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Nedēļa grafiti zīmē

Iesāka gadu
«savādāk»
 Sintija Čepanone

Pirmajā skolas dienā,
3. septembrī, Jelgavas izglītības iestādēs
mācību gaitas sāka
8402 bērni, tostarp
698 pirmklasnieki. Pēc
jaunā darba cēliena
iezvanīšanas skolā
daudzi laiku pavadīja
draugu pulkā, taču
atkalredzēšanās, kā izrādās, ne visiem noritējusi svinīgā noskaņā.
Likumsargi aizturējuši
vairākus skolēnus alkohola reibumā.

Jaunā māksliniece jelgavniece Renāte Rudzīte savos darbos uzskatāmi parāda – grafiti ir mākslas veids un tā izpausmes var
būt visdažādākās. Vakar kultūras namā ierīkota izstāde, kurā apskatāmi audumu maisiņi, kas mākslinieces rokās pārtapuši par
Foto: JV
interesantu un modernu jauniešu aksesuāru.
 Ritma Gaidamoviča

Veikti pirmie sagatavošanās pasākumi 4.
Starptautiskajam grafiti ielu mākslas festivālam, lai šovakar un rīt
no rīta Jelgavā sagaidītu grafiti māksliniekus,
kas 7. septembrī Hercoga Jēkaba laukumā
sāks zīmēt iecerētos
desmit lielformāta darbus uz auduma – to izmērs 1,80 x 2,20 metri.
Darbus pabeigt plānots
piektdienas vakarā, tie
Hercoga Jēkaba laukumā būs apskatāmi līdz
14. septembrim.
Aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics infor-

mē, ka vakar, festivāla pirmajā
dienā, kultūras nama telpās
tika izstādīti un interesentu vērtējumam nodoti jaunās
mākslinieces Renātes Rudzītes
darbi. Izstādes nosaukums
– «Info». Mākslinieces darbos
attēlota dabas un urbānās vides mijiedarbība. «Veidojot
izstādes darbus, viņa izmantojusi trafaretu tehniku, kas
tiek pielietota, veidojot grafiti
mākslas darbus. Par pamatu
ņemti audumu maisiņi, kas
pārtapuši par interesantu un
modernu jauniešu aksesuāru,»
tā I.Pirvics. R.Rudzīte stāsta,
ka doma par tiem radusies pārbraucienos Jelgava – Liepāja,
Jelgava – Rīga. «Krasās pārmaiņas, ko šajā laikā redzēju pa
logu, – meži, pļavas, jaunceltnes
– nepārtraukti mainījās. Man

bija svarīgi noskaidrot, kas
man ir svarīgs, tāpēc vairumā
darbu atspoguļojas līdzsvars
starp dabu un pilsētas vidi,» tā
māksliniece.
Patlaban aģentūras «Kultūra»
tehniskais personāls jau sagatavojis nepieciešamos materiālus
– planšetes jeb desmit lielformāta
auduma plāksnes, uz kurām
mākslinieki veidos darbus pēc
iepriekš iesūtītām skicēm. Projektu vadītājs atzīst, ka zīmējumi
būs tik lieli tādēļ, lai tos pēc tam
varētu pārvest uz vairākām izstāžu vietām. Šodien arī iecerēts
pabeigt sagatavošanās darbus
un uzstādīt lielo skatuvi sporta
un atpūtas kompleksā «Zemgale», kur norisināsies noslēguma
pasākums.
Plānots, ka šovakar Jelgavā
ieradīsies igauņu un lietuviešu

mākslinieki, bet rīt viņiem pievienosies pārējie grafiti cienītāji,
lai jau piektdien no rīta sāktu
strādāt. I.Pirvics stāsta, ka mākslinieki Hercoga Jēkaba laukumā
strādās visu dienu, jo darbi jāpabeidz līdz vakaram. Taču tiem,
kas savējo būs pabeiguši ātrāk,
tiks dota iespēja piedalīties kopējā lielā zīmējuma tapšanā uz 40
metrus garas plāksnes. Projektu
vadītājs pieļauj, ka arī skatītāji
varēs izmēģināt roku un nodoties
grafiti mākslai.
Grafiti festivāla laikā tapušais
Hercoga Jēkaba laukumā būs
apskatāms līdz pat 14. septembrim. Bet rīt no pulksten 20
grafiti mākslinieki un citi pilsētas
iedzīvotāji tiek aicināti uz noslēguma pasākumu «Trakā nakts»
sporta un atpūtas kompleksā
«Zemgale».

Būs pašiem savs slēpotāju kalns
 Ilze Knusle-Jankevica

Iespējams, pēc dažiem
gadiem Jelgavas ziemeļos pletīsies atpūtas
parks, kurā pilsētniekiem būs pašiem savs
slēpotāju kalns un aktīvās atpūtas iespējas.
Jelgavas dome pieņēmusi lēmumu izveidot atpūtas vietu
pašvaldībai piederošā 17 hektārus
lielā zemes platībā Kalnciema ceļā
105 b. Pašlaik uzsākta teritorijas
detālplānojuma izstrāde. Pašvaldī-

bas Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte
norāda, ka detālplānojums varētu
būt gatavs apmēram pēc gada, jo
vērienīgās teritorijas aptveršana
prasa lielu un rūpīgu darbu. Detālplānojuma izstrādes laikā tiks
rīkota arī sabiedriskā apspriešana,
kurā varēs piedalīties visi jelgavnieki un izteikt savu viedokli par
perspektīvā atpūtas kompleksa
izveidi pilsētā. G.Osīte uzsver, ka
sabiedriskā apspriešana ir viens no
būtiskākajiem aspektiem detālplāna izstrādes procesā.
(Turpinājums 3. lpp.)

«Ir skolēni, kas pirmo skolas
dienu izjūt kā svētkus un prot
priecāties, nelietojot alkoholu
vai citas apreibinošas vielas,
taču diemžēl mēdz būt arī
citādi,» apkopojot Jelgavas
Pilsētas un rajona Policijas
pārvaldes datus pēc pirmās
skolas dienas, 3. septembra,
teic pārvaldes priekšnieka
palīdze Ieva Sietniece. Viņa
atklāj, ka visi policijas dienesti
pastiprināti sākuši strādāt jau
1. septembrī, taču būtiskākie
pārkāpumi, kuros iesaistīti
skolasbērni, konstatēti pirmdienas vakarā. «Reidu laikā
likumsargi raudzījās, vai netiek
lietots alkohols, narkotikas,
citādi tiek ievērota sabiedriskā kārtība, turklāt pārbaudes
notika ne tikai pilsētas centrā,
bet arī ārpus tā un ūdenstilpju
tuvumā,» I.Sietniece atklāj, ka
visvairāk kārtības pārkāpēju
aizturēts 3. septembra vakarā
Raiņa parkā, kur norisinājās alternatīvās mūzikas pasākums
«Iesāc gadu savādāk». «Reida
laikā sadarbībā ar Pašvaldības
policijas darbiniekiem tika aizturēts kāds 1991. gadā dzimis

jaunietis ar vairāk nekā divu
promiļu alkohola reibumu, savukārt gadu jaunāks aizturēts,
jo likumsargiem bija aizdomas,
ka viņš ir narkotisko vai psihotropo vielu iespaidā,» tā pārvaldes priekšnieka vietniece.
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Guntars Akmentiņš vērtē, ka šā gada pirmā
skolas diena būtiski neatšķīrās
no citām. «Pirmajai skolas dienai veltītajā pasākumā Raiņa
parkā katru gadu tiek aizturēts
apmēram vienāds skaits jauniešu,» G.Akmentiņš atklāj, ka 3.
septembrī jaunā mācību gada
sākumu Jelgavā ar alkoholu
kopumā atzīmēja ap divdesmit
skolasbērnu. «Par alkohola
lietošanu sabiedriskā vietā
tika aizturēti astoņi pilngadīgi
un vienpadsmit nepilngadīgi
jaunieši, vēl viens nogādāts
slimnīcā,» stāsta priekšnieka
vietnieks, piebilstot, ka trīs bērni pirmdienas rītā likumsargu
rokās nonākuši jau ap pulksten
8. Komentējot dramatisko situāciju, Pašvaldības policijas
Bērnu un jaunatnes lietu nodaļas priekšniece Oksana Ignatova atzīst, ka bērnu, kas lieto
alkoholu, skaits turpina augt,
turklāt grādīgo ne tikai svētkos,
bet arī ikdienā diemžēl izvēlas
arvien jaunāki.
Taču uz ielām, kā atzīst Jelgavas Ceļu policijas priekšnieks Aivars Putniņš, būtisku
pārkāpumu nav bijis – gan
autovadītāji, gan skolēni satiksmes noteikumus ievērojuši.
«Policijas darbinieki patrulēja
arī pie izglītības iestādēm, un
jāteic, ka, salīdzinot ar citiem
gadiem, situācija ir manāmi
uzlabojusies,» A.Putniņš atgādina, ka ceļu policisti pie skolām
pastiprināti patrulēs visu šo
nedēļu un nākamās sākumā.

Vēlas izveidot Jauniešu
iniciatīvas centru
 Ritma Gaidamoviča

Otrdien jauniešu neformālās izglītības un
resursu centra «Audeamus» telpās Jelgavas
Valsts ģimnāzijā notika
Zemgales nevalstisko
organizāciju (ZNVO)
atbalsta centra rīkotā
tikšanās, lai pašvaldības darbiniekus iepazīstinātu ar ideju izveidot Jauniešu iniciatīvas
centru Jelgavā.
No pašvaldības diskusijā piedalījās izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs un Izglītības pārval-

Pašlaik Kalnciema ceļa 105 b teritorija ir vien brikšņainas, aizaugušas pļavas, bet, iespējams, pēc dažiem gadiem šai vietā
taps vērienīgs atpūtas komplekss ar slēpotāju kalnu, dīķiem
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aktīvajai ūdens atpūtai un rodeļu trasi.
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des vadītāja Gunta Auza.
ZNVO atbalsta centra projektu
vadītāja un viena no galvenajām
Jauniešu iniciatīvas centra idejas
virzītājām Ilze Garda stāsta, ka
doma par centra izveidi vairākām nevalstiskām organizācijām
radusies sen, taču neviens tā arī
nav ķēries pie idejas īstenošanas.
«Tagad ar jauniešu neformālās
izglītības resursu centra «Audeamus» vadītāju Ingu Birkmani
esam nolēmušas – kāpēc katram
rauties uz savu pusi, ja varam likt
spēkus un idejas kopā, lai izveidotu vienu lielu projektu, radot
centru, kur jauniešiem pavadīt
brīvo laiku,» atzīst I.Garda.
(Turpinājums 3.lpp.)

Jelgavas dome aicina tās ģimenes, kuras dažādu iemeslu dēļ nav varējušas būt klāt Lieldienu pastaigā, Zāļu tirgū vai Piena svētkos, kad svinīgi
pilsētnieku saimē tiek uzņemti jaundzimušie jelgavnieki, pēc pašvaldības
dāvaniņas ierasties domē. To var saņemt darba laikā domes Informācijas
aģentūrā Lielajā ielā 11, 1. stāvā, uzrādot ielūgumu.
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No pionieru nama
līdz savai impērijai
 Ilze Knusle-Jankevica

Līdz ar mācību gada
sākšanos aktualizējas
jautājums par bērnu
un jauniešu brīvā laika aizpildīšanu, tāpēc
«Jelgavas Vēstnesis» uz
sarunu aicināja bērnu
un jauniešu interešu
izglītības centra «Junda» vadītāju Silviju Andersoni.
Bērnu brīvais laiks ir būtisks jautājums teju katrā ģimenē. Tā kā «Junda» ir viens
no lielākajiem «spēlētājiem»
šajā jomā Jelgavā, sakiet,
kā jūs vērtējat šo situāciju
pilsētā kopumā?
Uzskatu, ka obligātā izglītība
ir mazāk svarīga nekā tas, ko
bērns dara brīvajā laikā, jo skolā
bērns apgūst zināšanas, bet viņa
raksturs, prasmes, mugurkauls,
stāja un pašapziņa veidojas tieši
tajā laikā, kad viņš neguļ savā
gultā un klasē nepieraksta, cik
ir a plus b kvadrātā. Tāpēc es
uzskatu, ka daru vissvarīgāko
darbu, jo mēs veidojam jauno cilvēku likteņus, piedāvājot viņiem
par kaut ko kļūt.
Kopīgā attieksme gan valstī,
gan pilsētā neapšaubāmi ir par
labu obligātajai izglītībai. Tomēr
nevaru sūdzēties par domes
atbalstu, jo pašlaik var just pilsētas stabilitāti. Ja agrāk visi
līdzekļi tika novirzīti skolām un
bērnudārziem, tad tagad arī mūs
atbalsta. Pašlaik Jelgavā situācija
ir tāda, ka būtu jāņem kredīts
un jāuzbūvē milzīgs nams, kur
bērniem palikt brīvajā laikā.
Ielas vilinājums ir ļoti stiprs, un
tikai daļa bērnu atradīs sev vietu,
bet citi tam padosies. Jelgavā ir
daudz piedāvājumu, kur bērniem
pavadīt brīvo laiku, – mūzikas
skola, mākslas skola, sporta
skola, peldēšanas skola, dažādi
sporta klubi, kultūras nami –,
tomēr tas ir nepietiekami.
Kādas nodarbības ir vispieprasītākās? Vai bērni un
jaunieši paši izdara izvēli
vai tomēr noteicošā loma ir
ģimenei, vecākiem?
Pirmsskolas vecuma bērnus
vairāk vai mazāk motivē vecāki.
Manuprāt, ir ģimenes, kurās par
to runā, un ģimenes, kurās par to
nerunā un bērns visu izlemj pats.
Tomēr ir lietas, kuras vecāki cenšas panākt, piemēram, lai bērns
apgūst svešvalodu pamatus.
Vai jaunieši kļuvuši prasīgāki pret sevi un pedagogiem, piedāvājumu?
Viennozīmīgi – ir. Pamēģini uz
viņu ne tā paskatīties, un viņš
vairs nekad savu kāju te nespers!
Šeit nav atzīmju un nedarbojas
likumi, izņemot vienu – ko viņš
dabū par to, ka šeit darbojas. Jā,
tu nokļūsti uz skatuves, kaut ko

Bērnu un jauniešu centra «Junda» vadītāja Silvija Andersone
uzskata, ka dara vissvarīgāko darbu, jo veido jauno cilvēku
likteņus, piedāvājot viņiem par kaut ko kļūt.
Foto: JV
iemācies, tevi ciena, citi iet uz tevi
skatīties. Skolā ir citādāk.
Vai nodarbību klāsts mainās līdzi laikam?
Nodarbību klāsts mainās atkarībā no pieprasījuma. Mēs
visu laiku pētām un meklējam,
kas jauniešus varētu aizraut,
bet dzīve pati parāda, kas der.
Atceros spilgtu piemēru – man
likās, ja mums būs sudraba
rotu kaltuve, jaunieši būs sajūsmā. Biju izdomājusi, kur ņemt
naudu darbarīkiem, pazīstams
mākslinieks bija piekritis vadīt
nodarbības, bet atnāca tikai viens
jaunietis. Vai, piemēram, zvanu
ansamblis. Man šķita – kāda
mūzika! Bet cik grūti bija dabūt
spēlētājus! Tas nav tas pats, kas
spēlēt ģitāru. Tāpat katru gadu
gāž apkārt vēderdejas – visas meitenes grib būt vēderdejotājas, jo
tagad ir tāds laiks. Agrāk mums
bija rokdarbi, bet tagad meitenes
pašas sev vairs nešuj.
Var teikt, ka visu mūsu darbību
nosaka speciālista personība. Tai
ir jābūt ļoti īpašai – ne vienmēr
spilgtai, skaļai, atraktīvai, bet
tādai, ko grib bērni. Ir arī klusas,
nemanāmas, maigas, dvēseliskas
personības, kam apkārt ir milzīgs
bērnu bars. Izrādās, ka šajā stresa pilnajā laikmetā, kad apkārt ir
tik daudz noteikumu, skaļuma

un visa kā cita, bērni izvēlas būt
tieši tur, kur ir klusi, mierīgi, kur
nav ļoti striktu noteikumu, kur
ļauj izpausties tā, kā tu gribi, kur
tevi nestumda, neuzliek obligāti
vinnēt un sasniegt. Pie mums
tāda gaisotne «ko gribu, to daru»
ir keramikas nodarbībās: bērns,
ja grib, virpina tārpiņu, ja grib
– taisa krūzi.
Bet var gadīties arī tā, ka cilvēks ir ļoti spilgta personība, bet
ap viņu jauni cilvēki nepulcējas.
Vai nodarbībās apgūtās
iemaņas noder arī dzīvē?
Varbūt atceraties kādu gadījumu, kad bērns kādu lietu
sācis apgūt tieši pie jums
un tagad tā kļuvusi par viņa
profesiju?
Atceros, ka pie mums uz šūšanu un stila nodarbībām nāca
Anita Altmane, kura tagad gandrīz visos modernajos žurnālos,
piemēram, «Pastaigā», veido
modes lapas. Diemžēl mums nav
pieticis laika sekot līdzi mūsu
audzēkņiem, tomēr domāju, ka
tie zēni, kas apgūst tehnisko
modelēšanu un kokapstrādi,
izveidojas par lieliskiem tēviem,
jo saprot materiālu, var virpot,
uztaisīt svečturi un daudzas citas
lietas. Ja bērns nodarbojas ar
zīmēšanu, mūziku, cik dzirdīgs
un radošs viņš ir, cik profesijās

