatītākais preču
nepieciešamā aparatūra ir sabojāšanās iemesls ir pašu
dārga un strauji noveco, tā- cilvēku attieksme pret tehpēc tajā nav izdevīgi ieguldīt niku, lietošanas instrukciju

cilvēki lieto sadzīves ķīmiju,
kas novērstu apkaļķošanos.
Savukārt citi pauž, ka ūdens,
īpaši Jelgavā un Jūrmalā, bojā
sadzīves tehniku. Tas ir rūsains, tāpēc sadzīves tehnika
rūsē un to sildelementi apkaļķojas. Speciālisti norāda,
ka vislielāko postu Jelgavas
ūdens nodara veļas mašīnām,
elektriskajām tējkannām un
dažāda veida ūdens sildītājiem, bet trauku mazgājamās
mašīnas neietekmē, jo tajās
tiek bērta speciāla sāls, kas
mīkstina ūdeni un novērš apkaļķošanos. Eksperti norāda:
«Lai pasargātu savu sadzīves
tehniku no ūdens postošās
iedarbības, tā ir jātīra un
jālieto sadzīves ķīmija, kas
palīdz novērst apkaļķošanos.
Tas ļaus paildzināt tehnikas
kalpošanas laiku.»
Vēl viens iemesls, kāpēc
bojājas sadzīves tehnika, ir
prusaki, peles un citi insekti
un dzīvnieciņi, kas iekļūst
ledusskapjos, televizoros,
mūzikas centros un sabojā
mehānismu.
Mobilo telefonu izplatītākais bojāšanās iemesls ir
samērcēšana, sasvīšana, īpaši
peldsezonā. Reizēm telefonu
mutē iebāž bērns, kopā ar drēbēm izmazgā veļas mašīnā vai
naktī, sēžot pie ugunskura,
tas noraso. Izplatīti telefonu
bojāšanās iemesli ir arī trieciens un netīrumi, kas iekļūst
telefona aparātā un sabojā,
piemēram, skaļruni. Mobilo
telefonu īpašniekiem būtu
jāzina, ka dažreiz defekts var
parādīties vēlāk, īpaši gadījumos, ja telefons ir kritis. Par
nopietnu draudu telefoniem
var uzskatīt arī vīrusus, kas
bojā programmatūru, īpaši,
ja caur telefonu izmanto internetu.
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Kultūras pasākumi
 23. augustā pulksten 19
– koncerts «Tikai klasika!». Eiropas jauniešu filharmonijas
simfoniskais orķestris no Vācijas.
Diriģents Andreas Mildners, soliste Karīna Štangorra (klavieres).
Ieeja bez maksas.
 24. augustā pulksten 17
– ukraiņu kultūras centra «Džerelo» pasākums, veltīts Ukrainas
neatkarības 16. gadadienai (Sabiedrības integrācijas centrā).
 25. augustā – 7. Vispārējie
Latvijas Piena, maizes un medus
svētki 2007 (Hercoga Jēkaba
laukumā): no pulksten 9 līdz 15
– Latvijas labākie piena, maizes
un medus produkti, konkursi,
atrakcijas – slaukšanas un ēšanas
čempionāts, radošās darbnīcas ar
aktieri Andri Bērziņu; no pulksten 10.30 – svētkus ieskandina
mazie «Vēja zirdziņa» piena ķiļķeni un klimpiņas, Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveic
jaundzimušos pilsētniekus; no
pulksten 11 līdz 15 – konkursi,
degustācijas: «Atzītākais Zemgales medus 2007» sadarbībā
ar Latvijas Biškopības biedrību,
«Atzītākais Zemgales biezpiena krēms 2007» sadarbībā ar
Latvijas Piensaimnieku centrālo
savienību, «Atzītākā Zemgales
graudu maize 2007» sadarbībā
ar Latvijas Maiznieku biedrību;
no pulksten 11 līdz 14 – miltu
kaujas, meldermeitas un zeļļi,
danču lustes ar deju kolektīviem
«Lielupe», «Ritums» un «Laipa».
Medus saldas un lipīgas dziesmas ar muzikālo apvienību «Tik
un tā» un popgrupu «Lai skan»
(uz mazās skatuves); no pulksten 11 – JZK «Karjeras dienas
laukos» konkursa «Medusmaize
ar pienu» fināls; pulksten 13
– daudzcīņa «Esi vesels savas
tautas un nākotnes labā». Pieteikties pa tālruni 3084675; no
pulksten 16.30 – degustāciju,
konkursu uzvarētāju apbalvošana; pulksten 17 – Pavāru kluba
peļu slazds. Autori: Ēriks Dreibants, «Kaļķu vārti»; Ingemars
Ladigs, «MC2»; Dmitrijs Megi,
«Aquarius», Igaunija; Havjers
Garsija, «Klondaika Tex-Mex»;
Liene Nāckalne, «Madara». Īpašais viesis – Bruno Šaperons no
Ruelmalmezonas (Francija) un
komanda «Sabiedrības krējums»;
no pulksten 18 – četrus metrus
augsts «Sono maiznīcas» maizes
tornis, kas tiks uzbūvēts un notiesāts. Dienas varoņu apbalvošana
un zaļumballe kopā ar grupām
«Emburgas zēni», «Dakota» un
«Latgales dāmu pops».
 Lielupē (pie pils) pulksten
14.55 – Vislatvijas pūksprunguļu
laišanas čempionāts (Lielupē
no tilta). Pulksten 15 – V Piena
paku laivu regate Lielupē. No
vairāk nekā 20 000 Rīgas Piena
kombināta piena pakām gatavoto plostu parādes un sacensību
braucieni Lielupē. Reģistrācijas
maksa brauciena dienā – 5 lati,
pirms brauciena dienas – bez
maksas.
 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 arī kultūras namā; DJ seti;
festivāla afterparty (pie Jelgavas
Ledus halles).