viņš ir varošs!
1995. gadā uzrakstīju pirmo
Ārpusklases nodarbības projektu Sorosa fondam. Tad
noteikti ir viena no tām pozi- arī «saslimu» ar projektiem. Lai
tīvajām alternatīvām tam, lai projekts tiktu atbalstīts, vispirms
bērni neklaiņotu pa ielām un jābūt pamanāmai idejai. Jātrāpa
nenonāktu uz narkomānijas, īstajā vietā, laikā un jāatšķiras.
noziedzības takas.
Pats galvenais, rakstot projektus,
Iespēja piepildīt savu brīvo ir nesaspringt, bet «cept» citu pēc
laiku neapšaubāmi ir pozitīva cita kā maizes kukulīšus. Kad
alternatīva. Bērns iet no viena pienāk brīdis projektu realizēt,
pulciņa uz otru, bet, kad izaug, tad par to arī jādomā. Es nerutomēr kļuvis par labu speciā- nāju par ļoti lieliem, starptaulistu un viņam nav atlicis laika tiskiem projektiem, bet gan par
iemācīties smēķēt – tas tiešām ir ikdienišķiem.
gandarījums.
Kā jūs raksturotu «Jundas»
Skolā vairāk vai mazāk katram izaugsmi 18 gadu garumā?
bērnam izveidojies savs imidžs,
«Junda» no bijušā pionieru
bet tādā iestādē kā mūsējā viņš nama kļuvusi par zināmu impēvar visu sākt no sākuma, var būt riju. Mēs atrodamies trīs pilsētas
citādāks, veidot citu tēlu, darīt to, vietās, mums ir arī savi «Lediņi»
kas padodas.
mežā. Ievērojami mainījusies maVai nodarbības ir dārgs teriāli tehniskā bāze, nodarbību
prieks?
virzieni. Mums ir arī starptauDomāju, ka tas nav dārgs tiska sadarbība – tālākā vieta,
prieks. Pašvaldības noteiktā sa- kur mūsu dalībnieki bijuši līdz
maksa uzskatāma par ģimenes šim, ir Ķīna, nākamais tālākais
līdzdalību un ir simboliska – daži brauciens būs uz Meksiku. Es
lati mēnesī. Piemēram, bērns var teiktu, ka «Junda» ir augusi visākt lietot narkotikas, piesēsties sos virzienos – pieņēmusies gan
pie spēļu automāta, nopietni svarā, gan prātā, gan dvēselē, gan
saslimt, un kas tad tās būs par kustību amplitūdā – no šejienes
izmaksām! Ja salīdzina ar visu to, līdz dažādām pasaules vietām.
kas var notikt, pāris latu mēnesī
Varbūt atceraties priecīgānav nekas.
ko un skumjāko brīdi «JunProtams, pastāv iespēja maz- das» pastāvēšanas laikā?
nodrošinātajām ģimenēm savus
Visskumjāk ir, ja kaut kas
bērnus uz nodarbībām sūtīt notiek ar bērniem, piemēram,
bez maksas. Piemēram, nesen kāds zēns šovasar saostījās līmi.
mums bija gadījums, kad at- Viņš agrāk nāca uz «Jundu»,
radām iespēju bērnu no maz- bet pēdējā laikā vairs ne. Pēkšņi
nodrošinātas ģimenes aizsūtīt saproti, ka nav tavā varā katru
uz starptautisku nometni bez paņemt pie rokas, tev pat nav
maksas. Kad lidmašīnas biļete tādu tiesību, un tas ir skumji.
bija nopirkta, bērna māte pārSavukārt prieka mums katru
domāja. Manuprāt, ja ģimene dienu ir ļoti daudz. Arī filmu par
par biļeti būtu maksājusi, tad «Jundu» sauc «Jundas prieks»,
nepārdomātu. Viennozīmīgi jo jaunieši un bērni stāsta par
– vērtīgs ir tas, par ko maksā, prieku.
tāpēc es ļoti nopietni domāju
Tā kā ir pamats «Jundu»
par to, vai labdarībai ir jēga.
uzskatīt par populārāko bērVai «Jundai» telpas nekļūst nu un jauniešu pulcēšanās
par šauru, lai uzņemtu visus vietu Jelgavā, sakiet, kas ir
darboties gribētājus? Vai jūs jūsu veiksmes pamatā?
saskatāt kādu risinājumu?
Interešu izglītībā galvenais ir
Te l p u t r ū cilvēks, tikai pēc
Jelgavas bērnu un jauniešu cenkums ir nopiet- trā «Junda» 125 interešu grupās tam nāk telpas.
na problēma, un (pulciņos, studijās, darbnīcās, Vismodernākā
kvantitatīvi mēs klubos) darbojas ap 2000 audzēk- telpa, visskaisnevaram attīstī- ņu vecumā no trīs mēnešiem līdz tākā ēka, ja tur
ties jau vairākus 25 gadiem.
nebūs tās dvēgadus. Jelgavas
seles, pie kuras
Amatu skola un Jelgavas Valsts grib nākt jaunie cilvēki, paliks
ģimnāzija ir apsolījusi, ka mums tukša.
tur var notikt nodarbības, bet tik
Kāds būtu jūsu novēlējums
un tā telpu ir par maz, lai mēs sev un citiem, sākot jauno
varētu uzņemt visus darboties mācību gadu?
gribētājus. Mēs tikai varam
Pasaule ir kā pļava, kurai pāri
braukt uz ārzemēm, izmantot lido bite un muša. Bite ierauga
jaunas metodes esošajos pulciņos, pīpeni, āboliņu, padzīvojas vienā
bet jaunus darbošanās virzienus puķē, otrā, savācas un dodas māieviest nevaram.
jās – viņai ir ar ko dalīties. Muša
Viens no mūslaiku eksis- ierauga vienu govs pļeku, otru,
tences nosacījumiem ir pie- pakašājas, savācas un lido mājās
dalīšanās projektos, un arī – ir ar ko dalīties. Mums ir tādas
«Junda» ir apguvusi projektu iespējas, tikai vajag drosmi darīt,
rakstīšanas mākslu. Kas ir ko gribas, dzīvot, kā gribas, mīlēt,
nepieciešams, lai «izbīdītu» ko gribam un kā gribam, un viensavējo?
kārši būt. Vajag tikai drosmi.

Skaitļi runā

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā apmācīto cilvēku skaits
2242

2005. gadā
2006. gadā
2007. gads
līdz jūnijam

3935
2916

JRPIC dati

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat
to, ka Pils salā
ganās savvaļas
zirgi?
Anele
Sūna,
pensionāre:
– Man patīk, jo es ļoti
mīlu dzīvniekus. Biju
arī aizgājusi
uz zirgu sagaidīšanas pasākumu un vēl
nesen viņus apciemoju. Tagad
uz turieni iešu bieži. Zirgus es
ļoti mīlu, govis gan nepatīk,
jo man no viņām bail. Domāju, ka Pils sala ir piemērota
savvaļas zirgiem, jo zāles tur
diezgan. Lai tikai ēd, citādi to
dedzina, un visa dzīvā radība
aiziet bojā.
Natālija
Simanska,
strādā:
– Es pat
nezinu, ko
teikt, jo neesmu tur bijusi. Par to,
ka tur tagad
atrodas savvaļas zirgi, esmu
dzirdējusi, taču par viņu apciemojumu neesmu domājusi,
jo nav laika. Bet, ja atradīšu
kādu brīvu brīdi, gan jau apciemošu – saprotu, ka viņi tur
būs visu gadu.
Dace
Logina,
krāsotāja:
– Lai jau
ganās, man
viņi netraucē, un arī
zāles mums
Pils salā pietiek. Uz turieni es tuvākajā laikā varētu aiziet. Vieta viņiem
piemērota – gluži centrā nav,
no abām pusēm upe, ka tik
neizlaužas un uz pilsētu neatskrien. Bet tomēr domāju, ka
varēja viņiem atrast nomaļāku
vietu. Vienīgais labums, ka
vairāk cilvēku var aiziet un
tos apskatīt, jo nav jāmēro
garš ceļš.
Eduards
Ģirko,
pensionārs:
– Tas taču ir
lieliski – zirgi
vienmēr cilvēkiem bijuši
ļoti tuvi, palīdzējuši izdzīvot. Mēs visu savu mūžu esam
dzīvojuši, pateicoties zirgiem,
un tagad viņus atstumt būtu
ļoti liels grēks. Tāpēc – lai dzīvo!
Man šķiet – visi cilvēki domā, ka
tas ir labi, un nav neviena, kas
par zirgiem teiktu vai domātu
ko sliktu.
«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
Reklāma: tālr. 63048803; 29551363,
e-pasts: reklama@zi.jelgava.lv
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tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
e-pasts:
linda.zvejniece@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
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Latvijas eksperti izvērtē
sakoptākos dārzus

Īsi
 Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sestdien, 8.
septembrī, pulksten 12 piedalīsies pirmā Latvijas Ministru
prezidenta Kārļa Ulmaņa 130.
dzimšanas gadskārtai veltītajā
pasākumā. Tas norisināsies K.Ulmaņa

 Ritma Gaidamoviča

30. augustā piecos no
Jelgavas sakoptākajiem dārziem viesojās
konkursa «Skaistākais
daiļdārzs un lauku sēta
Latvijā» žūrijas komisija. Rīgas Dārzkopības
un biškopības biedrības rīkotajā konkursā
šogad no visas Latvijas kopumā pieteikti
vairāk nekā 20 dārzi
un lauku sētas. No
Jelgavas vērtēšanai
izvirzīti četri. Komisija
apmeklēja arī vienu
no sešiem Latvijas paraugdārziem – pilsētas
kādreizējā dārznieka
Dzidra Rieksta profesionālo dārzu Parka
ielā 15.
Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības pārstāve Liena
Gulbe stāsta, ka konkurss Latvijā norisinās jau vairāk nekā
desmit gadus un vienmēr kāds
objekts jāaplūko arī Jelgavā.
Pirms pāris gadiem laureātu sarakstā bijis Parka ielas 15 dārzs
un tā saimnieks Dz.Rieksts,
taču tagad viņam piešķirts
Latvijas paraugdārza statuss,
kas nozīmē: žūrijas komisijai
katru gadu ir tiesības apmeklēt
šo dārzu un apskatīt dārznieka
jaunievedumus, taču vērtēšanā
tas nepiedalās. «Mēs izvērtējam
trīs nominācijas, viena no tām
– skaistākais daiļdārzs, otra
– sakoptākā lauku sēta, kur
dzīvo cilvēki un nodarbojas ar

Pilsētas ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins (no kreisās),
žūrijas komisijas
pārstāvis Latvijas Universitātes Botāniskā
dārza vadošais
pētnieks Andris
Orehovs sarunās
ar paraugdārza
saimnieku Dzidri
Riekstu īpašu
uzmanību pievērš saimnieka
iekoptajam zālienam, kas nesatur citu augu
piemaisījumus
un regulāri no
saimnieka prasa
daudz darba, lai
to nopļautu un
uzturētu pilnīgā
kārtībā.
Foto: JV
savu saimniecību, bet trešā
– lauku sēta, kur dzīvo, bet ikdienā saimnieki strādā pilsētā,»
stāsta L.Gulbe. Pilsētas ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins
informē, ka šā gada konkursam
izvirzīti četri mūsu pilsētas konkursa «Sakoptākā dzīves telpa»
laureāti: 2. vietas ieguvēji dārzs
Stadiona ielā 14 (saimnieki Vaira un Uldis Bergmaņi), dārzs
Ziediņu ceļā 3 (saimniece Gunta

Būs pašiem savs
slēpotāju kalns
(No 1.lpp.)
«17 hektārus lielā platība ir zema.
Saskaņā ar spēkā esošo teritoriju
izmantošanas plānojumu teritorija
paredzēta pašvaldības funkciju, kas
saistītas ar atpūtu, īstenošanai, tāpēc
nolemts izveidot atpūtas parku,»
skaidro G.Osīte. Viņa norāda – lai
zemesgabals varētu tikt izmantots
cita veida apbūvei, būtu jāiegulda
milzīgas investīcijas.
Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
uzskata, ka jaunais projekts sniegs
atpūtas iespējas jelgavniekiem, kā
arī piesaistīs tūristus, jo Jelgava
atrodas Zemgales līdzenumā, tāpēc
slēpošanas kalns uzskatāms par
sava veida eksotiku. G.Osīte atklāj,
ka teritorijā plānots ierīkot arī
dīķus, ko vasarā varētu izmantot
aktīvās ūdens atpūtas cienītāji.

cilvēka izjūtas, uztvere un tas,
kā viņi to izpauž sava dārza
iekārtošanā un labiekārtošanā,»
stāsta A.Lomakins.
Viena no žūrijas komisijas
loceklēm Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente
Gundega Lināre atzīst, ka Jelgavā gadu gaitā tikai viens objekts
palicis nemainīgi skaists – tas ir
viens no sešiem Latvijas paraugdārziem – Dz.Rieksta iekoptais

Parka ielā 15. «Tik loģiska
zonējuma, kāds ir šajā dārzā,
citā nav. Taču pārējie Jelgavas
dārzi no kopējā Latvijas fona
īpaši neatšķiras. Viņiem visiem
noteikti ir kaut kas vienojošs un
skaists,» stāsta G.Lināre.
Plānots, ka žūrijas komisija
dārzu izvērtēšanu beigs nākamajā nedēļā, bet rezultātu
paziņošanas datums vēl nav
zināms.

Ar jaunu skatījumu vēlas
akcentēt vecās Jelgavas elpu

 Kristīne Pētersone
Turklāt slēpotāju kalns vasarā
Ja šodien izskan ne
varētu tikt piemērots citām sporta
viens vien viedoklis, ka
aktivitātēm, piemēram, tajā varētu
bēdīgajā stāvoklī esoizveidot rodeļu trasi. Atpūtai parešās vecās Jelgavas ēkas
dzētajā teritorijā plānots izveidot
nojaucamas, tad pašvairākus sabiedriskus objektus,
valdība vēlas panākt
piemēram, kafejnīcas, automašīnu
pretējo – radīt iespēju
stāvvietas, viesnīcu.
parādīt, cik vērtīgs ir
G.Osīte piebilst, ka saņemts
pagātnes mantojums,
Vides valsts pārraudzības biroja
kā to izcelt un akcenatzinums, ka atpūtas vietas izveidei
tēt. Lai to realizētu, jau
Kalnciema ceļā nav nepieciešams
19. oktobrī Jelgavā tiks
ietekmes uz vidi novērtējums. Nerīkots arhitektu simskatoties uz to, objekta plānošanas
pozijs, kura rezultātā
un izstrādes procesā tiks ņemta
plānots iegūt vairākas
vērā blakus esošā «Natura 2000»
ideju skices par to, kā
teritorija, kas ir Eiropas Savienības
attīstīt vecās pilsētas
dabas daudzveidības saglabāšanai
mantojumu šodien.
izveidoto aizsargājamo teritoriju
tīkls. Tāpat Kalnciema ceļā plānotā
Pašlaik pašvaldības speciālisti
apbūve tiks saskaņota ar jau esošo,
apzinājuši trīs vietas pilsētā, kulai radītu harmonisku pilsētvidi.
ras arhitektu komandas iepazīs
un vēlāk radīs savas idejas par to
attīstību. Jelgavas pašvaldības
jaunieši vēlas sadarboties ar paš- izpilddirektors Gunārs Kurlovaldību, lūdzot tai 200 kvadrāt- vičs stāsta, ka uz simpoziju 19.
metru plašu telpu pilsētas centrā. oktobrī uzaicināti vairāk nekā
G.Kurlovičs atzīst, ka jauniešu 20 arhitekti ne tikai no Latvijas,
idejas, protams, ir labas, taču pā- bet arī Jelgavas sadraudzības
rāk plašas, jo paredz aptvert ļoti pilsētām Šauļiem un Pērnavas.
lielu pasākumu spektru. Diskusijas «Simpozija diena sāksies ar ienoslēgumā izpilddirektors aicināja vaddiskusiju, kurā pašvaldība
jauniešus izvērtēt jomas, kurās arhitektus iepazīstinās ar savu
darboties. «Vispirms būtu svarīgi redzējumu, – kādu vēlamies rejauniešu idejas «uzlikt uz papīra», dzēt veco pilsētu šodienā. Pēc tam
veikt nepieciešamo līdzekļu aprē- speciālisti tiks aicināti apmeklēt
ķinus, tad jau sabalansētu vēlmes tās vietas, kurām mēs vēlamies,
ar finansiālajām iespējām, lai vēlāk lai viņi piedāvātu savas idejas,
domātu par risinājumu idejas kā tās attīstīt. Viņiem būs iespēja
objektus fotografēt, kā arī uzzināt
īstenošanai.»

Jauniešu iniciatīva
(No 1.lpp.)
I.Garda stāsta, ka Jauniešu
iniciatīvas centrs varētu būt vieta,
kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku,
darot ko lietderīgu. «Galvenais
mērķis ir apvienot jauniešus, kas
pēc skolas klīst pa ielām, vienkārši
sēž autoostā vai kādā parkā, neko
nedarot. Viņiem tiktu dota iespēja
piedalīties aktivitātēs, izglītoties,
gūt pieredzi un rakstīt projektus,
rīkot pasākumus un gūt speciālistu
konsultācijas par tēmām, kuras
jaunieši nevēlas pārrunāt ar citiem,» tā projektu vadītāja.
Lai īstenotu projektu, iesaistītie

Golubovska), Izstādes ielā 2a
(saimniece Daiga Borisa) un privātmājas dārzs Dambja ielā 76
(saimniece Indra Dombrovska),
kas uzvarētāju sarakstā bijis
pirms trim gadiem. «Šajā gadā
izvirzītajiem dārziem ir viena
kopīga iezīme – viss, ko mēs
redzam, ir saimnieku radīts,
nevis ar apsaimniekošanas, apzaļumošanas firmu vai konsultantu palīdzību. Te ir redzamas

dzimtas mājās «Pikšas» Dobeles rajona
Bērzes pagastā. Jubilejas reizē svinīgi
tiks sveiktas arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2007./2008.
studiju gada K.Ulmaņa stipendiātes:
Ekonomikas fakultātes 3. kursa studente Eva Bitāne, 4. kursa studentes
Aļona Vološčuka un Zane Vīgante un
Tehniskās fakultātes 4. kursa studente
Ilze Jansone. Pasākumu vadīs rakstnieks
Ēriks Hānbergs. Uzstāsies pašdarbnieku ansambļi, Saldus zemessargu
ansamblis un Raita Ašmaņa Jelgavas
bigbends.

 Šonedēļ viesnīcā «Zemgale»
notiek Baltijas valstu un Ziemeļvalstu lauksaimniecības universitāšu sadarbības tīklu BOVA un
NOVA organizētie kursi kaimiņvalstu jaunajiem zinātniekiem
par biškopības jaunākajām metodēm aukstajās klimatiskajās
joslās. Tajos piedalās Latvijas, Lietuvas,

Igaunijas un Somijas universitāšu maģistrantūras un doktorantūras studenti,
kuru pētnieciskais darbs saistīts ar
biškopības nozares attīstību savā valstī. Lekcijas lasa vadošie profesori no
Latvijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas
un Ukrainas universitātēm. Plānots, ka
dalībnieki apmeklēs arī Agrobiotehnoloģijas institūtu un dosies ekskursijā uz
Laumu dabas parku un Valdemārpils
meža muzeju, kā arī apmeklēs vairākus
dabas objektus Kuldīgas apkaimē.

 No 1. līdz 14. septembrim
pagarināts Jelgavas Pašvaldības
policijas vērtēšanas komisijas
darbības laiks, jo nepieciešama
papildu informācija. Šāds lēmums

pieņemts pēc iepazīšanās ar materiāliem, kas saistīti ar Jelgavas Pašvaldības
policijas darba izvērtēšanu. Pamatojoties uz tā rezultātiem, tiks veiktas
turpmākās preventīvās un korektīvās
darbības. «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Jelgavas pašvaldība izveidojusi
īpašu komisiju, kas izskata Pašvaldības
policijas darba organizāciju, atbildības,
instrukciju esamību, to saturu atbilstoši
normatīvajiem aktiem. Komisija izveidota pēc traģiskā notikuma, kad Pašvaldības policijas darbinieki jūlija beigās
nežēlīgi piekāva pensionāru, kurš pēc
divām dienām slimnīcā nomira.

 No 1. septembra Jelgavas
pilsētas maršrutu autobusu kustības sarakstos veiktas izmaiņas
– slēgti, grozīti un atklāti jauni
reisi. Uzņēmums informē, ka izmaiņas notikušas, pielāgojoties
pasažieru plūsmai. Mikroautobusi

Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs (no
kreisās) un ainavu arhitekts Andrejs Lomakins ir vienisprātis,
ka Vecpilsētas iela ir viena no tām, kuru noteikti vajadzētu
piedāvāt arhitektiem, lai tie radītu savas ideju skices, kā šo
Foto: JV
vietu attīstīt, saglabājot vēsturiskās vērtības.
to vēsturi, lai labāk raisītu iztēli.
Pēc tam arhitektu komandām
būs mēnesis laika, lai radītu savas
ideju skices un iesniegtu tās pašvaldības rīkotajā konkursā. 23.
novembrī norisināsies nākamā
tikšanās, kad arhitekti Jelgavā
ieradīsies ar saviem darbiem un
prezentēs tos. Ideju skices vērtēs
gan pašvaldība, gan arhitekti, nosakot veiksmīgākos risinājumus.
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti, bet pašvaldība savā īpašumā
iegūs viņu piedāvātās ideju skices,
kas jau būs sava veida sākums
tam, lai no cita skatu punkta
paraudzītos, kā saglabāt mūsu
vēstures mantojumu,» skaidro
G.Kurlovičs.

Pašvaldība patlaban izraudzījusies trīs vietas, kuras piedāvās
arhitektiem idejas skiču veidošanai: Vecpilsētas un Jāņa Asara
ielas apkaime; Akadēmijas ielas,
Zemgales prospekta un Vaļņa ielas teritorija; Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa apkārtne.
Līdzīgs arhitektu plenērs Jelgavā jau rīkots, kad mākslinieki
tika aicināti piedāvāt savas ideju
skices, kā labāk attīstīt Hercoga Jēkaba laukumu. Pilsētas
galvenais mākslinieks Georgs
Svikulis atzīst, ka tas bijis vērtīgs
ieguvums, jo arhitektu skatījums
ļāvis arī pašvaldībai it kā no malas
paraudzīties uz pilsētas galveno
laukumu un gūt jaunas atziņas.

turpmāk tiks izmantoti sabiedriskā
transporta nodrošināšanai agri no rīta
un vēlu vakaros, kā arī virzienos, kur
nav tik intensīva pasažieru plūsma. No
1. septembra uz nenoteiktu laiku pārtraukta pilsētas maršruta taksometru
reisu izpilde maršrutos: Centrs – RAF
dzīvojamais masīvs (51); Satiksmes iela
– dzelzceļa stacija – RAF dzīvojamais
masīvs (52); Centrs – RAF dzīvojamais
masīvs – Centrs – 5. līnija (55). Reisi
daļēji slēgti maršrutos: 5. līnija – Ozolnieku stacija (54) un Centrs – Āne
(57). Par izmaiņām vairāk var uzzināt
Jelgavas Autobusu parka mājas lapā
<www.jap.lv>.

 Otrdien Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome par jauno
padomes priekšsēdētāju ievēlēja
Jelgavas domes priekšsēdētāju
Andri Rāviņu. Iepriekšējais fonda padomes priekšsēdētājs Valsts prezidenta
ārštata konsultants Sols Bukingolts bija
lūdzis atbrīvot viņu no padomes priekšsēdētāja amata sakarā ar darba attiecību
izbeigšanu Valsts prezidenta ārštata
konsultanta amatā. SIF padome ir fonda
galvenā lēmējinstitūcija, kas lemj par
fonda līdzekļu izlietošanu, apstiprina
vērtēšanas komiteju nolikumus un ieceļ
komiteju locekļus, nosaka sekretariāta
štatus un ieceļ tā direktoru.
Ritma Gaidamoviča
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Jelgavai ir ko sargāt
Teju ikviens vietējais zina, kur Jelgavā atrodas Pils
sala. Daudzi noteikti arī mācēs pastāstīt, ka tās
teritorijā atrodas daļa no dabas lieguma «Lielupes
palienes pļavas», kur mājvietu radušas vairākas retu
augu un putnu sugas un jau vairāk nekā nedēļu
ganās arī savvaļas zirgi. To zina gandrīz visi, taču
– vai visi apzinās teritorijas unikalitāti? Izrādās,
Lielupes palienes pļavas liekamas vienā «groziņā» ar
Tatru kalniem, Bavārijas mežu, Alpu kalnu nogāzēm
Austrijā un citām tūristu iecienītām vietām Eiropas
Savienības valstīs, kas gluži tāpat kā mūsu no skata
necilās pļavas iekļautas «Natura 2000» īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Un tas nozīmē, ka šeit
apzinātas tās dabas vērtības, kas citur pasaulē ir
uz izzušanas robežas. Taču monētai ir arī otra puse
– Jelgava ir ceturtā lielākā pilsēta Latvijā ar vairāk
nekā 60 000 iedzīvotāju, un dabas lieguma intereses
vairākos aspektos krustojas ar pilsētas attīstības plāniem. Gan dabas draugi, gan pašvaldības pārstāvji
cer, ka izdosies rast kompromisu un dabas liegums
nebūs šķērslis Jelgavas izaugsmei.
Jelgava ir vienīgā pilsēta Latvijā un viena
no retajām Eiropā,
kas var lepoties ar
cilvēka gandrīz neskartu dabu tieši pašā
pilsētā. Proti, tās teritorijā atrodas dabas
liegums «Lielupes palienes pļavas», kas ir
nozīmīga putnu ligzdošanas vieta, – liegumā konstatētas 27
īpaši aizsargājamas
augu un dzīvnieku
sugas.
Lai noskaidrotu, kas ir palieņu pļavas un cik tās vērtīgas
Latvijas un pasaules mērogā,
«Jelgavas Vēstnesis» uz sarunu
aicināja Latvijas Dabas fonda
(LDF) pārstāvi Andri Kleperu.
Viņš atzīst, ka Jelgavai ir ar ko
lepoties un ko sargāt.

Lielupes palienes –
unikālas arī pasaulē

«Palieņu pļavas ir tās, kas
regulāri – vismaz reizi gadā vai
divos – aplūst un pāris nedēļu
atrodas zem ūdens. Kad palu
ūdens nokrītas, tiek radīti
īpaši apstākļi, kas piesaista
retu augu un dzīvnieku sugas,»
A.Klepers skaidro, ka pārējo
gadu palienes attīstās tāpat kā
jebkura cita pļava.
Dabas liegums «Lielupes palienes pļavas» atrodas Jelgavas,
Ozolnieku novada un Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā. Sākotnēji Lielupes piekrastes
pļavām piešķirts vietējas nozīmes ornitoloģiskā lieguma
statuss, taču kopš 1999. gada
tās aizsargā valsts nozīmes
statuss «Dabas liegums». «Ne
jau tikai putni šeit ir vērtība,»
saka LDF pārstāvis, atklājot,
ka 2004. gadā pļavas iekļautas Eiropā īpaši aizsargājamo
teritoriju tīklā «Natura 2000»,
un dabas liegums plešas 352
hektāros zemes.

«Lielākoties Rietumeiropā
tādu palieņu pļavu vispār nav,
jo nav atbilstošas klimatiskās
zonas, bet tuvākajā apkārtnē
– Lietuvā, Igaunijā, Skandināvijā – tās ir ļoti nelielās
platībās,» A.Klepers atklāj,
ka Jelgavā palienes pļavas ir
unikālas ar to, ka atrodas pašā
pilsētas vidū, turklāt palu dēļ
nav būtiski pārveidotas un
apbūvētas. «Tā ir lauksaimniecības zeme, kas tomēr palikusi
neskarta. Un, ņemot vērā to,
ka visa šī puse intensīvi tiek
izmantota lauksaimniecībā,
sanāk, ka Jelgava ir viens no
plašākiem patvērumiem augiem, putniem un dzīvniekiem
Zemgalē. Proti, rapša laukos
griezes tik pat kā nedzīvo,
taču Pils salā ir viens no augstākajiem šo putnu blīvumiem
visā Latvijā. Pēdējā skaitīšanas
reizē šovasar fiksēts, ka šeit mīt
23 griežu tēviņi,» teritorijas
unikalitāti raksturo Andris,
piebilstot, ka arī ķikuts, kas
ir pasaulē apdraudēta putnu
suga, mīt Jelgavā. «90. gadu
sākumā ķikuts šajās pļavās bija
sastopams regulāri, taču palieņu pļavas pamazām aizauga
krūmiem, arī garā nenoganītā
zāle tam vairs nebija pievilcīga.
Kopš 2004. gada LIFE-Daba
projekta «Palieņu pļavu atjaunošana» laikā izcirsti krūmi
Pils salā un nelielā daļā starp
Vircavas un Platones ietekām.
Šogad ķikuts atkal jau manīts
Lielupes palienes pļavās. Tas ir
unikāli, jo visā Latvijā kopumā
nav vairāk kā 300 šo skaisto
nakts putnu.»
Stāstot par palieņu pļavu nozīmi un vērtību, A.Klepers akcentē: «Tas ir ļoti interesanti,
ka Latvijas ceturtajā lielākajā
pilsētā izveidots tāds kā zaļais
koridors. Palieņu pļavu būtība ir savienot vietējā mēroga
putnu pārvietošanās ceļus.
Arī putni, kas pavasarī migrē
uz tundru, Lielupi izvēlās kā

Liegumā sastopamas
vairākas aizsargājamas
un retas augu sugas:
«Tas ir ļoti interesanti, ka Latvijas ceturtajā lielākajā pilsētā izveidots tāds kā zaļais koridors. Palieņu pļavu būtība ir savienot vietējā mēroga putnu pārvietošanās ceļus. Arī putni, kas pavasarī
migrē uz tundru, Lielupi izvēlās kā orientieri, tādēļ lido pāri Jelgavai un plaši pārplūdušo palieni
izmanto kā atpūtas un barošanās vietu,» Lielupes palienes pļavu unikalitāti raksturo Latvijas
Foto: Jānis Kupčs
Dabas fonda pārstāvis Andris Klepers.
orientieri, tādēļ lido pāri Jelgavai un plaši pārplūdušo palieni
izmanto kā atpūtas un barošanās vietu. Tas attiecas arī
uz zvēriem un sikspārņiem.»
Andris gan atzīst, ka vietējie
ikdienā, dzīvojot pilsētā, nereti
to nepamana un dabas tuvumu
neizjūt.

Liegumā konstatētas
vairāk nekā 135 putnu
sugas. Regulāri teritorijā
ligzdo un barojas 70 – 80
putnu sugas, tostarp:

Pļavu atjauno pali,
zālēdāji un cilvēki

Palieņu pļavu pastāvēšanas
pamatā ir regulāri pavasara
pali, kas nodrošina labvēlīgus
dzīves apstākļus daudzām
augu un dzīvnieku sugām.
Pļavu vērtība ir to plašums,
tādēļ nedrīkst pieļaut, lai tās
aizaug ar krūmiem. «Palienes
mūsu zonā, ja tajās neko nedara, aizaug ar krūmiem, un
gan griezes, gan ķikuti un citi
retie putni pamet šo teritoriju,
un tā vairs nav vērtīga,» viņš
paskaidro, atklājot – jo pali
lielāki, jo pļavai labāk. Tas
tādēļ, ka pali ir vienīgā iespēja,
kā pļava var dabīgi atjaunoties,
– tie nes līdzi ledu, kas nolauž
mazos krūmus. Otra iespēja
– lielie zālēdāji. Pirmās Latvijas
laikā lopi Pils salā nebija nekas
neparasts, padomju laikos tās
teritoriju nograuza Latvijas
Lauksaimniecības universitātes mācību fermas govis, taču
vēlāk, kad lopi tur vairs neganījās, palienes pļavu atjaunošana palika cilvēku ziņā. Taču
vēlamā rezultāta nebija.
Pašlaik Lielupes palienes
pļavu apsaimniekošana ir LDF
rokās. Lai saglabātu dabas
daudzveidību, Pils salā izmitināti sešpadsmit no Nīderlandes

plankumainā
Mežatūlpe
dzegužpirkstīte,
Baltijas
dzegužpirkstīte,
purva dzeguzene,
rudens vēlziede,
meža
Fritilārija
tulpe,
rūtainā
fritilārija,
ķiploku
sīpols.

Nu par dabas vērtībām, kas ir Lielupes palienes pļavās, vēsta
informācijas stends Pils salā. To atklājot, Jelgavas mērs Andris
Rāviņš (no labās) un Latvijas Dabas fonda pārstāvis Andris Klepers pauda cerību, ka arī turpmāk jelgavnieki mācēs sadzīvot
Foto: JV
ar savvaļas dabu teju pilsētas centrā.
atvesti savvaļas zirgi. Plānots,
ka viņi nograuzīs zāli, krūmus,
niedres, tādējādi nodrošinot atklātas dabas ainavas pastāvēšanu, kas piesaistīs arvien jaunas
retu putnu sugas. Piemēram,
Lielupes palienes pļavas ir
viena no piemērotākajām un
lielākajām melnās puskuitalas
ligzdošanas vietām valstī.

Nākotnes plāni skaidri

Lielupes palienes pļavu atjaunošana notiek LDF īstenotā
LIFE-Dabas projekta «Palieņu
pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem»
ietvaros, kas paredz nodrošināt
pļavu ilgtspējīgu apsaimnie-

košanu. Tieši tādēļ projektā
iekļautajām palieņu pļavām
papildināts savulaik jau izstrādātais Dabas aizsardzības plāns,
kas paredz virkni aktivitāšu,
lai tās atjaunotu un saglabātu.
Daudz kas šajā ziņā jau paveikts.
«Pils salā pagājušajā nedēļā tika
atklāts viens no diviem paredzētajiem informācijas stendiem,
kas vēsta par tām vērtībām, kas
ir šajās pļavās. Iedzīvotāji var
iepazīties arī ar nupat iznākušo
bukletu. Tajā līdztekus latviešu
ir informācija arī angļu valodā,
un tas vieš cerību, ka Lielupes
palienes pļavas ieinteresēs arī
ārzemju dabas tūristus,» atklāj
A.Klepers.

ziemeļu gulbis,
mazais gulbis,
melnais zīriņš,
ķikuts,
jūras žagata,
purva tilbīte,
pļavas tilbīte,
melnā puskuitala,
gugatnis,
ormanītis,
mazais ormanītis,
grieze,
laukirbe,
Seivi ķauķis,
somzīlīte.

Grieze
Puskuitala

Foto no www.ldf.lv

Bet, runājot par nākotnes
iecerēm, LDF pārstāvis norāda,
ka Dabas aizsardzības plāns
arī paredz Pils salā izvietot
skatu torni, savukārt Lielupes
labajā pusē, kur turpinās lieguma teritorija, – ierīkot skatu
platformu. «Tagad atliek vien
noskaidrot, kas to īstenos.
Tā var būt gan privāta, gan
pašvaldības vai kādas sabiedriskas organizācijas iniciatīva.
Gribētos, lai arī šī ideja tiktu
īstenota, jo tas noteikti kļūtu
par vienu no apmeklētākajiem
tūrisma objektiem Jelgavā,» tā
A.Klepers.

Dabas liegumam un pilsētai jāprot sadzīvot
Solvita Lūriņa, pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes galvenā speciāliste vides
politikas jautājumos:
«Jelgava nenoliedzami ir viena
no retajām vietām Latvijā un arī
pasaulē, kuras teritorijā pilsētas
centrā atrodas dabas liegums,
– Lielupes palienes pļavas. Kopš
šā gada lieguma apsaimniekošana
ir Latvijas Dabas fonda (LDF)
kompetencē, taču kā agrāk, tā arī
pašlaik pašvaldība iesaistās šīs
unikālās teritorijas uzturēšanā un
saglabāšanā, un arī nākotnē LDF

var rēķināties ar mūsu atbalstu,
jo apzināmies, ka Lielupes palienes pļavas ir vērtīgs, saudzējams
dabas objekts, kas nākotnē varētu
piesaistīt arvien vairāk un vairāk
dabas mīļotāju un tūristu.
Jāatzīst, ka mūsu puse nemaz
nav tik bagāta ar atpūtas vietām,
tādēļ Pils sala nākotnē šajā ziņā
noteikti varētu kļūt saistoša kā
Jelgavas iedzīvotājiem, tā viesiem.
Pirms pāris gadiem pasniedzējas
ainavu arhitektes Aijas Ziemeļnieces vadībā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku

inženieru fakultātes studenti tika
aicināti atklāt savu redzējumu par
Pils salas labiekārtošanu, tādējādi
veicinot iedzīvotājiem draudzīgas vides izveidi pilsētas centrā,
saglabājot teritorijas unikalitāti.
Studentu idejas bija pārsteidzošas,
un pieļauju, ka kāda no tām tiks
arī realizēta.
Prieks, ka jau pašlaik par liegumā mītošajiem zirgiem tiek
izrādīta liela interese, un tas vieš
cerību, ka turpmāk to apmeklēs
ne tikai vairāk atpūtnieku, bet arī
profesionālu interesentu, piemē-

ram, putnu vērotāji, skolēni un
studenti, kuriem tur varētu tikt
realizētas atbilstošas izglītības
programmas.
Taču noteikti jāmin arī negatīvais faktors, kas saistīts ar
Lielupes palienes pļavām Jelgavas
teritorijā. Proti, dabas liegums
paredz virkni ierobežojumu un
prasību, kas jāiekļauj pašvaldības
saistošajos noteikumos un jāņem
vērā, izstrādājot pilsētas attīstības stratēģiju. Jelgavas pilsētas
teritorijas plānojumā, lai mazinātu
transporta plūsmu caur centru,

paredzēts izbūvēt apvedceļu un
Ziemeļu tiltu, kas lieguma teritorijā šķērsotu Lielupi un Driksu,
un tas var radīt negatīvu ietekmi
uz palienes pļavu tālāko attīstību un apsaimniekošanu. Šis ir
viens no momentiem, kad dabas
aizsardzības intereses krustojas
ar pilsētas attīstības interesēm.
Šo jautājumu risinot, centīsimies
rast kompromisu. Esmu pārliecināta, ka tas noteikti izdosies
un pilsēta attīstīsies, saglabājot
dabas daudzveidību lieguma
teritorijā.»
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Savvaļniekus iepazīst pamazām
«Ir visi: vienā kompānijā četrpadsmit, otrā
– divi,» pārskaitot savvaļas zirgus, kas kopš
29. augusta mitinās
Pils salā, saka Einārs
Nordmanis – cilvēks,
kuram uzticēts rūpēties par savvaļniekiem
un viņu jauno mājvietu.
«Tas ir interesants izaicinājums un mazliet biedējoša
atbildība,» saka E.Nordmanis,
atklājot, ka ideja par savvaļas
zirgu palaišanu Pils salā virmojusi jau sen un pavasarī tā
sākusi materializēties. «Interese par norisēm Pils salā man
bijusi vienmēr – šeit izvietota
mana darba vieta, agrāk te arī
dzīvoju, tāpēc salas teritorija
bija un ir mana mīļākā pastaigu
vieta. Jau agrāk vēroju dabu,
izrādīju interesi par teritorijas saglabāšanu, piemēram,
zvanīju ugunsdzēsējiem, ja
manīju aizdedzinātu kūlu,» tā
E.Nordmanis, kurš pārliecināts,
ka «no visām civilizācijām aktuālākā ir zaļā». Pērn rudenī
viņš esot «uzbrucis» Latvijas
Dabas fonda (LDF) pārstāvjiem,
kuri talkas laikā palienes pļavās nogāzuši lielus kokus, kas,
viņaprāt, atšķirībā no krūmājiem tur varēja turpināt augt.
Bet jau pavasarī, novērtējot
Eināra iniciatīvu, LDF viņam
piedāvājis iesaistīties projektā,
kas Pils salā paredzēja izmitināt
sešpadsmit savvaļas zirgus.
Jūlijā E.Nordmanis savvaļnieku vasaras ganības, kas ir
apmēram 50 hektāru, apjozis
ar žogu, bet šonedēļ paredzēts
ķerties klāt ziemas ganībām.
«Vasaras ganības no ziemas atšķiras ar to, ka tās ar dzeloņstieplēm nav norobežotas gar upi.
Savukārt ziemas teritorijai tas
jāizdara, lai nepieļautu iespēju,
ka zirgi varētu pāriet pāri le-

dum,» paskaidro E.Nordmanis,
piebilstot, ka zirgi dara tikai
to, kas viņiem nepieciešams,
un, ja ir ūdens, ēdamais un
nav bara problēmu, viņiem nav
iemesla doties prom no savas
teritorijas.
Kopš jauno iemītnieku ierašanās aizritējis tikai mazliet
vairāk par nedēļu, un Einārs
bilst, ka vēl pāragri runāt par
to, kā zirgi iejutušies Jelgavā,
– sākumā viņi iepazīst, apgūst
jauno teritoriju. «Arī par ieradumiem vēl nevaru spriest, jo
pirmajās dienās bija jānokārto
formalitātes, tādēļ nav atlicis
laika vienkārši apsēsties un
pāris stundu viņus pavērot,»
E.Nordmanis stāsta, ka pagaidām vien zina to, ka sešpadsmit
savvaļas zirgu vidū ir divi ērzeļi, tādēļ bars sadalījies divās
kompānijās. Pēc pases katram
ir vārds, un čips ar to ievīts krēpēs. «Pagaidām vēl nezinu, kurš
ir kurš – jāņem vērā, ka viņi ir
savvaļnieki, tādēļ neuzdrošinos
līst pie krēpēm,» viņš atklāj, ka
viens no zirgiem ir Gorans, kāds
cits – Triksijs, bet, visticamāk,
arī vēlāk pēc vārdiem varēs
atšķirt tikai ērzeļus.
Runājot par izmaiņām savā
ikdienā, kopš Pils salā ieradās
savvaļas zirgi, E.Nordmanis atklāj, ka vairākkārt dienā zirgus
ar binokli novēro un pārskaita,
stāvot uz darbnīcas jumta,
no kura visa teritorija ir labi
pārredzama, viņš tos arī pats
uzmeklē pļavā un divas reizes
dienā pārbauda žoga stāvokli.
«Zirgi labi prot būt nemanāmi,»
sapratis Einārs. Arī ar iedzīvotāju nenovīdību, par laimi, nav
gadījies saskarties. Viņš stāsta,
ka cilvēki gan sadalījušies divās
grupās – vieni par savvaļnieku
ierašanos ir sašutuši, jo uzskata,
ka tādējādi sabiedrība pamazām
atgriežas laikā, kad cilvēki dzīvojuši kokos, savukārt otri ir
noskaņoti labvēlīgi un novērtē