Sporta pasākumi
 29. augustā pulksten 18.30
– «Traffic» 1. līgas čempionāts
futbolā FK «Jelgava» – FK «Multibanka» (Rīga) (stadionā Sporta
ielā 2).

KULTŪRA
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Izrāda godu Elzai Radziņai
 Sintija Čepanone

Granītā atveidota skatuve, uz kuras, priekškara ieskauta, stāv
tās karaliene – tādu
vairāki desmiti izcilās aktrises tuvinieki,
kolēģi un talanta cienītāji, kas piektdien,
17. augustā, bija pulcējušies viņas atdusas
vietā Pirmajos Meža
kapos, ieraudzīja Elzai
Radziņai veltīto piemiņas akmeni.
«Ir labi padarīta darba sajūta.
Apziņa, ka esam pagodinājuši
mūsu skatuves karalieni un
viņas talanta cienītāju sirdīs
uzceltajam piemineklim pielikuši klāt savu devumu,» īsi pēc
piemiņas akmens E.Radziņai
atklāšanas atzina Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, akcentējot, ka Jelgava
ir vieta, kur izcilā aktrise sākusi
savas skatuves gaitas, turklāt
E.Radziņa kļuvusi par mūsu
pilsētas goda pilsoni. «Radīt
viņai pieminekli bija mūsu pienākums,» tā mērs.
Pieminekļa autore ir tēlniece
Ligita Franckeviča, bet idejas
īstenotāji – akmeņkalis Ivars
Feldbergs un tēlnieks Ojārs
Breģis. Tas izgatavots no īpaša
Zviedrijas granīta – holandera –,
kurā pelēku toņu joslas savijas
ar iesārtām, radot asociācijas
ar priekškara krokām. Pieminekli, kuru rotā autentisks
E.Radziņas paraksts, veido divas akmens daļas, simbolizējot
skatuves mākslas gaisīgumu
un reizē nezūdamību, un jau
aiz gandrīz aizvilkta priekškara
vīd sievietes siluets. Uz granītā
kalto skatuvi ved pakāpieni,
ļaujot vilkt paralēles ar to, uz

 Kristīne Pētersone

Jau piecus gadus bibliotēkā «Zinītis», Pārlielupes un Miezītes
bibliotēkā tiek realizēta Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras
programma «Bērnu
žūrija», lai 1. – 9. klašu skolēnus veicinātu
lasīt, un šis gads nav
izņēmums.