Nīderlandes pieredze
29. augustā no Nīderlandes uz Pils salu tika
atvesti sešpadsmit savvaļas zirgi, kas nu sākuši
gādāt par to, lai dabas
lieguma teritorija Jelgavas pilsētā neaizaugtu
ar krūmājiem un kļūtu
saistoša retām putnu
sugām, dzīvniekiem un
augiem.
Savvaļas zirgi atvesti no Reinas
upes palienēm, kur Nīderlandes
dabas fonds «ARK» jau teju divdesmit gadus ar lielo zālēdāju palīdzību atjauno dabiskos upes krastus.
Pateicoties Latvijā dzīvojošā holandieša «ARK» fonda pārstāvja
Jana van der Vēna iniciatīvai, arī
mūsu valsts palieņu pļavās ganās
dzīvnieki, kas, pārtiekot no zāles,
krūmiem, koku mizas un niedrēm,
palīdz atjaunot dabas daudzveidību īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās.
J.van der Vēns stāsta, ka savvaļas zirgu ceļojums uz Latviju sākās
1999. gadā, kad viņi ieradās Papē.
Par nākamo atvesto dzīvnieku
mājvietu kļuva Engure, Rauna,
Veclaicene, un pašlaik kopumā apmēram 250 – 300 zirgi mīt vairāk
nekā divdesmit vietās mūsu valstī.
«Latvijā viņi iedzīvojušies ļoti
labi, pat neraugoties uz atšķirīgajiem klimatiskajiem apstākļiem,»
apciemojot zirgus viņu jaunajās
mājvietās, pārliecinājies Jans.
Viņš stāsta, ka šo dzīvnieku

priekšteči ir izmirušie savvaļas
zirgi tarpāni, kas agrāk dzīvoja
teju visā Eiropā, pēdējie – Lietuvā
un Polijā. «Iedzīvotāji tarpānus
sāka domificēt, un tie no savvaļas
zirgiem pakāpeniski kļuva par
mājas. Pēc kādiem 100 gadiem
poļu zinātnieks, atlasot tarpānam
vislīdzīgākos, veica atgriezenisko
selekciju, un pakāpeniski tie atkal
kļuva par savvaļas zirgiem, kurus
nosauca par Konik Polski,» J.van
der Vēns teic, ka tie ir ļoti līdzīgi
izmirušajiem tarpāniem – ja salīdzinātu abu skeletus, tie būtu
gandrīz identiski.
Atšķirībā no mājas zirgiem,
savvaļas bez cilvēku palīdzības
var izdzīvot visu gadu. «Reina
regulāri applūst, un tur mītošie
zirgi tam ir pielāgojušies – ja
vajag, viņi prot pat peldēt, taču
Latvijā tiem tomēr nepieciešama
cilvēka palīdzība,» Jans stāsta, ka
tas ir auksto ziemu dēļ. Dzīvnieki
gan tai pielāgojas, uzkrājot zemādas tauku slāni un uzaudzējot
biezu vilnu, taču sniegs un sals
var apgrūtināt barības meklējumus, tādēļ aukstajā gadalaikā tie
jāpiebaro. «Atšķirība starp Konik
Polski, kas dzīvo Latvijā un citās
valstīs, kur ir maigāks klimats,
vien ir tā, ka šeit tie var būt mazāk auglīgi, un dažkārt kumeļš
piedzimst, vienu gadu pārlecot,»
J.van der Vēns paskaidro, ka
tādējādi ķēve ietaupa enerģiju,
lai pēc gada var atkal dzemdēt
kumeļu.

Einārs
Nordmanis
atklāj, ka
savvaļas
zirga dzīves
ilgums ir
apmēram
divdesmit
gadu, un
atgādina,
ka dzīvnieki
ir ļoti gudri
un ievēro
savu teritoriju, tādēļ
bažām
par to, ka
savvaļnieki varētu
uzturēties
ārpus tiem
paredzētajām ganībām, nav
pamata.
Foto: JV

iespēju teju pilsētas centrā aplūkot graciozos dzīvniekus.
Taču E.Nordmanis atgādina,
ka nevajadzētu mēģināt piekļūt
savvaļniekiem pārāk tuvu,
aizliegts dzīvniekus piebarot
ar maizi un citiem našķiem.
«Jāatceras, ka zirgi ir savvaļnieki, tādēļ iespējamas dažādas konfliktsituācijas, jo viņu
uzvedība ir neprognozējama,
piemēram, aizsargājot harēmu,
ērzelis var uzbrukt. Arī suņus
vajadzētu uzmanīt, jo zirgs ar
vienu spērienu pārāk uzmācīgu
mājas mīluli var smagi savainot.
Vislabāk, ja zirgi no cilvēkiem
nebēg, bet turas aptuveni divdesmit metru attālumā,» viņš
paskaidro.

Lielupes palienes pļavas

Lai uzzinātu, kā izvērtīsies
zirgu dzīve, jāpārlaiž pirmā
ziema. Einārs teic, ka tā būs
noteicošā, lai noskaidrotu, cik
dzīvnieki palienes pļavā ganīsies turpmāk. «Diemžēl ziemā
noteikti kāds aizies bojā. Kaut
arī savvaļas zirgiem ir augstas
pielāgošanās spējas un šeit tie
tiks piebaroti ar sienu, viņi tomēr atvesti no zemes, kurā ziemas nav,» neslēpj E.Nordmanis,
pieļaujot, ka bargas ziemas gadījumā dzīvnieki būs arī jādzirda: «Viņiem vajadzētu pietikt ar
sniegu, taču, lai to organismā
atkausētu, jāpatērē daudz enerģijas, un tas var kaitēt.»
Einārs par savu ieguldīto darbu un laiku Pils salā atlīdzību

Savukārt iespējamo Ziemeļu
tilta būvniecību Einārs vērtē ar
skepsi, iesakot industriālajam
objektam izraudzīties citu vietu.
«Jelgava ir viena no retajām
vietām visā Eiropā, kur pilsētas
centrā atrodas zaļa oāze – sala
ar tik lielu dabas daudzveidību.
Tā ir vērtība, kas vecajās Eiropas valstīs jau ir zaudēta, tāpēc
tiek īpaši novērtēta. Eiropieši
par to mūs apskauž! Jelgavas
attīstība no tā tikai iegūs.»

Dvietes palienēs
ar zirgu veikumu apmierināti
Savvaļas zirgu ierašanās
Pils salā samulsinājusi
ne vienu vien jelgavnieku, un nedēļa, ko dzīvnieki šeit pavadījuši, ir
pārāk īss laiks, lai vietējie
pagūtu aprast ar jaunajiem iemītniekiem. Taču,
izrādās, dabas liegums
mūsu pilsētas teritorijā
nav vienīgais, kurā par
pļavu rūpējas savvaļnieki. Piemēram, Daugavpils rajona Dvietes
palienēs viņi saimnieko
jau vairāk nekā gadu.

Foto: Einārs Nordmanis

naudā nesaņem. «Man ir pļava
un zirgi, un pašam jādomā, kā
no tā gūt ienākumus,» stāstot
par nākotnes iecerēm, viņš bilst,
ka ar laiku noteikti apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja
savvaļas zirgus apmeklēt gida
pavadībā, skolēniem – papildināt zināšanas dabā, kā tas jau
ierasts citviet, kur Latvijā mīt
šie dzīvnieki.
Nākamajā vasarā viņš upes
gleznainajos ielokos iecerējis
iekārtot atpūtas un ugunskuru
vietas gan ūdens tūristiem, gan
pastaigu cienītājiem. Savukārt
netālu no vārtiem sliesies skatu tornis, no kura pavērsies
brīnišķīgs skats uz Driksas un
Lielupes un Iecavas sateku.

Dabas parks «Dvietes paliene»
izveidots 2004. gadā. Bebrenes
pagasta un «Dvietes palieņu»
tūrisma organizatore un projekta koordinatore Benita Štrausa
stāsta, ka dzīvniekus pēc Latvijā
dzīvojošā dabas drauga holandieša
Jana van der Vēna ierosinājuma
bebreniešiem pērn uzdāvinājis
Nīderlandes dabas fonds «ARK»,
un pagājušā gada maijā pļavās
sāka dzīvot no Holandes atvestās
Hailander šķirnes savvaļas govis,
bet augusta nogalē un pēc tam
vēl oktobrī ieradās Konik Polski
šķirnes savvaļas zirgi. Šogad govīm
piedzimuši vienpadsmit teliņi,
savukārt zirgu pulks kļuvis par
septiņiem kumeliņiem kuplāks, un
pašlaik Dvietes palienēs mīt jau 27

savvaļas zirgi.
«Mūsu palienes pļavas regulāri
applūst, tās ir mitras, ciņainas,
tādēļ ar tehniku nopļaut nav iespējams. Šī iemesla dēļ apmēram
piecpadsmit gadus uzturēšanas
ziņā tur nekas netika darīts, tādēļ
pļavas aizauga ar krūmiem,» agrāko situāciju Dvietes palienēs raksturo B.Štrausa, norādot, ka pie
viņiem savvaļnieki mīt apmēram
trīs kilometru attālumā no Bebrenes pagasta centra, taču tuvumā
netrūkst māju, un vietējie gluži
tāpat kā jelgavnieki sākumā bija
neizpratnē. «Īpaši satraukušies
bija tie apkārtnes iedzīvotāji, kuri
turēja lopus, – baidījās, ka savvaļnieki tiem ko nenodara. Taču gads
apkārt, un nu var teikt, ka visi pie
ienācējiem ir pieraduši un vērojama pozitīva attieksme.»
Arī Dvietē ganību teritorija
ir norobežota un saliktas informatīvas zīmes par piesardzības
pasākumiem, kas jāievēro, piemēram, zirgiem nedrīkst tuvoties,
tos glāstīt, barot. «Taču katram
atnācējam jau nevar klāt izstāvēt.
Zirgi ir ļoti sabiedriski, ziņkārīgi,
turklāt tas, ka nu nebaidās nāk
klāt cilvēkiem, liecina, ka kāds
viņus tomēr ir pabarojis,» stāsta
B.Štrausa. Viņa atklāj, ka būtisku
incidentu nav bijis, taču meža
dzīvnieki un mednieku šāvieni
zirgus var izbiedēt, tādēļ gadījies,

ka viņi žogu pārrāvuši. «Tālu gan
nav aizgājuši – zirgi ir saprātīgi,
mierīgi un ievēro savu teritoriju,»
viņa piebilst – lai tomēr pārliecinātos, ka viss kārtībā, reizi nedēļā
tiek pārbaudīts sētas stāvoklis, arī
dzīvnieki regulāri pārskaitīti.
Dvietes palienes pļavas kļuvušas
par iecienītu tūristu vietu, un ekskursijā gida pavadībā interesenti
uzzina par dabas parku, putniem,
augiem un savvaļnieku bara dzīvi.
«Lai bara dzīve būtu interesantāka, Jans nolēma atvest vairākus
brīvos ērzeļus, kuriem nav sava
harēma, un īpaši pavasarī stundām ilgi var skatīties, kā viņi cīnās
par dāmu uzmanību,» savvaļnieku
mīlas rotaļas uzbur B.Štrausa.
Viņa stāsta, ka pirmo ziemu zirgi
pārcietuši veiksmīgi, jo tā bijusi īsa.
No aukstuma dzīvniekus pasargāja pūkainā biezā spalva, vienreiz
nedēļā viņi piebaroti ar sienu, lai
neaiziet postā.
Uz jautājumu, vai pļavu iemītnieki attaisnojuši savu ierašanās
mērķi, B.Štrausa atbild apstiprinoši. «Izmaiņas teritorijā ir redzamas: krūmi aplauzti, jaunās
atvasītes – nograuztas. Vietas, kur
agrāk bija džungļi, nu var izstaigāt,
veidojas parkveida pļavas un tajās
atgriežas putni,» savvaļas zirgu
darbu paslavē B.Štrausa.
Sagatavoja
Sintija Čepanone
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Galvenais – iniciatīva
 Kristīne Pētersone

Līdz šim Jelgavas pašvaldība sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas centru (SIC)
sekmīgi realizējusi
divus projektus, kuru
mērķis bija saliedēt
un aktivizēt Jelgavas
nacionālās kultūras
biedrības, bet nu uzsākts trešais.
Tas paredzēts daudz plašākam
mazākumtautību iedzīvotāju
lokam, dodot iespēju papildināt
savas zināšanas.
Visa sākums bija 2005. gadā ar
projektu «Piedalies», kura laikā
tapa un tika aprīkotas SIC telpas.
2005. gada vasarā dažādu tautību
bērni kopīgi atpūtās nometnē, lai
caur spēlēm un citām aktivitātēm
mācītos cits citu labāk izprast. Savukārt tā turpinājumā, realizējot
projektu «Piedalies 2», vairāk
tika iesaistītas pilsētas nacionālās
kultūras biedrības – organizēti
labdarības koncerti; projekta laikā tika atjaunota un pilnveidota
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja mājas lapa
(www.jvmm.lv), kā arī muzeja
ekspozīcija ierakstīta audiogidu
formātā – latviešu, angļu, krievu
un poļu valodās.
Šķiet tikai likumsakarīgi, ka
iesāktajam darbam bija arī turpinājums – izveidotais SIC izprata,
ka saliedētību, izpratni un spēju
pilnvērtīgi iekļauties pilsētas
dzīvē nepieciešams veicināt ne
tikai starp dažādu tautu kultūras
biedrībām, bet jāaptver plašāks
iedzīvotāju loks. Un tā jau 2006.
gadā Sabiedrības integrācijas fonda atklātā konkursā tika iesniegts
trešais projekts – «Kopā!», kas
guva atbalstu un ilgs līdz 2008.
gada augusta beigām.
Kā atzīst projekta vadītāja
Sandra Liepiņa, šis projekts no

Mācās rakstīt projektus
 Kristīne Pētersone
Viena no pirmajām projekta «Kopā!»
aktivitātēm notika jau maijā, kad
Siguldā divu dienu seminārā mācījās
Jelgavas mazākumtautību pašdarbības kolektīvu vadītāji un pārstāvji.

Jelgavas mazākumtautību kultūras biedrības darbojas aktīvi: pašu rīkoti koncerti, iesaistīšanās
pilsētas mēroga pasākumos, izstādes, dzejas vakari – tas viss mums ļauj labāk iepazīt katras
tautas tradīcijas.
Paralēli tam projekts paredz arī
sekmēt mazākumtautību informētību par politiskās un sabiedriskās dzīves aktualitātēm pilsētā
– pašvaldības interneta portāls
<www.jelgava.lv> būs pieejams
krievu valodā, arī SIF mājas lapā
<www.sic.jelgava.lv> informācija
būs krievu valodā.
S.Liepiņa uzsver, ka caur visām
projektā paredzētajām aktivitātēm vijas cauri tā galvenais uzdevums – sniegt mazākumtautību
kolektīviem nepieciešamās zināšanas un impulsu, lai nākotnē
viņi būtu ne tikai gatavi iesaistīties jau atbalstītos projektos, bet
arī paši kļūtu vēl aktīvāki projektu rakstītāji un spētu piesaistīt
finansējumu. «Arvien biežāk
nevalstiskajām organizācijām
tiek piedāvātas iespējas pašām
piedalīties dažādos ES projektu
konkursos un piesaistīt līdzek-

ļus darbības pilnveidošanai un
attīstībai, tāpēc mūsu uzdevums
ir pēc iespējas labāk sagatavot
mazākumtautību sabiedriskās
organizācijas tam, lai tās būtu
gatavas pašas uzņemties iniciatīvu un zinātu, kur un kā meklēt
finansējuma avotus,» skaidro
S.Liepiņa, piebilstot, ka to jau
ietver arī projekta nosaukums.
«Ja sākumā ar projektu «Piedalies» aicinājām mazākumtautību
iedzīvotājus iesaistīties, tad tagad
jau kopīgi virzām mērķus un tos
īstenojam.»
Projekta partneri ir Jelgavas
reģionālais Pieaugušo izglītības
centrs, Amatu skola un Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību
asociācija. Projekta budžets ir
58 500 lati, no tiem 90 procenti
ir ES finansējums un 10 procenti
jeb 5850 lati Jelgavas pašvaldības
līdzfinansējums.

Par projekta līdzekļiem iegādā- būs prakse individuālajos uzņētas divas modernas elektroniskās mumos vai lielajās ražotnēs.
šujmašīnas, gludeklis un viss neAudzēkņi apgūs ne tikai šuvējas
pieciešamais mācībām. «Mācības specialitāti, apģērbu konstruēšaaudzēkņiem būs Mācībām pieteikties var Jelgavas nu, modelēšanu,
bez maksas un Amatu skolas kancelejā katru darba iemācīsies strāviņiem tiks no- dienu no pulksten 8 līdz 16.
dāt ar šūšanas
drošināti arī visi
rūpnieciskajām
nepieciešamie materiāli – sākot iekārtām un instrumentiem,
no zīmuļa, līdz pat audumiem bet arī vispārējos priekšmetus
šūšanai,» tā E.Bišere.
– latviešu valodu, saskarsmi,
Ja kāds vēl sev uzdod jautāju- psiholoģiju, uzņēmējdarbības
mu, vai tas ir domāts man, kur es pamatus, lietvedības pamatus,
pēc tam atradīšu darbu, E.Bišere darba drošību, zīmēšanu.
uzver: «Praksē jau vairākkārt
apstiprinājies, ka jebkura aroda
pratējs bez izglītības dokumenta
darba tirgū tiek atalgots zemāk
nekā speciālists ar izglītību. Šuvējas pašlaik pilsētā ir ļoti pieprasītas. Iespējams, kādu baida darbs
rūpnieciskās ražotnēs, taču šajā
programmā iegūtā izglītība ļaus
veidot pašiem savu individuālo
karjeru, piemēram, kļūt par individuālo komersantu vai atvērt
savu šūšanas ateljē.»
Programmā paredzētas 1560
mācību stundas, no kurām puse

«Situācijas dzīvē ir dažādas, un
iemesli tam, kāpēc nav izdevies
iegūt izglītību vai specialitāti, var
būt neskaitāmi, taču nekad nav
par vēlu sākt mainīt savu dzīvi.
Varbūt kādam tieši šī ir tā iespēja.
Uzdrīkstaties!» novēl E.Bišere.
Projektā šī apmācības programma iekļauta ar mērķi novērst šķēršļus mazākumtautību
iedzīvotāju nodarbinātībai un
viņu diskrimināciju darba tirgū
– projekts sniedz iespēju, kas jums
tikai jāizmanto.

iepriekšējiem atšķiras ar to, ka
mērķauditorija kļuvusi plašāka.
Nepilsoņiem tiek piedāvāts
izmēģināt spēkus naturalizācijas
procesā un projekta gaitā izveidotajā «Topošā pilsoņa skolā» apgūt
zināšanas eksāmena kārtošanai.
Tāpat projekts rada iespēju
mazināt šķēršļus mazākumtautību iedzīvotāju nodarbinātībai
– Jelgavas Amatu skolā izveidota
apmācības grupa šuvējiem.
Protams, aizmirstas nav arī
iepriekšējos projektos sāktās
aktivitātes – arī «Kopā!» veicina
mazākumtautību pašdarbības
kolektīvu kultūras aktivitātes,
stiprina to māksliniecisko kvalitāti, kā arī paplašina kultūras
kontaktus starp dažādu etnisko
grupu pašdarbības kolektīviem. Šī
mērķa sasniegšanai projekta laikā
jau aizvadīts seminārs kultūras
biedrību pārstāvjiem.

Ar šuvējas arodu kabatā
 Kristīne Pētersone

Jelgavas Amatu skolā
no 17. septembra darbu uzsāks jauna apmācības programma
šuvējām. Tā izveidota
projekta «Kopā!» gaitā,
un tajā bezmaksas mācībām joprojām aicināti
pieteikties mazākumtautību iedzīvotāji bez
iepriekšējās izglītības
ierobežojumiem.
Amatu skolas direktore Edīte
Bišere atzīst, ka tā ir fantastiska
iespēja tiem, kas līdz šim nav ieguvuši arodu. «Lai uzsāktu mācības
šuvēju programmā, nav nepieciešams uzrādīt iepriekšiegūtas
izglītības dokumentu. Tātad arī
cilvēks, kuram nav pamatizglītība, var nākt un mācīties, iegūstot,
iespējams, savu pirmo specialitāti,
kas jau paver pavisam citas iespējas darba tirgū. Nepieciešama
vien vēlēšanās apgūt ko jaunu un
vēlme mainīt savu dzīvi.»

Jelgavu par mājām sauc vairāk nekā 40 dažādu tautību
cilvēki. Daudzi no viņiem ar lepnumu sevi sauc par
latviešiem, poļiem, baltkrieviem, ukraiņiem, krieviem,
romiem, lietuviešiem, ebrejiem vai izjūt piederību citai
nacionalitātei – viņi vēlas saglabāt savu identitāti un
savas tautas kultūru. Pirmās mazākumtautību kultūras
biedrības Jelgavā izveidojās jau pirms 15 gadiem, un
šajā laika posmā tās ar darbu ir sekmīgi pierādījušas,
ka spēj ne tikai ieinteresēt savas tautas cilvēkus, bet
veiksmīgi sastrādāties, veidot kopīgus projektus un
radīt interesi par savu kultūru daudz plašākā sabiedrības lokā. Informatīvais izdevums «Kopā» turpmāk
reizi mēnesī stāstīs tieši par Jelgavas mazākumtautību
iedzīvotāju iespējām, aktivitātēm un dzīvi mūsu pilsētā, ļaujot mums citam citu iepazīt labāk.

Jelgavas Amatu
skolas tērpu izgatavošanas speciālo priekšmetu
pasniedzējas Rasma Kutkovska (no
kreisās) un Gaļina
Zvaigznone ar
projekta gaitā
iegūtajām jaunajām šujmašīnām
jau iekārtojušas
kabinetu un gaida audzēkņus.
Foto: JV

Semināra mērķis bija aktivizēt pašdarbību kolektīvu sadarbību, diskutēt par
to aktuālajām problēmām un attīstības
perspektīvām. Šoreiz uzzināsim, ko
mazākumtautību biedrībām deva šis
seminārs un vai tam sekojušas citas
aktivitātes.
Albīna
Usačeva,
Jelgavas krievu biedrība
«Istok»:
«Galvenais ieguvums no šī
semināra noteikti bija iespēja uzzināt jaunu informāciju projektu
gatavošanā. Esmu piedalījusies jau
vairākos līdzīgos semināros, un tagad pat ir grūti salīdzināt, kādas bija
manas zināšanas sākumā, kad nesapratu pat to, kas ir projekta mērķis,
uzdevums, un šodien, kad vairāki
pašu rakstīti projekti jau sekmīgi realizēti. Ar katru semināru cilvēks kļūst
gudrāks un gudrāks. Krievu biedrība
līdz šim sekmīgi izstrādājusi un aizstāvējusi iesniegtos projektus gan
Sabiedrības integrācijas fondā, gan
Jelgavas pašvaldībā. Protams, Jelgavas Sabiedrības integrācijas centrs
un tā vadītāja Rita Vectirāne mums
– biedrībām – sniedz ļoti lielu atbalstu,
kas ļāvis ne reizi vien īstenot iecerēto.
Sabiedriskajām organizācijām jau ir
jābūt skaidram tam, ka finansējumu
piesaistīt mēs varam praktiski tikai
caur projektiem, jo biedru naudas ir
minimālas. Tāpēc, ja kāda organizācija
par to vēl tikai domā, tad jāapzinās,
ka šis ir pēdējais brīdis sākt aktīvi
rakstīt projektus un izmantot iespējas. Krievu biedrība to sapratusi sen,
tāpēc ar pašvaldības un Sabiedrības
integrācijas fonda atbalstu realizēts ne
viens vien vērtīgs projekts – Jelgavas
Krievu biedrības 15 gadu jubilejas
pasākums; katru gadu piedalāmies
arī Pilsētas svētkos; regulāri rīkojam
savus kultūras pasākumus. Paldies
Sabiedrības integrācijas centram par
iespēju un šo projektu, kas ļauj ne tikai
mācīties, bet arī dalīties pieredzē ar
citām nacionālajām biedrībām, labāk
citam citu iepazīt.»
Marija
Kudrjavceva,
biedrības «Latvijas Poļu savienība» Jelgavas
nodaļa:
«Tas patiesi bija
ļoti interesants
un saistošs seminārs, kurā guvām plašu informāciju
un praktiskas iemaņas tam, kur meklēt

finansējumu savām iecerēm, kā rakstīt
projektus, piesaistīt līdzekļus. Tās bija divas aizņemtas dienas! Pašlaik galvenais,
kas uztrauc biedrības, ir tas, ka mums
nav iespējams ar projektiem iegūt
finansējumu māksliniecisko kolektīvu
vadītājiem.
Noteikti seminārs bija tāds kā pamudinājums – poļu vienība ir visnotaļ
spēcīga, mēs sasparosimies un būsim
gatavi radīt arī savus projektus. Prioritāte noteikti ir mūsu folkloras ansamblis, kā arī iespēja veidot kopīgus
projektus ar Latvijas poļiem un mūsu
sadraudzības pilsētām Belostoku un
Krakovu. Šogad izdevies piesaistīt
finansējumu no pašvaldības un pašūt
jaunus tērpus mūsu abiem folkloras
ansambļiem – gan pieaugušo, gan
bērnu –, taču vajadzības jau vēl ir
pietiekami.
Tāpat seminārā ļoti vērtīga bija režisores Lūcijas Ņefedovas vadītā nodarbība par to, kā organizēt mūsu pašdarbības kolektīvu darbu, kā izskatīties
uz skatuves, kā veidot saskarsmi. Un
galvenais, ka seminārā kopā tikāmies
dažādu tautu kultūras biedrības, kas
ļāva sajust – mēs neesam atdalīti: poļi,
krievi, ukraiņi un citi – mēs cits no cita
varam mācīties un smelties jaunas
zināšanas.»
Gaļina
Jurčenoka,
Jelgavas
ukraiņu
kultūras centrs
«Džerelo»:
«Pirmkārt, jau
mācījāmies, kā
strādāt ar ES
fondiem, piesaistīt līdzekļus, kas
sabiedriskajām organizācijām ir ļoti
svarīgi. Un jāteic, ka divu dienu seminārs nebija tikai tāda pasēdēšana vien
– tam ir arī turpinājums: jau tagad
sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
centru mums top jauns projekts. Arī
līdz šim neesam kūtri sēdējuši malā:
ar piesaistītu finansējumu esam spējuši rīkot vairākas tematiskas izstādes
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, kas tapa projekta
«Iepazīsimies – mēs esam ukraiņi»
gaitā. Izstādījām gan senās ukraiņu
naudas zīmes, mūsu amatnieku rokdarbus, notikuši dzejas lasījumi trīs
valodās – latviešu, ukraiņu, krievu.
Tas ļauj sabiedrībai plašāk iepazīt
ukraiņus Jelgavā un mācīties mīlēt
arī mūsu tautu, tās tradīcijas. Tāpat
caur kopīgiem projektiem mums ir
lieliska sadarbība ar latviešu folkloras
kopu «Dimzēns» – pasākumi bijuši
jau vairāki, kopā esam izspēlējuši pat
ukraiņu un latviešu kāzas!
Pieredzes nekad nevar būt par daudz,
tādēļ šādi semināri ir ļoti vajadzīgi. Arī
integrācijas procesā tam ir ļoti liela nozīme – tā ir ne tikai viedokļu apmaiņa,
bet, piemēram, mūsu sadarbība ar
latviešu «Dimzēnu» jau skaidri parāda:
viena tauta ar otru var ļoti labi ne tikai
līdzās pastāvēt, bet arī realizēt kopīgas
ieceres, un tas ir apsveicami.»

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild
Jelgavas dome, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
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Быть вместе, стать увереннее
в завтрашнем дне
Любое истинно демократическое общество интегрировано, что позволяет государству точнее
определять стратегические цели и быстрее добиваться их реализации.
Елгава родина первого президента Латвии Яниса
Чаксте, одного из выдающихся демократов мира,
многонациональный город, который уже более 9
лет держит курс на общественную интеграцию.
У каждой из национальных
общин и социальных групп,
Елгавы существуют определенное мировоззрение и традиции. Но различия в языке,
культурных, религиозных и
бытовых устоях не являются
препятствием для взаимопонимания и сотрудничества
между людьми, которых объединяет одно слово – елгавчане. Мы все гордимся тем, что
родились и живем в Елгаве
Жители нашего города доказали готовность к участию
в процессах культурной и этнической интеграции, активно
проявив себя в таких проектах,
как Piedalies и Piedalies 2.
Интеграционная политика
Елгавского самоуправления,
изложенная в документе стратегического планирования
Jelgavas Sabiedrības integrācijas programma, не направлена
та то, чтобы делать из русских,
украинцев, литовцев - латышских русских, украинцев,
литовцев и т.д.
В демократическом обществе не происходит замены
идентичности. Настоящая
интеграция происходит через
культуру и подразумевает
активное участие человека в
общественной жизни. Самоуправление понимает, как велика для каждого елгавчанина
значимость его этнической
принадлежности, поэтому
поддерживает развитие национально-культурных традиций
и сохранение языка национальных меньшинств, перед
которыми в Елгаве открыты
равные с латышами возможности.
Чтобы не был замедлен ход

общественной интеграции, в
марте в Елгаве начался новый
проект Корā! - «Вместе!».

Сандра Лиепиня. Координатор интеграционного
проекта Корā! - Добрый день, дорогие елгавчане!
Сегодня вы держите в руках
первый номер билингвального
приложения городской газеты
Jelgavas vçstniesis, которое будет выходить один раз в месяц
в течение года.
Елгавчане живут по соседству в согласии, но в двух
информационных пространствах. Мы хотим, чтобы русскоговорящие жители Елгавы
и латыши лучше поняли друг
друга.
Материалы приложения,
освещающие реализацию проекта Корā!, будут публиковаться на русском и латышском
языках, но их содержание не
дублируется.
Цель проекта Корâ! – развитие в Елгаве мультикультурного, сплоченного гражданского
общества на базе общих ценностей. Чтобы реализовать все
намеченное в рамках проекта,

• 90% средств, которые предназначены для реализации проекта
Корâ! выделены из фондов
Европейского cоюза, что составляет EUR 74 700, из бюджета
Елгавского самоуправления
выделено EUR 8 300 (10%).
• Население Елгавы составляет
66 087 человек.
• Русское население Елгавы
составляет 19 756 человек
Самая большая национальная
община в Елгаве – латышская
(54,4% ), русских в Елгаве 30,2%
от общего числа жителей, белоруссов 5,8%, украинцев 3%,
поляков 2%, литовцев 1,5%
и 3,1% представители других
национальностей, в том числе
рома.

- это содействие натурализации, новые возможности
образования для лиц из различных социальных групп,
этническая интеграция, активизация деятельности национально-культурных обществ,
нам надо научится слышать
друг друга.
Один из разделов проекта
Корā! посвящен этнической
интеграции. Одна из его задач
- уменьшение дискриминации по расовому признаку на
рынке труда по отношению к
представителям народа рома
(цыган). В Елгаве проживает
около 3000 рома. Многие из
них не имеют достаточного
образования и профессии,
поэтому работодатели часто
отказывают им в приеме на
работу. По данным Европейского комитета против
расизма и нетерпимости рома
составляют 4,4% от числа
зарегистрированных в Елгаве
безработных.
Разработан план мероприятий, направленных на
устранении дискриминации
рома на рынке труда. О том,
как он будет реализоваться,
мы расскажем в нашем билингвальном приложении.
Большой раздел проекта
Корâ! направлен на содейс-

твие развития совместных
мероприятий самодеятельных коллективов Елгавской
ассоциации национальных
меньшинств и других художественных объединений.
В нашем городе работают
30 самодеятельных хорах и
танцевальных коллективов,
художественных студий и
фольклорных ансамблей, в
которых большинство участников - это латыши.
Пока лишь 180 человек представляют народное творчество
в 12 песенных и танцевальных
коллективах цыганского, еврейского, белорусского, русского,
литовского польского и украинского национальных обществ.
В рамках проекта Корā! мы
продолжим традицию благотворительных концертов
Ассоциации национальных
меньшинств, улучшим материально-техническую базу

2-х польских самодеятельных
коллективов города - обеспечим новыми костюмами и
музыкальными инструментами, подготовим для них
информационные материалы
- красочные афиши и концертные программки для зрителей,
предоставим транспорт для
творческих поездок.
Самодеятельные артисты
и руководители коллективов
на специальных курсах смогут повысить свой профессиональный уровень. В мае
в Сигулде прошел семинар
«Межкультурное образование,
планирование и реализация
этнокультурных мероприятий» для руководителей общественных организаций, в
которых приняли участие и
лидеры елгавских национально-культурных обществ.
Среда языкового общения
в Елгаве состоит не только из

русского и латышского языков,
поэтому одна из задач Корâ!
- обеспечить елгавчанам разных национальностей доступ к
информации на родном языке.
Для них запланированы семинары по актуальным вопросам
политической и общественной
жизни, где можно будет узнать
о возможностях участия в общественных и политических
процессах в Латвии.
Проект Корâ! начался в
марте и завершится в августе
2008 года. За полтора года не
решить все задачи в области
интеграции. Но это достаточный срок, чтобы успеть многое
изменить в нашей жизни к
лучшему.
Мы приглашаем вас, елгавчане, быть kорā! - вместе!
Ждем ваши письма с предложениями и критическими
замечаниями, рассказами о
своем опыте интеграции.

Ветераны показывают пример молодым
На 1 января 2004 года
в Елгаве было зарегистрировано 66087 жителей, из которых 25,9%
неграждане в возрасте
от 19 до 60 лет
Большинство неграждан (74,7%), составляют белорусы и украинцы, а также 9143
русских (56,1%).
По сравнению с 1995
годом число граждан
Латвии в Елгаве возросло на 33%.
Руководитель Центра общественной интеграции Рита

Вецтиране считает, что главные факторы, сдерживающие
темпы натурализации в Елгаве,
- это недостаточное понимание
негражданами сущности процесса натурализации, незнание
прав и обязанностей гражданина Латвии, ожидание облегчения процедуры принятия гражданства в результате какого-то
внешнего или внутреннего влияния, а также психологический
барьер ( страх перед экзаменом
по латышскому языку).
В качестве положительного
примера натурализации Рита
Вецтиране приводит опыт елгавчан старшего поколения

в возрасте от 65 лет, которые
оформили юридические отношения с Латвийским государством.
- Разве елгавским пенсионерам негражданам так
важно принять гражданство Латвии? Они получают
пенсию и социальные гарантии наравне с гражданами. Каков мотив пройти
натурализацию у семидесятилетнего человека,
завершившего активную
трудовую и общественную
деятельность. К чему подвергать себя дополнительным психологическим пе-

регрузкам при подготовке
к экзаменам?
- Я восхищаюсь целеустремленностью елгавчан почтенного
возраста, которые решили принять гражданство Латвийской
Республики. Они не ищут в этом
шаге корыстной выгоды, а хотят
влиять на политические процессы, происходящие в Латвии. Во
время занятий по подготовке
к экзамену по натурализации,
которые уже несколько лет проводятся в Центре обществен-

ной интеграции, пенсионеры
говорят, что с удовольствием
используют возможность облегченной процедуры принятия гражданства Латвии для
неграждан в возрасте старше
65-ти лет. Замечательно, что,
став гражданами, наши уважаемые ветераны всегда приходят
на избирательные участки во
время выборов, демонстрируя
молодежи пример отношения
к гражданскому долгу. В конце
сентября в Центре обществен-

ной интеграции возобновятся
подготовительные занятия по
латышскому языку, истории
Латвии и симулятивные игры в
экзамен по натурализации для
сениоров. Сотрудники Управления натурализации и психологи
помогут людям почтенного
возраста преодолеть барьер неуверенности перед настоящим
экзаменом.
Полосу подготовила
Юлия Эргле

Информацию о мероприятиях проекта читайте в Интернете на домашних страницах Елгавского
регионального центра образования взрослых (www.jrpic.lv), Центра общественной интеграции
Елгавского самоуправления (http://sic.jelgava.lv), Елгавского самоуправления (www.jelgava.lv),
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Jaunbūves jaunajā privātmāju rajonā, Vītoliņos. Platība 135 kv.m. Pilsētas ūdens, kanalizācija (vietējā), elektrība, centrālā apkure (siltuma sūknis). Cenā iekļauts:
pilna ārējā apdare, žogs, iekopta piemājas teritorija,
iekšā-baltā apdare, signalizācija. Zemes platība 1500
kv.m. Objekta nodošanas termiņš - 2007.gada oktobris
(uzsākta rezervācija). Ls 115 000.- /PIRMĀ IEMAKSA
VAR BŪT JŪSU DZĪVOKLIS/ 100% kredīts

2-stāvu jaunbūves jaunajā privātmāju rajonā, Jelgavā,
6.līnijā, ar kopējo platību 210 kv.m. ar pilnībā pabeigtiem mājas iekšdarbiem, t.sk jauna santehnika, noflīzētas grīdas, sienas, lamināta grīdas utt. Labiekārtota
piemājas teritorija, bruģis. Komunikācijas: elektrība,
ūdens un kanalizācija vietējā, gāze. Zeme sākot no
1000-2000 kv.m. Sākumcena Ls 138 000.-

2-stāvu dvīņu māja, Strazdu ielā 9 (Pārlielupe, Ledushalles rajons). Platība 155 kv.m. Visas pilsētas komunikācijas, t.sk. gāze. Cenā iekļauts: pilna ārējā apdare,
bruģis, žogs, iekopta piemājas teritorija, iekšā-baltā
apdare; signalizācija, kāpnes, gāzes apkures sistēma
(katls). Zeme 900 kv.m. (kopā). Ls 130 000.- /PIRMĀ
IEMAKSA VAR BŪT JŪSU DZĪVOKLIS/

2-stāvu māja Aveņu ielā. Pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi,
4 istabas, 2 sanmezgli. Iekopta piemājas teritorija, žogs. Visas
pilsētas komunikācijas t.sk. gāze. Zeme 600 kv.m. Ls 132 000.PIRMĀ IEMAKSA VAR BŪT JŪSU DZĪVOKLIS/

1) Komercplatību Satiksmes
ielā 5, platību 193 kv.m. Ls 3./kv.m.+PVN

2) Izīrē komercplatību Pērnavas
ielā 4a. Ar platību - 200 kv.m. Visas
pilsētas komunikācijas, alternatīvā
apkure. Cena: 4 Ls/ kv.m.