Ar ziediem, kas tika nolikti Elzas Radziņas pieminekļa pakājē, sanākušie godināja izcilās aktrises
ieguldījumu teātra dzīvē. Akmenī atveidota skatuve: pievērts priekškars, kura krokās saskatāms
Foto: JV
karalienes siluets.
kuras E.Radziņa nospēlējusi
savas spilgtākās lomas.
Akmens iegāde, pieminekļa
izveide un kapa vietas labiekārtošana kopumā izmaksāja
ap 14 000 latu. Apzaļumošanas
darbus veica SIA «Aleja D».
A.Rāviņš atklāj, ka lielāko daļu
– 13 000 latus – ieceres īstenošanai piešķīrusi Jelgavas dome,
500 latus – Latvijas Zinātņu
akadēmija, vēl tikpat – aktrises
dzīvesbiedrs Oļģerts Šalkonis, savukārt 15 latu ieguldīja
Aina Garanča. «Esam pateicīgi
katram, kas palīdzēja izveidot
pieminekli mūsu Elzai,» tā
A.Rāviņš.
Svinīgajā atklāšanas pasākumā netrūka to, kas, noliekot ziedus pieminekļa pakājē, godināja
E.Radziņu. Piemēram, Latvijas

Nacionālā teātra direktors Ojārs
Rubenis atgādināja, ka aktrisei
nav bijis jādejo vai jādzied ar
zvaigzni – viņa pati vienmēr
bijusi spožākā zvaigzne pie teātra debesīm. Savukārt A.Rāviņš
atmiņā atsauca E.Radziņas
allaž laipno balsi, kad tālrunī
atskanēja viņas uzruna: «Sveika, mana pašvaldība!»
Vērtējot piemiņas akmeni
E.Radziņai, rīdziniece Ausma
Jansone atzīst: «Piemineklis
izdevies tikpat elegants un
majestātisks, kāda vienmēr
bijusi un allaž atmiņā paliks
mūsu skatuves karaliene Elza
Radziņa.»
Jāpiebilst, ka 18. augustā apritēja divi gadi kopš E.Radziņas
aiziešanas mūžībā 88 gadu
vecumā.

Elzas Radziņas
nozīmīgākās lomas
Ģertrūde filmā «Hamlets»,
Stella «Mīļajā melī», Žorža
Sanda «Vasara Noānā», Elinora
«Lauvā ziemā», Elīna, Antonija, Tomulīša «Skroderdienās
Silmačos», Indrānu māte, Asnate «Jāzepā un viņa brāļos»,
Osiene «Zaļajā zemē», Ebolija
«Donā Karlosā», Angustiasa
«Bernardas Albas mājā», Muškātne «Liliomā», Eržike «Kaķu
spēlē», Annuža «Mērnieku
laikos», Dotija Otlija «Lampu
drudzī», Zuzanna «Bezkaunīgajos večos», Lilija Štengele
«Baltajā rozē, sudraba krustā»,
Diāna Vrīlande «Pilnos auļos»
un vēlreiz Žorža Sanda «Mīļo
skolotāj!»