3) 2-stāvu jaunbūve Jelgavas rajonā,
Mežciems, Lielā ielā; platība 255 kv.m.
(4-istabas), uz teritorijas saimniecības
ēka, garāža trijām a/m, bērnu rotaļu
laukus, labiekārtota piemājas teritorija.
Elektrība, ūdens, kanalizācija, centrālā
apkure. Zeme 0.191 ha. Ls 194 000.-

7) 2-stāvu māja, Lietuvas šosejā, platība 140 kv.m., 5 istabas, pilnībā pabeigti
mājas iekšdarbi, iebūvēta virtuves
iekārta. Viesu māja ar kopējo platību
62 kv.m, un garāža, baltā apdare.
Elektrība, pilsētas ūdens, kanalizācija,
un centrālā malkas apkure. Zeme 600
kv.m. Ls 155 000.-

8) 2-stāvu māja, Salnas ielā (jaunbūve) platība 166 kv.m; (5-istabas),
divi sanmezgli, baltā apdare. Garāža
divām a/m. Ūdens, kanalizācija un
gāze. Zeme 877 kv.m. Ls 149 000.-

9) 2-stāvu māja, Ozolniekos,
Oktobra ielā, platība 300 kv.m;
pirts un garāža divām a/m. Visas
pilsētas komunikācijas. Zeme 1200
kv.m. Ls 143 000.-

10) 2-stāvu māja Miezītes ceļš,
platība 326 kv.m. (5-istabas), bez
iekšējās mājas apdares. Elektrība,
ūdens un gāze (2008.g. sākumā).
Zeme 1025 kv.m. Ls 105 000.-

11) 3-stāvu māja, Kārļa Praula
ielā, platība 200 kv.m. t.sk. garāža
divām automašīnām. Zeme 819
kv.m. Ls 105 000.-

12) 1-stāvu jaunbūve Vasarnieku
ielā, ar kopējo platību 83 kv.m.
pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi.
Zeme 628 kv.m. Ls 99 000.-

13) 2-stāvu māja, Vīgriežu ielā, platība
206 kv.m; (7-istabas), divi sanmezgli.
Uz teritorijas divas garāžas un šķūnis.
Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 619
kv.m. Ls 98 000.-

14) 2-stāvu māja, Vīgriežu ielā 20,
ar kopējo platību 217 kv.m; Visas
pilsētas komunikācijas, t.sk. gāze.
Zeme 700 kv.m. Ls 97 000.-

15) 1-stāvi māja Saulītes ielā, platība
80 kv.m. (3-istabas). Pilnībā pabeigti
mājas iekšdarbi, iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves tehniku, iebūvēti skapji.
Iekopta piemājas teritorija. Zeme 632
kv.m. Ls 96 000.-

16) 2-stāvu jaunbūve, Jelgavā, D/s „Atpūta”,
platība 180 kv.m., 5 istabas, pabeigti mājas
iekšdarbi. Elektrība, ūdens un kanalizācija
vietējā. Centrālā malkas apkure. Zeme 600
kv.m. Ls 96 000.- Objekta nodošanas termiņš
2007. gada septembris.

17) 1-stāvu māja Bebru ceļš, platība
105 kv.m., 3-istabas, veranda. Uz
teritorijas ir garāža un saimniecības
ēka. Visas pilsētas komunikācijas.
Zeme 600 kv.m. Ls 93 000.-

18) 1.5 stāvu māja Smilšu ielā,
platība 130 kv.m. 4-istabas. Pilsētas ūdens, kanalizācija (vietējā),
cietā kurināmā katls. Zeme 600
kv.m. Ls 93 000.-

4) 2-stāvu jaunbūve, Ozolniekos, platība 350 kv.m; baltā apdare, kamīns,
apsildāmās grīdas, centrālā gāzes
apkure un radiatori. Automātiskā vārtu
sistēma. Visas pilsētas komunikācijas.
Zeme 1200 kv.m. Ls 185 000.-

5) 2-stāvu jaunbūve, Stadiona ielā; platība 156 kv.m. 4-istabas, 2 san mezgli,
pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi, iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves tehniku,
iekopta piemājas teritorija. Garāža.
Zeme 910 kv.m. Ls 178 000.-

6) 2-stāvu jaunbūve Jelgavas raj., Ozolnieku novadā, Vēja ceļā, platība 172
kv.m. (5-istabas), pilnībā pabeigti mājas
iekšdarbi, iebūvēta virtuves iekārta,
vanna „džakuzi”. Garāža, bruģis. Visas
pilsētas komunikācijas t.sk. gāze. Zeme
1300 kv.m. Ls 174 000.-

Ragaciems

19) 2-stāvu māja, Jelgavas rajonā,
Līvbērzes pagastā, D/s „Ziedonis”,
platība 90 kv.m. (3 istabas). Pabeigti
mājas iekšdarbi. Žogs, bruģis. Elektrība,
ūdens, kanalizācija un centrālā apkure.
Zeme 720 kv.m. Ls 79 000.-

20) 2-stāvu ķieģeļu ziemas vasarnīca D/s „Mežvidi”, platība 66.8 kv.m. 4-istabas, nosiltinātas
ārsienas, centrālā apkure (malkas), kamīns,
parketa grīdas (priežu). Uz teritorijas pirts,
wc un ūdens iekšā. Garāža. Iekopta piemājas
teritorija, blakus mežs. Blakus autobusa Nr. 19
pietura. Zeme 1100 kv.m. Ls 58 000.

21) 2-stāvu ķieģeļu māja 1/2 (mājas pirmais stāvs), Tukuma raj.,
Ragaciems, Laivu ielā, ar kopējo
platību 63 kv.m. Līdz jūrai 200 m.
Zeme 670 kv.m. Ls 50 000.-

22) 2-stāvu ķieģeļu māja, Jelgavas
rajonā, Jaunsvirlaukas pagastā, (23
kv.m. no Jelgavas centra) platība 56
kv.m; (3-istabas), krāsns apkure. Uz
teritorijas saimniecības ēka un pirts.
Zeme 2 ha. Asfaltēts piebraucamais
ceļš līdz pašai mājai. Ls 48 000.-

23) 1-stāvu ķieģeļu māja (1/2 pusi), Zaļeniekos (centrs), 23 km no Jelgavas centra,
platība 60 kv.m. 3-istabas. Uz teritorijas divas
saimniecības ēkas un pamati pirts izbūvei.
Ppilsētas ūdens, centrālā apkure (katls), gāze
pie mājas žoga. Asfaltēts piebraucamais ceļš.
Zeme 8000 kv.m. Ls 43 000.-

24) 2-stāvu māja Filozofu ielā, ar
kopējo platību 59.8 kv.m. (3-ist.). Uz
teritorijas saimniecības ēka. Komunikācijas: elektrība, krāsns apkure. Zemes
platība 600 kv.m. Ls 37 000.-

25) 2-stāvu vasarnīca, Jelgavas rajonā,
D/s „Tērvete”, ar kopējo platību 58
kv.m; (3 istabas). Elektrība. Zeme 600
kv.m. Ls 32 000.-

26) 2-stāvu dārza māju Rudzu ielā,
platība 60. 8 kv.m., 3-istabas, veranda
un virtuve. Pirts. Labiekārtota piemājas
teritorija, dīķītis. Blakus autoceļš uz
Rīgu. Zeme 883 kv. m. Ls 33 000.-

27) 2-stāvu vasarnīca D/s „Viesturi
RAF”, platība 64 kv.m. PVC logi, daļēji
pabeigti mājas iekšdarbi, dzelzs durvis.
Pagrabs. Elektrība, akas ūdens, kanalizācija. Zeme 680 kv.m. Ls 29 000.-

28) Ziemas vasarnīca Jelgavas rajons, D/s „Straume”, platība 33.3
kv.m. istaba, veranda, PVC logi.
Zeme 650 kv.m. Ls 25 000.-

29) Vasarnīca D/s „Viesturi RAF”, platība
30 kv.m. (2-istabas). Iesākta jaunbūves
celtniecība, pamatu platība 41 kv.m.
Blakus ir ezers. Elektrība, ūdens (urbums).
Zeme 660 kv.m. Ls 16 000.-

30) Ķieģeļu vasarnīca, Bērzaines
ielā, ar kopējo platību 29.4 kv.m.
uz zemes gabala aka. Zeme 608
kv.m. Ls 16 000.-

2-stāvu māja, Jelgavas centrā, Dobeles ielā, platība 282 kv.m. Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 598 kv.m. Ir saskaņots projekts uz 3 stāvu ēkas pārbūvi. Laba
vieta komercdarbībai. Ls 255 000.-

Pārlielupe, Loka maģistrāle; platība no 1100 līdz 2100 kv.m. Visas pilsētas komunikācijas, t.sk., gāze uz katra gabala. Asfaltēts koplietošanas piebraucamais ceļš.
Visam ciematam pieslēgta lietus kanalizācija; drenāža. Ielas apgaismojums

3500 kv.m. Atmodas ielā 102A. Daudzstāvu māju mikrorajonā, paredzēts ierīkot 57
dzīvokļus. Saņemti APU 5-stāvu mājas būvniecībai, pabeigts skiču projekts -mājai. Ir
pasūtīts tehniskais projekts, cenā iekļauti projektēšanas izdevumi. Ls 80.-/kv.m.

Ceturtdiena, 2007. gada 6. septembris

1. 1000 līdz 1100 kv.m. 1.līnija. Ir iespēja
pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ls 25./kv.m.
2. 1347 līdz 1822 kv.m; Ganību ielā/1.līnijā.
Ls 17.50.-/kv.m līdz Ls 25.-/kv.m. + par komunikāciju pieslēgšana.
3. 1200 līdz 1600 kv.m. 2.līnija. Ir iespēja
pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ls 25./kv.m.
4. 1375 kv.m. 2.līnijā. Ir iespēja pievilkt visas
pilsētas komunikācijas. Ls 23.-/kv.m.
5. 1787 kv.m. Riekstu ceļš. Elektrība (uz zemes
gabala). Ir iespēja pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ls 18.50/kv.m.
6. 1418 kv.m.-1752 kv.m. 4.līnijā. Elektrība (būs uz zemes gabala), pilsētas ūdens.
Ls 25.-/kv.m.
7. 1400 kv.m. jaunajā, strauji augošajā privātmāju ciematā 6.līnijā. Elektrība uz zemes
gabala, gāzes pieslēgums uz zemes gabala
ir apmaksāts. Asfaltēts piebraucamais ceļš,
blakus autobusa pietura. Ls 22.-/kv.m.
8. 1466 kv.m; 6.līnijā. Gāze, elektrība uz zemes
gabala un topogrāfija. Ls 25.-/kv.m.
9. 2038 kv.m; 6.līnijā. Gāze, elektrība uz zemes
gabala un topogrāfija. Ls 25.-/kv.m.
10. 3000 kv.m. 6.līnija. Elektrība (uz zemes
gabala), pilsētas ūdens, labs piebraucamais
ceļš. Ls 15.-/kv.m.

REKLĀMA

9

10.
2190 kv.m., Kazarmes ielā, ir paredzēts
(2-stāvi + mansarda stāva) daudzdzīvokļu
māju apbūvei ar kopējo platību 1500 kv.m.,
paredzēts ierīkot 35 dzīvokļus, ar platību no
37 kv.m., - 44 kv.m. Eur 500 000.-

1206 kv.m. Priežu ielā (Pārlielupe). Ir iespēja
pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ir atļauja
no Jelgavas Pašvaldības par zemes izmantošanas veidu-savrupmāju apbūvei. Ls 34 562.-

1000-1500 kv.m., Rogu ceļš (Pārlielupe).
Komunikācijas: elektrība, pilsētas ūdens,
kanalizācija (vietējā) uz zemes gabala. Piebraucamais ceļš. Ls 20.-/kv.m.

4077 kv.m., Ganību iela 55. Saņemti APU
5-stāvu dzīvojamās mājas vai komercobjekta
būvniecībai. Ls 75.-/kv.m.

1000 kv.m., Filozofu ielā, zemes lietošanas mērķis ir gan sabiedrisko un darījumu apbūves zona.
Ir saņemti APU , un topogrāfija. Ir iespēja pievilkt
visas pilsētas komunikācijas. Ls 58 000.-

1024 kv.m. Miezītes ceļā ar saskaņotu dzīvojamās mājas tehnisko projektu. Uz zemes
gabala ir dzīvojamās mājas pamati. Visas
pilsētas komunikācijas. Ls 70 000.-

7. 8. 9.

Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 2-ist, Svētes ielā 24; 1/2; 56 kv.m., izolētas istabas,
PVC logi, kosmētiskais remonts, dzelzs durvis. Ls 57 000.• 2-ist, Svētes ielā 7; 3/4; 62 kv.m., (3.5 m),
PVC logi, jauni radiatori, dzelzs durvis. Ls 72 000.• 2-ist, Lielā ielā 5; 4/4; 63.3 kv.m; kamīns, labā stāvoklī, Ls 67 000.• 2-ist, Lielā ielā 22; 4/4; 55 kv.m. izolētas istabas. Ls 67 000.• 2-ist, Lielā ielā 20; 3/4; 52.5 kv.m. eiro remonts, mēbelēts.
Mājas pagalmā ir šķūnītis, garāža un personīgā a/m stāvvieta. Ls 69 000.• 3-ist, Zemgales prospektā 5; 2/4; 74 kv.m., PVC logi, iesākts un daļēji
pabeigts remonts (baltā apdare), dzelzs durvis. Ls 60 000.• 3-ist, Lielā ielā 22, 3/4; 64 kv.m. eiro remonts, mēbelēts,
bērnistaba iestiklota ar lieliem vitrīnas logiem. Ls 78 000.• 3-ist, Ozolniekos, jaunajā mājā, „Zaļajā namā”, 4/4; 124 kv.m. Ls 143 000.1-istabas:
• Rīgā, Viestura prospekts 37/k-1, 1/9; 31.7 kv.m;
ķieģeļu māja, liela lodžija. EUR 60 000
• Rīgā, Viestura prospekts 45, 9/9; 34.5 kv.m; ķieģeļu māja. EUR 63 000 –;
VAI MAINA ŠOS DIVUS DZĪVOKĻUS PRET 2-IST, DZĪVOKLI,
IMANTA VAI ZOLITUDE AR PIEMAKSU. Piemaksa (apmēram) EUR 20 000
• Ānē, Celtnieku ielā 9; 4/5; 42.9 kv.m. PVC logi, nomainīta santehnika,
lamināta grīdas, iebūvēta virtuves iekārta. Liela lodžija. Ls 24 000.• Pētera ielā 9, 1/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, PVC logi, dzelzs durvis. Ls 31 000
• Vīgriežu ielā 30; 5/5; 36.8 kv.m.
PVC logi, nomainīta santehnika, mēbelēts. Ls 34 000.• Lielā ielā 24; 4/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 33 000.
• Lielā ielā 36; 2/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, PVC logi, jauna santehnika,
radiatori, jauna elektroinstalācija. Ls 32 000.• Lielā ielā 24; 3/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 32 500.
• Lielā ielā 24, 2/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja,
PVC logi, dzelzs durvis. Ls 30 000.
• Kr. Barona ielā; 4/5; ķieģeļu māja. Ls 28 000.• Atmodas ielā 68; 4/5; 34 kv.m. PVC logi, lodžija. Ls 31 000.• Meiju ceļš 18; 2/5; 30 kv.m. virtuves iekārta. Ls 29 000.• Meiju ceļš 28, 5/5; 36 kv.m. jauna santehnika,
lamināta grīdas, ļoti labā, stāvoklī. Lodžija. Ls 36 500.• Meiju ceļš 35a; 5/5; 36 kv.m.
PVC logs (istabā), labā stāvoklī. Ls 34 000.• Ganību ielā 57; 5/5; 36.6 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 31 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 32.2 kv.m. nomainīti radiatori, santehnika.
Labā stāvoklī. Ls 32 000.
• Ganību ielā 63; 1/5; 39.2 kv.m. PVC logi, eiro remonts. Ls 34 500.• Pērnavas ielā 10; 3/5; 36 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Ls 36 000.• P.Lejiņa ielā 13; 3/5; 35 kv.m.
PVC logi, kosmētiskais remonts, dzelzs durvis. Ls 32 000.• P.Lejiņa ielā 5; 1/5; 36.7 kv.m.
PVC logi, virtuves iekārta, lamināta grīdas, dzelzs durvis. Ls 34 500.
• 1.5-ist, Br.Bulvāris 41; 5/5; 44 kv.m.
PVC logi, jauna santehnika, remonts, liela lodžija. Ls 36 000.2-istabas
• Lielpaltonē, Centra ielā 21, 2/3; 48.6 kv.m.
izolētas istabas. Lodžija. Ls 13 000.• Ozolniekos, Aizupes iela 4; 2/2; 43 kv.m. PVC logi, eiro remonts,
nosiltinātas sienas, nomainīti radiatori, santehnika.
Iebūvēta virtuves iekārta. Ls 49 500.• Ozolniekos; Parka iela; 1/4; 52 kv.m.
PVC logi. Iebūvēta virtuves iekārta. Ls 51 000.• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.8 kv.m. ķieģeļu māja;
PVC logi, dzelzs durvis; lodžija. Ls 39 000.• Pētera ielā 11, 5/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 43 000.• Lielā ielā 32; 5/5; 40 kv.m; ķieģeļu māja. Ls 44 000.• Lielā ielā 26, 4/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, saulainā pusē. Ls 43 000.• Jāņa Čakstes bulvārī 11; 2/5; 42 kv.m;
ķieģeļu māja, labā stāvoklī, balkons. Ls 45 000.• Jāņa Čakstes bulvārī 11, 4/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, eiro remonts, pilnībā
mēbelēts, iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves tehniku. Balkons. Ls 49 000.• Mātera ielā 22, 3/4, 43 kv.m.
izolētas istabas, mēbelēts, kosmētiskais remonts. Ls 44 000.• Mātera ielā 28; 4/5; 41 kv.m. ķieģeļu māja, eiro remonts, oša starp istabu
durvis, iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves tehniku, pilnībā mēbelēts.
Titāna ūdens uzsildītājs. Ls 51 000.• Mātera ielā 28; 1/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, PVC logi, dzelzs durvis.
Laba vieta komercdarbībai. Ls 47 000.• Kr. Barona ielā 48; 4/5; 42 k.m. ķieģeļu māja, PVC logi, lamināta grīdas,
jauna santehnika, iebūvēta virtuves iekārta, jauni radiatori. Ls 43 000.• O.Kalpaka ielā 35; 2/5; 52 kv.m. PVC logi, lodžija. Ls 44 000.-/100%KREDĪTS/
• Kungu ielā 25; 1/4; 46.3 kv.m. izolētas istabas, PVC logi,
jauni radiatori, santehnika, lamināta grīdas, dzelzs durvis. Ls 49 000.• Pasta ielā 18; 2/5; 46.3 kv.m. ķieģeļu māja, izolētas istabas,
PVC logi. Ls 46 000.• Pasta ielā 61, 2/5; 47 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, iebūvēta virtuves
iekārta, iebūvēts skapis un priekštelpas iekārta.

WC un vannas istaba izremontēta. Liela lodžija. Blakus dz./stacija.Ls 48 000.• Pasta ielā 61; 4/5; 51 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī, liela lodžija.
Blakus dz/stacija. Ls 46 000.• Pasta ielā 34; 3/12; 57 kv.m. izolētas istabas, eiro remonts, jauni radiatori,
santehnika, liela lodžija. Ls 58 000.• Sudrabu Edžus ielā 15; 5/5; 50 kv.m. labā stāvoklī, lodžija. Ls 58 000.• Meiju ceļš 32; 1/5; 56.2 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 52 000.• Ganību ielā 65; 1/5; 38.4 kv.m. ķieģeļu māja, izolētas istabas,
kosmētiskais remonts. Ls 34 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 51 kv.m. izolētas istabas,
labā stāvoklī, lodžija. Ls 45 000.• Ganību ielā 62, 6/9; 49 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, iebūvēta virtuves iekārta
ar sadzīves tehniku, dzelzs durvis. PVC iestiklota lodžija. Ls 43 000.• Ganību ielā 65; 1/5; 53.2 kv.m. izolētas istabas. Ls 43 000.• 2-ist, Vīgriežu ielā 28; 4/4; 54.4 kv.m. izolētas istabas, mēbelēts,
iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves tehniku, aizkari. Lodžija.
Ls 51 000.-/100% KREDĪTS/
• Pērnavas ielā 10 (RAF); 3/5; 52 kv.m. izolēta istabas,
PVC logi, labā stāvoklī. Ls 46 000.• Pērnavas ielā 2; 7/9; 48.1 kv.m. izolētas istabas,
PVC logi, iesākts remonts. Lodžija. Ls 44 000.• Loka maģistrāle 23; 3/9; izolētas istabas, lodžija.
Blakus b/dārziņš un skolas. Ls 45 000.• Paula Lejiņa ielā 7; 3/5; 54 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 45 000.• Paula Lejiņa ielā 1; (RAF); 1/4; 55 kv.m. izolētas istabas, lodžija.
Laba satiksme ar Rīgu. Ls 43 000.3-istabas
• Rīgā, Maskavas ielā 65; 55.4 kv.m. ķieģeļu māja. EUR 103 000.• Ozolniekos, Aizupes ielā 5; 1/2; 72 kv.m. izolētas istabas, specprojekts.
Liela lodžija. Blakus Iecavas upe un Ozolnieku dīķis.
Cenā iekļauta garāža ar paceļamajiem vārtiem. Ls 71 000.• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, ķieģeļu māja, izolētas istabas, PVC logi,
lamināta grīdas, jauna santehnika, dzelzs durvis. Lodžija. Ls 56 000.• Lielā ielā 36: 3/5; 55.2 kv.m. ķieģeļu māja, pārplānojums, PVC logi,
lamināta grīdas, iebūvēta virtuves iekārta, nomainīta santehnika. Ls 61 000.• Mātera ielā 61; 1/5; 60 kv.m. „Brežņeva laika” māja, izolētas istabas,
PVC logi, mēbelēts, dzelzs durvis. Ls 59 000.• Pasta ielā 34, 2/12; 71 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, jauni radiatori,
liela lodžija. Ls 72 000.• Māras ielā 4; 1/5, 70 kv.m. ķieģeļu māja, izolētas istabas, PVC logi, lamināta
grīdas, jauna santehnika, iebūvēta virtuves iekārta, mēbelēts, dzelzs durvis.
Lodžija ar PVC logiem. Ls 72 000.• Ganību ielā 60, 7/9; 68 kv.m. lodžija. Ls 46 000.• Satiksmes ielā 35A, renovētā māja, 5/9; 62 kv.m. baltā apdare, gāzes apkure.
Lodžija. Ls 61 000.• Satiksmes ielā 39; 1/5; 70.1 kv.m. izolētas istabas, izremontēts.
Lodžija. Ls 65 000.• Satiksmes ielā 51; 1/5; 63.8 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, jauni radiatori,
vannas istabā nomainīta santehnika. Lodžija. Ls 57 000.• Meiju ceļš 16; 5/5; 58 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, nomainīta santehnika,
jauni radiatori, iebūvēta virtuves iekārta, mēbelēts. Ls 58 000.• Meiju ceļš 30; 1/5; 68 kv.m. izolētas istabas, PVC koka logi, lamināta grīdas,
jauna santehnika, dzelzs durvis. Lodžija.
Ls 56 000.-/VAI MAINA PRET 2-IST, DZĪVOKLI/
• Lāčplēša ielā 19a, 4/5; 62 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī, lodžija.
Ls 56 000.• Helmaņa ielā 5; 2/5; 68 kv.m. izolētas istabas (103 sērija), koka grīdas,
iebūvēta virtuves iekārta, labā stāvoklī. Lodžija. Ls 56 000.-/100% KREDĪTS/
• 4.līnijā 3; 3/4; 66.6 kv.m. izolētas istabas, PVC logs (1-ist),
kosmētiskais remonts. Ls 54 000.• Ozolniekos, Kastaņu iela 7; 3/3; 67 kv.m.
PVC logi, eiro remonts, nomainīti radiatori, santehnika. Ls 67 000.4-istabas
• Atmodas ielā 80; 2/5; 78 kv.m. liela lodžija. Ls 60 000.• Tērvetes ielā 90; 3/5; 79 kv.m. liela lodžija. Ls 60 000.• Loka maģistrālē 21; 3/9; 75 kv.m. Laba satiksme ar Rīgu. Lodžija. Ls 50 000.• Ganību ielā 59; 5/9; 77 kv.m. eiro remonts, virtuves iekārta. Ls 65 000.• Ganību ielā 62; 5/9, 75 kv.m. lodžija. Ls 50 000.• Māras ielā 3; 6/9, 72 kv.m. lodžija. Ls 55 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

1-istabas:
• Bauskā, Rīgas ielā 71, 2/2; 25 kv.m;
ķieģeļu māja, malkas apkure. Ls 5 000.• Elejā, Gaismas ielā 3; 2/3; 39 kv.m. labā stāvoklī. Ls 9 800.• Liepu ielā 4, 2/2; 22 kv.m; renovētā mājā, izremontēts,
PVC logi, malkas apkure, pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 20 000.• Zirgu ielā 13; 1/2; 22.6 kv.m. ķieģeļu māja.
WC un ūdens dzīvoklī, kamīns. Baltā apdare. Ls 15 000.• Dambja ielā 94; 2/2; 29.2 kv.m. pēc kapitālā remonta, centrālā malkas
apkure-jauni radiatori, wc un ūdens dzīvoklī. Ls 20 000.• Filozofu ielā 74; 2/2; 29.9 kv.m. pēc kapitālā remonta, malkas apkure,
boilers. WC un ūdens iekšā. Ls 25 000.• Filozofu ielā 74; 2/2; 32 kv.m. pēc kapitāla remonta, malkas apkure, boilers.
Wc un ūdens iekšā. Ls 26 000.-

2-istabas:
• Lapskalnes ielā 6; 2/2; 30.6 kv.m. malkas apkure, izolētas istabas.
Pilsētas ūdens dzīvoklī, wc kāpņu telpā. Ls 11 000.• Lapskalnes ielā 14; 1/2; 32 kv.m. pēc kapitālā remonta, malkas apkure,
izremontēts, boilers. Wc un ūdens iekšā. Atsevišķa ieeja. Ls 26 000.• Zirgu ielā 11, 2/3; 43.6 kv.m. malkas apkure, wc un ūdens iekšā. Ls 16 000.• Dobeles šoseja 39; 1/2; 40.2 kv.m. ķieģeļu māja, krāsns apkure,
PVC logi, veikts kapitāls remonts. Ūdens un wc dzīvoklī. Ls 31 500.• Platones pagastā, 1/2; 41 kv.m. wc un ūdens laukā-pastāv iespēja ievilkt
dzīvoklī. Pie mājas ir šķūnītis un saimniecības ēka.
Blakus autobusa pietura. Ls 16 000.• Zirgu ielā 8; 1/1; 42 kv.m. pilsētas ūdens, kanalizācija, centrālā malkas apkure.
Ir saskaņots projekts par piebūvi (atsevišķa ieeja) ar kopējo platību 27 kv.m.
Zemes platība 350 kv.m. Ls 39 000.• Vecpilsētas ielā 9; 1/2; 53.7 kv.m. pēc kapitālā remonta, centrālā apkure, wc
un ūdens ir dzīvoklī. Boilers. Atsevišķa ieeja.
Ls 35 000.-/VAI MAINA PRET 1 VAI 2-IST., DZĪVOKLI/
• Filozofu ielā 74; 1/2; 48.4 kv.m. pēc kapitālā remonta, centrālā malkas
apkure (radiatori), PVC logi, boilers. Wc un pilsētas ūdens dzīvoklī. Ls 35 000.3-istabas
• 3-ist, Viestura ielā 19; 2/2; 67.3 kv.m. ķieģeļu māja, malkas apkure,
ir pagalms, šķūnis. Pilsētas ūdens un wc, gāze blakus. Ls 41 000.-

IZĪRĒ:

• Izīrē 1-istabu trīs istabu dzīvoklī - Jelgavā, Meiju ceļš 30; 1/5;
Ls 80.-/mēn.+komunālie maksājumi/.
• 2-ist, Tērvetes ielā, 1/2; 40 kv.m. mēbelēts, visas pilsētas komunikācijas, cietā
kurināmā katls. Ir a/m stāvvieta mājas pagalmā. Ls 150.-/mēn.+elektrība/.
• 3-ist, Ganību ielā 58; 8/9; 68 kv.m. Ls 150.-/mēn.+komunālie maksājumi/.
• Māja, Tērvetes ielā, platība 50 kv.m. 2-istabas, mēbelēts, eiro remonts. Visas
pilsētas komunikācijas, centrālā malkas apkure. Ir a/m stāvvieta mājas pagalmā.
Ls 200.-/mēn.+elektrība/.
Komercobjektu izīrēšana:
• Izīrē noliktavu telpas Jelgavas centrā, Elektrības 6A. Platība no 60 kv.m.
līdz 85 kv.m. Ls 2.00+ PVN
• Izīrē ofisa vai tirdzniecības telpas Jelgavas centrā, Elektrības 6A. Platība
150 kv.m. Ls 3.00+ PVN

Zeme KOMERCDARBĪBAI:

• 5 300 kv.m; zeme Jelgavas centra robežā, Savienības ielā 6, asfaltēts
piebraucamais ceļš, ražošanas zona, laba satiksme ar Rīgu, blakus dz/ceļš.
Visas pilsētas komunikācijas uz pārdodamā zemes gabala. Ir iespēja vēl papildus
iegādāties 2000 kv.m. Ls 41./kv.m./

Tiek pārdota Zeme:

• 610 kv.m. zemes gabals Jelgavas rajonā, Brankās, Lapu ceļā.
Komunikācijas: elektrība. Ls 3 000.• 700 kv.m. zemes gabals Jelgavā, Skolas ielā (½ no 1400 kv.m.),
ir iespēja pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ls 35.-/kv.m
• 5520 kv.m. zemes gabals Jelgavas rajonā, Ozolnieku nov., Cenu pagastā,
Bērzu ielā. Komunikācijas: elektrība. Ls 8.-/kv.m.
• 1.3 Ha zeme Jelgavas raj., Glūdas pag., saimniecības „Maigas” (10 km no
Jelgavas centra), elektrība, asfaltēts piebraucamais ceļš, skaista vieta. Ls 1.40 /kv.m.
• 2.093 Ha Līvberzes pag., Jelgavas raj., 7 km no Jelgavas centra, skaista vieta,
ir atļauja apbūvei un dalīšanai. Elektrība, ūdens. Uz zemes gabala ir jaunbūves
pamati. Ls 2.85 kv.m
• 2.1 Ha, Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Bērzītes”, 12 km no Jelgavas centra.
Komunikācijas: elektrība (blakus). Ls 1.50.-/kv.m.
• 3.64 Ha zeme Vircavas pag., Jelgavas raj., 20 km no Jelgavas centra, uz kuras
atrodas nedzīvojama ēka - ferma. Labs piebraucamais ceļš.
Komunikācijas; elektrība. Ls 23 000. –
• 4.53 Ha zemes Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils 2”. Ls 1.60.-/kv.m.
• 5.81 Ha zemes Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils”. Ls 1.30.-/kv.m.
• 10.92 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., “Dīķīši”. Ir atļauja nobrauktuvei
no lielā ceļa. Ls 1.-/ kv.m.
• 10.74 Ha zemes Jelgavas raj., Platones pag., Platone, „Skroderi”.
Elektrība. Ls 0.45.-/kv.m./

KOMERCOBJEKTI:

• Pārdot bijušā kluba telpas komercdarbībai Jelgavas raj., Platones pag.,
2 stāvi, 311 kv.m., pilsētas ūdens un kanalizācija, cietā kurināmā katls, asfaltēts
piebraucamais ceļš (12 km no Jelgavas). Ls 35 000.-

MĀJAS:

• 2-stāvu jaunbūve, Dambja ielā, platība 243 kv.m. (5-istabas), divi sanmezgli,
mēbelēts, pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi, eiro remonts. Visas pilsētas komu
nikācijas. Žogs, bruģis. Zeme 1150 kv.m. Ls 255 000.• 2-stāvu jaunbūve Ozolnieki, Vēja ceļā, jaunā privātmāju rajonā, platība
161 kv.m. (5-istabas), pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi. Garāža, bruģis. Visas
pilsētas komunikācijas t.sk. gāze. Zeme 1350 kv.m. Ls 162 000.• 1/2 mājas, Dobeles raj., Auces pilsētas nomalē, ķieģeļu māja, platība 76 kv.m;
3-istabas, divas virtuves, labā stāvolī, krāsns apkure, wc, ūdens un boilers.
Zeme 760 kv.m. Ls 26 000.-
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Atmodas
ielu
plānots
arī asfaltēt
Atmodas ielas iedzīvotāja Daiga «Jelgavas Vēstnesim» jautā,
kādēļ pēc jaunā ceļa
izbūves Atmodas ielā
tas netika asfaltēts.
«Par jauno ceļu apmierināti ir braucēji, kuriem nav jālauž mašīnas pa bedrēm, bet ko
darīt trīs daudzstāvu
māju iedzīvotājiem?
Logus vaļā turēt vairs
nevaram, jo putekļu
mākoņi sniedzas līdz
5. stāvam, bērni nevar
spēlēties pagalmā,
novietotās mašīnas
apaug ar pamatīgu
putekļu kārtu vienas
nakts laikā,» tā lasītāja.

Kā «Jelgavas Vēstnesim»
stāsta pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns, iela netika
noasfaltēta, jo perspektīvā tā
plānota kā pilsētas apvedceļš
ar četrām braukšanas joslām.
Pagaidām izbūvētas tikai divas
no tām, turklāt viena pa gājēju
ietvi. Tādēļ, lai racionāli izmantotu līdzekļus, asfaltēšanas
darbi šogad netika plānoti. Jau
nākamgad darbs tiks turpināts,
izbūvējot posmu no Lapskalna
līdz Dobeles ielai, tad arī norisināsies pārējās ielas seguma
uzlabošana. «Apvedceļa izbūves
darbi tiks pabeigti tuvāko trīs
gadu laikā,» plānoto atklāj «Pilsētsaimniecības» direktors.
«Līdz šim Atmodas ielas turpinājums veda caur dzīvojamo
māju pagalmiem bīstami tuvu
namu kāpņutelpām un transporta plūsma apdraudēja iedzīvotāju drošību, tādēļ jau šogad
uzsākām projekta realizācijas 1.
kārtu,» skaidro A.Baļčūns.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

ATBILDAM

Ceturtdiena, 2007. gada 6. septembris

Ceturtdiena, 2007. gada 6. septembris

IZGLĪTĪBA

11

Jaunajā mācību sezonā akcentē
profesionālo izglītību un ģimeni
 Ilze Knusle-Jankevica

atšķirībā no formālās izglītības
iestādēm sniedz iespēju ātrāk un
Līdztekus praktiskām
elastīgāk reaģēt uz konkrētas
un pieprasītām lietām
mērķauditorijas izglītošanās
– angļu valodai un davajadzībām.»
torzinībām – Jelgavas
Jaunajā mācību sezonā, atsaureģionālais Pieaugušo
coties klientu pieprasījumam,
izglītības centrs (JRPIC)
JRPIC piedāvā vairākus jaunus
jaunajā mācību sezokursus, piemēram, «Krievu
nā akcentēs ģimeni,
valoda», «Angļu valoda biznesa
profesionālo izglītību
vidē». S.Vīksna stāsta, ka lielāku
un plašu informācijas
ieinteresētību par iespējām iztehnoloģiju pielietoglītoties izrāda uzņēmēji un pēc
jumu.
viņu ieteikumiem JRPIC šogad
piedāvās kursus «ES struktuJRPIC direktore Sarmīte rālo fondu projektu vadīšana»,
Vīksna stāsta, ka viens no nā- «Biznesa sarunas un darījumu
kamās sezonas jaunumiem ir slēgšana», «Efektīva problēmu
īpašais piedāvājums – ģimeņu risināšana un lēmumu pieņemprogrammas. Tādas būs piecas: šana», «Saskarsme tiekoties un
«Savas ģimenes foto dizainers», pa telefonu». Savukārt kursi
«Zīda un stikla apgleznošana», «Lietišķā prezentācija» un «E«Floristika», «No puķu dobes stils uzņēmuma dokumentos»
līdz daiļdārzam» un «Rokdar- studiju programmā iekļauti, jo
bi atkal ir modē». «Ja kopā uzņēmumi arvien lielāku uzmamācīties nāks divi vai vairāki nību pievērš savam publiskajam
ģimenes pārstāvji, otram ģi- tēlam.
menes loceklim
Arī piedalītiks piedāvāta Pieprasītākie kursi
šanās dažādos
atlaide mācību
projektos ļauj
maksai, kas var 1. Datorzinības.
veidot kliensasniegt pat 70 2. Angļu valoda.
tiem izdevīgus
procentus,» at- 3. Pedagogu tālākizglītības kursi. piedāvājumus.
klāj S.Vīksna. 4. Metināšana.
Piemēram,
Viņasprāt, bū- 5. Datorgrafika «AutoCAD».
sadarbībā ar
tiskākais šajā 6. Darba aizsardzība un drošība. L a t v i j a s I n p i e d ā v ā j u m ā 7. Klientorientētā saskarsme.
formācijas un
8. Uzņēmējdarbības vai pašnoir iespēja kopā
komunikācijas
darbinātības uzsākšana.
mācīties, būt
tehnoloģijas
kopā vecākiem
Avots: JRPIC asociāciju uzar bērniem, vecņēmējiem tiek
vecākiem ar mazbērniem, dzī- sniegta iespēja apmācīt savus
vesbiedriem.
darbiniekus datorkursos, kur
50 procentus no mācību makŅem vērā klientu vēlmes
sas sedz Hansabanka. Kursos
Veidojot mācību programmu, līdz gada beigām izglītosies
tiek ņemtas vērā gan klientu 100 cilvēki. Tāpat septembra
vajadzības un vēlmes, gan no- vidū pašvaldības projekta
zaru aktualitātes, tāpēc kursu «Kopā» ietvaros JRPIC piedāpiedāvājums var mainīties arī vās apmeklēt «Topošā pilsoņa
mācību sezonas laikā. S.Vīksna skolu». Tā būs iespēja 60 cilskaidro: «JRPIC darba specifika vēkiem bez maksas papildināt

Jauna datorgrafikas
programma
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas reģionālā
Pieaugušo izglītības
centra (JRPIC) Metālapstrādes apmācības
filiāle turpmāk mācīties
gribētājiem piedāvās
jaunu konstruēšanas/
rasēšanas programmu
– «Solid EDGE».
JRPIC Metālapstrādes filiāles
vadītājs Māris Ernstsons stāsta,
ka datorgrafikas programma «Solid EDGE» iepirkta, reaģējot uz
tendencēm metālapstrādes nozarē. Līdz ar to JRPIC pirmais sāks
īstenot šāda veida apmācību Latvijā. «Solid EDGE» ir tikai viens
no piedāvājumiem datorgrafikas
mācību programmas klāstā, ko
īsteno JRPIC. Šogad iepirkta
arī datorgrafikas programmas
«AutoCAD» jaunākā versija, jo šī
datorprogramma kursu apmeklētāju vidū ir ļoti pieprasīta.
JRPIC Metālapstrādes apmācības filiāle jaunajā mācību sezonā
turpinās piedāvāt jau esošās
mācību programmas – dažādus
metināšanas un CNC (ciparu vadības darbgaldi) vadības kursus.
Šogad ļoti veiksmīgi īstenotas metināšanas programmas, apmācot

arī ieslodzījuma vietās esošos.
Kopumā metinātāja profesiju
JRPIC ik gadu apgūst ap 80 cilvēkiem, bet ir vēl tādi, kas apmeklē
kvalifikācijas celšanas kursus.
Pašlaik darba tirgū ļoti pieprasīta ir CNC operatora specialitāte.
Arī JRPIC piedāvā vairākas šai
specialitātei piemērotas mācību
programmas. Viena CNC operatoru grupa mācības beidza pavisam
nesen, un tajā bija cilvēki no visas
Latvijas – Jelgavas, Lielvārdes,
Rīgas, Siguldas, Iecavas. Jaunajā
mācību gadā piedāvājums kļuvis
vēl plašāks, katram interesentam sniedzot konsultāciju, lai
palīdzētu izvēlēties piemērotāko.
M.Ernstsons stāsta, ka CNC
apmācībai šogad pasūtīta jauna
datorgrafikas programma, kas
mācību procesu padarīs interesantāku, – MTS manuālās programmēšanas simulatora jaunākā
versija. Šogad arī jauniešiem tiks
piedāvāts speciāls spēles veida
CNC manuālās programmēšanas
kurss.
Uz JRPIC Metālapstrādes
filiālē realizētajiem kursiem var
pieteikties visu gadu, un mācības
tiek sāktas, tiklīdz nokomplektēta grupa. Neatkarīgi no mācību
programmas grupā ir 10 – 12
cilvēki.