Ienāc un apskaties!
 Kristīne Pētersone

Pārlielupes bibliotēka
izveidojusi jaunu saskarsmes vietu jeb blogu internetā – <http://
parlielupesbiblioteka.
blogspot.com.
Kā stāsta bibliotēkas vadītāja
Veneranda Godmane, tas darīts
ar mērķi veicināt domu apmaiņu
starp Pārlielupes bibliotēku un
tās lietotājiem. «Esam izveidojuši jaunu saskarsmes vietu

Darbu sāk
«Bērnu
žūrija»

internetā, kur aktīvi publicēsim
jaunāko notikumu aprakstus un
fotogrāfijas no bibliotēkas dzīves,
informēsim par pasākumiem,
sniegsim jaunāko grāmatu sarakstus un apskatus. Izmantosim arī dažādas aptaujas.»
Taču blogs nav tik ierastā
mājas lapa internetā – tā ir vieta,
kur ne tikai publiskot informāciju, bet arī veidot domu apmaiņu.
«Tādējādi mēs gribam saprast,
ko no mums vēl gaida mūsu lasītājs – šajā interneta saitē ir iespēja izteikt savus komentārus,

rakstīt priekšlikumus, dalīties
pārdomās,» tā vadītāja, piebilstot, ka bibliotēka cer uz lietotāju
atsaucību, rakstot komentārus
par ievietotajām ziņām un izsakot vēlmes, kādas konkrētas
grāmatas un preses izdevumus
iegādāties, kādus papildu pakalpojumus izveidot.
Ideju par bloga izveidi
V.Godmane smēlusies seminārā
Kandavā, kur lektori aicināja
plaši izmantot interneta tehnoloģijas saskarsmes un publicitātes veidošanā. «Šī semināra

spilgtākā rezonanse Pārlielupes
bibliotēkā ir sava bloga jeb,
citiem vārdiem sakot, emuāra
izveide,» atzīst vadītāja.
Pašlaik Pārlielupes bibliotēka
ir pirmā Latvijā, kas izveidojusi
savu blogu, un saite uz to norādīta arī Kultūras ministrijas mājas
lapā. «Mēs esam kā piemērs
citām valsts bibliotēkām,» tā
V.Godmane.
Bloga izveidē iesaistījusies ne
tikai bibliotēka, bet arī divi tās
lasītāji – Maija un Artūrs –, kas
palīdzējuši noformēt bloga lapu.

Miezītes bibliotēkas vadītāja Jolanta Treigute stāsta, ka
«Bērnu žūrijā» var piedalīties
ikviens skolēns. «Bērniem
jāizlasa septiņas grāmatiņas
un pēc tam jāaizpilda anketa
par mīļāko. Tādējādi ikviens
žūrijas loceklis kļūst par nozīmīgu ekspertu. Anketas rūpīgi
izpēta Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, secinot, kādi autori un kāds saturs mazajiem
lasītājiem mūsdienās liekas
saistošāks. Tā grāmatu autori
uzzina savu lasītāju patiesās
domas.»
Šogad «Bērnu žūrijā» iekļauti 28 iespieddarbi: katrai
vecuma grupai jāizlasa septiņas
grāmatas un jāizvēlas viena,
kas patikusi vislabāk. Vismaz
četras grāmatas jālasa atbilstoši savai vecuma grupai, pārējās
var izvēlēties.
«Bērnu žūrija» darbosies
līdz 30. decembrim. Lasīšanas eksperti noteiks, kura
grāmatiņa, pēc viņu domām,
ir vislabākā. Par līdzdalību
projektā paredzētas nelielas
piederības zīmes – pildspalvas
un atstarotāji.
Šogad «Bērnu žūrijā» iekļautas rakstnieku I.Zanderes,
V. Ļ ū d ē n a , M . Va l d b e r g a ,
U. A u s e k ļ a , V. R ū m n i e k a ,
M.Runguļa un citu latviešu
autoru darbi. Ir arī ārzemju
rakstnieku, piemēram, Š.Perro,
A.Vallikas, Ž.Verna un citu
daiļdarbi.
Jelgavas bibliotēkas veidos
kopīgu ekspertu darba noslēguma pasākumu. Arī valsts
mērogā būs Lielie lasīšanas
svētki Ķīpsalā 2008. gada 1.
martā. Tajos piedalīsies viens
pārstāvis no katras Latvijas
bibliotēkas «Bērnu žūrijas»
aktīvākajiem ekspertiem.
«Nāciet uz bibliotēku lasīt
grāmatas un kļūstiet par «Bērnu žūrijas» ekspertu!» aicina
J.Treigute.