Jaunumi
2007./2008. m.g.

Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra direktore Sarmīte Vīksna (priekšplānā) stāsta,
ka šogad izveidotā datorklase laboratorija ar 22 darbavietām paredzēta cilvēkiem ar kustību
Foto: JV
traucējumiem.
savas valsts valodas un vēs- biroja darba organizācija», «Auktures zināšanas interaktīvās les darbs», «Klientu, pacientu
nodarbībās.
reģistrēšana», kā arī profesionālo
programmu «Lokmetinātājs meMainās akcenti
tināšanā ar mehanizēto iekārtu
JRPIC direktore stāsta, ka aktīvās gāzes vidē (MAG)».
iepriekšējos gados klienti galTā kā interese par angļu valovenokārt izvēlējās apgūt angļu das apguvi nerūk, tiek piedāvātas
valodu un datorzinības, bet šogad arvien jaunas valodas apguves
piedāvājumā dominē darba tirgus formas – individuālās un pāru
pieprasījums. JRPIC Metālapstrā- nodarbības angļu valodā «Runā
des filiālē būs iespēja apgūt ne – angliski kopā ar draugu», kā
tikai metinātāja profesiju, bet arī arī pusdienas laika grupas tiem,
vairākas datorgrafikas program- kam ērti mācīties dienas vidū.
mas, kas ir aktuālas un pieprasītas
metālapstrādes un kokapstrādes Labiekārtošanas darbi
nozarēs. S.Vīksna norāda, ka arī
Gatavojoties jaunajam mācību
darba meklētājiem šogad gal- gadam, veikti arī labiekārtošanas
venokārt tiek piedāvāta jaunas darbi. Studējošo ērtībām ierīkota
specialitātes apguve. JRPIC kopā jauna datorklase un laboratorija,
ar Nodarbinātības valsts aģentūru kas domāta praktiskajām nodarbīpiedāvā kursus «Lietvedība un bām, cilvēkiem ar invaliditāti ap-

• Krievu valoda.
• Angļu valoda biznesa vidē.
• Angļu valodā apkārt pasaulei.
• Datorzinības (padziļinātais
līmenis) atbilstoši Eiropas
datorprasmes sertifikāta
prasībām.
• Veidojam filmu.
• Pašam sava mājas lapa.
• «MS Excel» – palīgs darbā.
• Vadīšanas teorija.
• Vadītājs – līderis.
• ES strukturālo
fondu projektu vadīšana.
• Biznesa sarunas
un darījumu slēgšana.
• Efektīva problēmu risināšana
un lēmumu pieņemšana.
• Saskarsme tiekoties
un pa telefonu.
• Sieviete biznesā,
vai esi, kas vēlies būt?
• Biznesa (vadības) psiholoģija.
• Pārmaiņu un stresa
menedžments.
• Lietišķā prezentācija.
• E-stils uzņēmuma dokumentos.
• Dzīve sākas no 60.
• Mana vecmāmiņa –
vislabākā auklīte.
• Savas ģimenes foto dizainers.
• Zīda un stikla apgleznošana.
• Floristika.
• No puķu dobes
līdz daiļdārzam.
• Rokdarbi atkal ir modē.

gūstot profesionālās programmas.
Paredzēts izveidot radošo darbnīcu lietišķās mākslas nodarbībām.
Protams, iegādāti jauni mācību
līdzekļi metodiskajā bibliotēkā,
kā arī uzstādīta interaktīvā tāfele.
Pieaugušo zinību centrā darbojas
Avots: JRPIC
kafejnīca, turklāt klientiem pie
ejams automašīnu stāvlaukums
pastāvīgā piedāvājuma katalogs,
un velosipēdu novietne.
un S.Vīksna atklāj, ka plānots
apbalvot arī abu konkursu, kas
Vērs durvis
JRPIC jauno mācību gadu risinājās Piena, medus un maizes
sāks 13. septembrī, kad notiks svētkos, uzvarētājus.
Jaunajā mācību sezonā tiks
Atvērto durvju diena. Apmeklētājus priecēs divas izstādes: vienā piedāvāta atlaižu sistēma mācību
būs apskatāmi bērnu zīmējumu maksai. «Sākot ar 13. septembri,
konkursa «Svētki manā ģime- varēs iegādāties arī JRPIC dāvanē» darbi, bet otrajā – ģimeņu nu kartes, tādējādi saviem tuvikonkursa «Ģimenes foto» fo- niekiem vai draugiem uzdāvinot
togrāfijas. Atvērto durvju dienā iespēju izglītoties kādā no 101
apmeklētājiem tiks dāvināts programmā,» teic S.Vīksna.
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Kultūras pasākumi
 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 (Hercoga Jēkaba laukumā).
 7. septembrī pulksten 22
– Grafiti festivāla afterparty
«Trakā nakts» sporta un atpūtas
kompleksā «Zemgale» ar grupām
«H2O», «Bet, bet», «Labvēlīgais
tips» un «Līvi». Ieeja Ls 4 (pie
Jelgavas Ledus halles).
 22. septembrī no pulksten 9 līdz 15 – lielais rudens
gadatirgus «Miķeļdienu gaidot!»: kārtīga andelēšanās un
lustīga jandalēšanās, radošās
darbnīcas un kultūras programma.
 27. septembrī pulksten
19 – koncerts, piedalās Dita
Krenberga, Ingus Pētersons un
Ieva Oša no Austrijas (Jelgavas
kultūras namā).

Izstādes
Kultūras namā

 No 1. septembra – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu
diplomdarbu izstāde.
 No 20. līdz 22. septembrim – Jāņa Juhņeviča un
Ināras Veilandes gadskārtējā
dāliju izstāde «Rudens varavīksne».
 21. septembrī pulksten 15
– neredzīgo bērnu fotokolāžu
un profesionālu fotogrāfu darbu izstādes «Ar rokām aiztikt»
atklāšana.
 21. septembrī pulksten 18
– Jelgavas mākslas simpozija
«Aizspriedums» fotoizstādes
atklāšana.

Sporta pasākumi
 15. septembrī pulksten 16
– «Traffic» 1. līgas čempionāts
futbolā FK «Jelgava» – FSK
«Daugava 90» (Rīga) (stadionā
Sporta ielā 2).
 No 21. līdz 23. septembrim
– Jelgavas pilsētas domes kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (21.
septembrī spēles sākums pulksten 16) (Jelgavas Sporta hallē
Mātera ielā 44a).

KULTŪRA

Ceturtdiena, 2007. gada 6. septembris

Jelgavnieki
pie latviešiem Īrijā

Andelētājus
gaida
Miķeļdienas
gadatirgus

 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

Kamēr daudzi no
mums, iespējams,
baudīja pēdējā vasaras mēneša labumus,
septiņi Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja speciālisti kopā ar Šauļu
sadraudzības pilsētas universitātes kori
«Bičiuliai» no 14. līdz
18. augustam viesojās pie latviešiem un
lietuviešiem Īrijā. Muzeja pārstāvji līdzi bija
paņēmuši nelielu pārvietojamo fotoizstādi,
snieguši lekcijas par
Jelgavu un tās vēsturi,
bet Šauļu universitātes
koris sagatavojis īpašu
koncertprogrammu
tur dzīvojošajiem latviešiem, lietuviešiem
un īriem.
Kā stāsta muzeja direktores
vietniece darbā ar sabiedrību
Marija Kaupere, šis brauciens
noticis muzeja un Šauļu kopīgā
projekta «Kultūru sastapšanās:
mijiedarbība un sintēze» ietvaros, kura gaitā līdz šim jau
norisinājušies dažādi kultūras
tradīciju apmaiņas pasākumi –
konferences, semināri, koncerti
– gan Latvijā, gan Lietuvā. Bet
nu īstenots viens no pēdējiem
projekta uzdevumiem – pabūts
Īrijā pie tur dzīvojošajiem latviešiem, lietuviešiem, kā arī izveidoti jauni kontakti ar īriem.
«Brauciena mērķis bija tāds
pats, kā mūsu projekta mērķis
– kultūru sastapšanās un to
mijiedarbība. Jo zināms, ka
daudzi gan no mūsu valsts, gan
Lietuvas strādā un dzīvo Īrijā,
taču sirdī joprojām domā par
mājām. Tāpēc ļoti svarīgi nodrošināt saikni gan ar savas tautas
pārstāvjiem, gan tiem iedzīvotājiem, kurā valstī pašlaik nākas
dzīvot,» stāsta M.Kaupere.
«Mēs braucām viņus iepriecināt
ar savu kultūras programmu,
kā arī veidot jaunus kontaktus

Visi tie, kas, rudenim
atnākot, piepildījuši
grozus dažādām rudens veltēm – āboliem, bumbieriem,
ogām –, pilnas burkas medu, sapinuši
grozus, sarūpējuši
māla podus, kā arī
visi tie, kas to vēlas
iegādāties, 22. septembrī no pulksten
9 līdz 15 tiek aicināti
uz lielo rudens gadatirgu «Miķeļdienu
gaidot!» Hercoga
Jēkaba laukumā. Tirgošanos organizē
aģentūra «Kultūra».

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja sadarbības partneri – Šauļu universitātes
koris «Bičiuliai» – uzstājās Dublinā, Lietuvas Republikas vēstniecībā. Koncertu baudīt bija ieraFoto no muzeja arhīva
dušies arī Latviešu biedrības pārstāvji un Īrijas iedzīvotāji.
ar īriem,» tā M.Kaupere. Muzeja pārstāvji un lietuviešu koris
tikās ar vairākām abu tautu Īrijā izveidotajām kopienām. «Tā
kā projektā ielikta vienotības
ideja starp abām tautām, pabijām gan Dublinā, gan vairākās
mazās pilsētiņās, kur tikāmies
ar šīm abu tautu kopienām
un īriem, lai pastāstītu par
Jelgavu, nedaudz par Latviju
kopumā, parādītu savu izstādi
un lietuviešu koris uzstātos
ar koncertprogrammu,» tā
M.Kaupere. Muzeja darbinieki
līdzi bija paņēmuši arī mākslinieka M.Stumbra gleznas
«Jelgava 20. gadsimta sākumā»
reprodukciju. «Tie, kas nekad
to nebija redzējuši, galvenokārt
īri, teica: «Vai dieniņ, cik skaista
pilsēta!» Tikai mums ar nožēlu
bija jāatzīst, ka no pilsētas toreizējā skata vairs maz kas pāri
palicis,» atzīst M.Kaupere.
«Speciāli šim notikumam
sagatavojām kalendārus, ko

uzdāvinājām katram latvietim un lietuvietim, ar ko tikāmies gan mazajās pilsētiņās,
gan Dublinā,» stāsta vietniece.
M.Kaupere atzīst, ka viņa bijusi
ļoti pārsteigta par latviešu, lietuviešu un arī īru prieku un interesi par delegācijas ierašanos
un viņu sniegtajām lekcijām,
koncertiem. Kā arī par izrādīto
lielo interesi un neskaitāmiem
jautājumiem par dzīvi Latvijā
un Lietuvā.
«Patlaban izveidojušies labi
kontakti ar vairākiem īriem,
kurus noteikti varēsim izmantot,» tā vietniece. Muzeja
speciāliste atzīst, ka šāds
brauciens bijis laba pieredze
kultūras apmaiņā, jo līdz šim
par kultūru Īrijā bijis visai
niecīgs priekšstats, taču kopš
brauciena gūtas vairākas atziņas. Viena no tām – šādus apmaiņas braucienus vajadzētu
rīkot arī starp lietuviešu un
latviešu provincēm, kur katras

tautas pārstāvji sniegtu savu
kultūras programmu tieši ārpus valsts galvaspilsētas, nevis
tikai centrā.
Muzeja direktores vietniece
stāsta, ka projekta uzdevumu
sarakstā vēl atlikuši divi pasākumi, viens no tiem – Ģederta
Eliasa 120 gadu jubileja oktobrī, kurā piedalīsies arī lietuvieši, un projekta noslēgums, kas
bija plānots Turaidā, bet laika
apstākļu dēļ, visticamāk, notiks
Jelgavā. Tajā paredzēta plaša
lietuviešu un pašmāju mākslinieku kultūras programma, uz
to tiks aicināti visi interesenti.
Ar Šauļu partneriem jau pārrunāta turpmākā sadarbība,
kas paredz drīz iesniegt jaunu
projektu, kas būtu kā turpinājums šim un ļautu īstenot tās
daudzās idejas, kuras netika
realizētas šī projekta laikā.
«Galvenais ir braukt pie cilvēkiem un sarunāties ar viņiem,»
tā M.Kaupere.

Vienoti ar velosipēdu
 Ritma Gaidamoviča

Kaut arī mainīgie laika apstākļi sestdien
daudzus jelgavniekus
vilināja palikt mājās,
aptuveni 200 interesentu ar saviem velosipēdiem 1. septembrī
bija izvēlējušies tikties
Hercoga Jēkaba laukumā, lai piedalītos nodibinājuma «Jelgava
21. gadsimtā» rīkotajā
2. Vienotības velobraucienā. Viņi devās
no Hercoga Jēkaba
laukuma līdz bērnu
un jauniešu centra
«Junda» atpūtas kompleksam «Lediņi», šo
ceļa gabalu, policijas
automašīnu vadībā,
veicot 26 minūtēs.
Nodibinājuma «Jelgava 21.
gadsimtā» valdes loceklis Juris
Aksels Cīrulis atzīst, ka liels
prieks esot par tiem jelgavniekiem velobraucējiem, kas,

neskatoties uz mainīgajiem
laika apstākļiem, tomēr bija
ieradušies un piedalījās gan velobraucienā, gan atrakcijās. Valdes loceklis atzīst, ka dalībnieku
skaits gan esot nedaudz mazāks
kā pagājušajā gadā, taču tas,
iespējams, izskaidrojams ar
citām Zinību dienas svinībām,
aktivitātēm un lietainajiem laika apstākļiem. «Ļoti patīkami,
ka šajā velobraucienā piedalījās
vairākas ģimenes pilnā sastāvā.
Viena no tām ar savu vienojošo
apģērbu un ierašanos pievērsa
īpašu uzmanību – Ozolu ģimene, kas saņēma atraktīvāko
dalībnieku balvu un tika atzīta par vienojošāko ģimeni 2.
Vienotības velobraucienā,» tā
J.A.Cīrulis.
Taču vēl līdz braucienam,
reģistrācijas laikā, Hercoga
Jēkaba laukumā īpašu bērnu
interesi izraisīja Ceļu policijas inspektori kaķis Rūdis un
bebrs Bruno, kas aicināja bērnus izbraukt šķēršļu joslu un
atbildēt uz Ceļu satiksmes
drošības direkcijas (CSDD)

Jelgavas rajona nodaļas pārstāvja Jāņa Berga jautājumiem
par ceļu satiksmes drošību
brauciena laikā un satiksmes
noteikumiem uz ceļa. Par veiksmīgu dalību un pareizu atbildi
uz jautājumu dalībnieki saņēma
CSDD sarūpētas dāvanas – atstarotājus, maciņus. Inspektori
atzīst, ka bērni esot zinoši, un
cer, ka teorētiski apgūtie noteikumi tiks pielietoti arī ikdienas
praksē.
Ceļš līdz «Lediņiem» vienotā
kolonnā policijas patruļu vadībā
ilga 26 minūtes. Nonākot galapunktā, gan bērniem, gan jauniešiem, gan senioriem tika dota iespēja piedalīties 10 metrus garajā
lēnbraukšanas stafetē, veiklības
slaloma braucienā, šautriņu mešanas sacensībās un dažādās citās
aktivitātēs. Taču aktīvākie un
nesalīgākie pēc garā brauciena
un dalības visās aktivitātēs varēja
izpeldēties «Lediņu» peldbaseinā.
Par visgrūtāko atzīta kompleksā
stafete – ar lēkšanu, šaušanu ar
kaķeni, rāpšanos klinšu sienā
un citām izdarībām, kuru veicot

Aģentūras «Kultūra» pārstāve Santa Sīle informē, ka
līdz 18. septembrim dalību
lielajā gadatirgū pieteikt aicināts ikviens lauksaimnieks,
mazdārziņa īpašnieks un citi
interesenti, kas Miķeļdienas
gadatirgū vēlas realizēt rudens ražu – ābolus, ķirbjus,
bumbierus, kāpostus, burkānus, sīpolus, ķiplokus, medu
un citas gardas lietas.
Viņa stāsta, ka pieteikties
aicināti arī amatnieki ar pinumiem, māla podiem, koka
karotēm un rokdarbnieces ar
siltām vilnas zeķēm, šallēm
un citiem labumiem. «Īpaši
priecāsimies par stādu audzētājiem, kas piedāvās rudenī
dēstāmus kokus, krūmus un
ziemcietes,» tā S.Sīle.
Viņa norāda, ka iegūt plašāku informāciju par gaidāmo andelēšanos, kā arī tai
pieteikties var, zvanot pa
tālruni uz aģentūru «Kultūra» 3084675 vai 29295901
(Santai Sīlei) līdz 18. septembrim.
Īpašajā tirgus dienā neiztiks arī bez Jelgavas pašdarbības kolektīvu uzstāšanās,
radošajām darbnīcām bērniem un citām interesantām
aktivitātēm, kas paredzētas
gan lieliem, gan maziem.
2. Vienotības velobrauciens
Hercoga
Jēkaba
laukumā
šogad
vienkopus
bija sapulcinājis
ap 200 dalībnieku.
Foto: JV

labākā rezultāta īpašniekam
bija iespēja iegūt Jāņa Bisenieka
fonda sarūpēto dāvanu karti
jauna velosipēda iegādei. Tās
īpašnieks – piecpadsmitgadīgais
Lauris Lazdiņš.
Arī pārējo aktivitāšu uzvarētāji
visās vecuma grupās saņēma dažādas balvas no Jelgavas domes,
aģentūras «Pilsētsaimniecība»,

aģentūras «Kultūra», Jelgavas
reģionālā Pieaugušo izglītības
centra, aģentūras «Zemgales
Info». Jaunākā dalībnieka balvu
saņēma 1,5 gadus vecais Ritvars
Birovs, bet vecākā velobraucēja
titulu iemantoja 68 gadus vecais
Valdis Kursītis.
«Īpašs prieks un liels paldies
jāsaka par «Lediņu» saimnieces

Pēc nopelnītajām balvām laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» redakcijā
Svētes ielā 33 – 211 aicināti ierasties velobrauciena dalībnieki,
kas nesagaidīja apbalvošanu.
Līdzi jāņem personas apliecinošs
dokuments.
Madara Šoreca,
Māris Čivželis,
Viktors Valainis,
Gundars Grosniņš.
Informācija pa tālruni – 3048800.

Silvijas Andersones sarūpēto
gardo zāļu tēju un ugunskuru,
kas drēgnajā pievakarē ļāva
sasildīties ne vienam vien riteņbraucējam, lai pēc tam mērotu ceļu atpakaļ uz mājām,» tā
J.A.Cīrulis.