Atzīmēs kaimiņu tautas rakstnieka jubileju
 Ritma Gaidamoviča

Šodien, 23. augustā,
pulksten 12 ikviens
literatūras un dzejas
mīļotājs tiek aicināts
uz Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB)
zāli, kur norisināsies
pasākums «Bernardam
Brazdžionim 100», kas
veltīts izcilā lietuviešu
dzejnieka 100 gadu
jubilejai. Šo pasākumu
rīko Jelgavas Lietuviešu biedrība un JZB.
JZB direktore Aija Nadziņa
stāsta, ka uz pasākumu tiek
gaidīti visi interesenti. Plānots,
ka tajā piedalīsies lietuviešu
dzejnieks no Jonišķiem Jonas
Ivanauskis un tulkotāja Dzin-

tra Irbīte. Atceres pasākuma
laikā tiks lasīta B.Brazdžioņa
dzeja, viņa stāstījumi gan
lietuviešu, gan krievu valodā.
Lietuviešu dzejnieks
B.Brazdžionis dzimis 1907.
gadā. Par krājumu «Zīmīgas
parādības un brīnumi» viņš
saņēmis «Sakalas» izdevēju
prēmiju. Par dzejas grāmatu
«Kņazu pilsēta» – ieguvis
Valsts prēmiju.
Zīmīgi, ka Vācijas okupācijas
laikā B.Brazdžionis uzstājies
ar dzejoļiem, kas bija vērsti
pret padomju varu, un emigrācijas laikā viņš turpināja
rakstīt patriotiskus dzejoļus.
Amerikas Savienotajās Valstīs
1970. gadā izdots dzejnieka
krājums «Dzejas pilnmēness»,
ko pēc vairākiem gadiem vēlreiz izdeva Lietuvā 100 tūksto-

šos eksemplāru. B.Brazdžionis
bijis ne tikai dzejnieks, bet arī
tulkotājs. Dzejnieks ir bagāts
ne tikai ar augsti novērtētām
prēmijām, bet arī pseidonīmiem. Piemēram, dzejoļus bērniem viņš rakstījis ar pseidonīmu Vaits Nemunelis, bijuši arī
tādi kā B.Nardis Brazdžionis,
J.Braz., Jaunasis Vaidevutis,
J.Brazaitis, J.Steibekis.
Bibliotēkas direktore
A.Nadziņa atzīst, ka grāmatu krātuvei literatūra bijusi
vienmēr tuva, tāpēc arī šoreiz
pasākums norisināsies tur. Sadarbība ar Jelgavas Lietuviešu
biedrību bibliotēkai veidojusies
pirms pāris gadiem, kad lietuvieši tai uzdāvinājuši grāmatas,
ko ziedojis kāds Lietuvas iedzīvotājs no personīgās kolekcijas.
Tiek domāts arī par grāmatu

apmaiņu – lietuvieši dāvina grāmatas Jelgavas bibliotēkai, un
otrādi. Taču A.Nadziņa atzīst,
ka ieceres īstenošana atkarīga

Šodien
Zinātniskajā bibliotēkā
ikviens
aicināts
atzīmēt
lietuviešu dzejnieka
Bernarda Brazdžioņa
100.
jubileju.
Foto no
JZB
arhīva
no tā, cik atsaucīgi būs lietuvieši, kas dzīvo Jelgavā, un vai
viņi būs ieinteresēti lasīt šurp
atvestās lietuviešu grāmatas.

