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Godinās
Jāņa Čakstes piemiņu
 Sintija Čepanone

Ar svinīgu piemiņas
brīdi un ziedu nolikšanu pieminekļa pakājē
rīt, 14. septembrī, tiks
godināts Latvijas Valsts
pirmais prezidents
mūsu novadnieks Jānis
Čakste. Atzīmējot viņa
148. dzimšanas dienu,
pulksten 13 ikviens gaidīts atceres pasākumā,
kas norisināsies pie
J.Čakstes pieminekļa.
«J.Čakstes dzimšanas dienā,
14. septembrī, ar piemiņas brīdi
un ziedu nolikšanu tiks godināta
pirmā Latvijas prezidenta piemiņa. Tas ir tradicionāls pasākums,
kurā ierasties aicināts ikviens
jelgavnieks,» pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītājas
vietniece Baiba Pušinska atklāj,
ka tas sāksies pulksten 13 un
uzrunu jelgavniekiem teiks pilsētas mērs Andris Rāviņš. J.Čaksti
godinās arī Jelgavas Latviešu

biedrības priekšsēdētājs Pauls
Rēvelis un Sv.Annas baznīcas
mācītājs Tālis Rēdmanis.
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktora vietniece Inta Englande stāsta, ka pie pieminekļa
J.Čakstem uzstāsies soliste Evija
Lagzdiņa, pianists Māris Trejs,
kā arī Jaunā teātra aktrise Zaiga
Zariņa.
Piemiņas brīdī piedalīsies arī
Jelgavas sadraudzības pilsētas
Brazīlijā Novu Odesas pārstāve Daina Gūtmanis, kas būs
atvedusi savas pilsētas domes
lēmumu par sadraudzības līguma
noslēgšanu.
Savukārt J.Čakstes 148. dzimšanas dienai veltītajā atceres
pasākumā Jelgavas rajona Sidrabenes pagasta Aučos rīt pulksten 14 tiks sveikts 2007./2008.
studiju gada J.Čakstes stipendiāts Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Meža fakultātes 4.
kursa students Mārtiņš Andžs.
Līdztekus tam Aučos paredzēta
J.Čakstes dzimtas pārstāvju uzruna un koncerts.

Pirks dzīvokļus
 Kristīne Pētersone

Šonedēļ sākti bērnu rotaļu laukuma Ozolskvērā labiekārtošanas darbi. Drošības apsvērumu dēļ apmeklētājiem tas uz laiku būs
Foto: JV
slēgts, lai pēc mēneša mazie jelgavnieki kopā ar vecākiem varētu atpūsties vēl sakārtotākā un ērtākā vidē.
 Sintija Čepanone

Mazo jelgavnieku iecienītais rotaļu laukums Ozolskvērā apmeklētājiem drošības
apsvērumu dēļ uz laiku būs slēgts, lai jau
1. novembrī bērnus un
viņu vecākus priecētu
daudz krāšņāks un
ērtāks.
«Šonedēļ sākās bērnu rotaļu
laukuma Ozolskvērā 2. kārtas
izbūve, kuras laikā tas tiks labiekārtots – paredzēts izveidot
jaunu celiņu tīklu ap atpūtas
vietu, izvietot soliņus un atkritumu urnas, ierīkot jaunus

koku, krūmu grupu un ziemciešu stādījumus, kā arī parka tipa
apgaismojumu,» pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
Projektu izstrādes un sagatavošanas nodaļas vadītāja Daina
Done atklāj, ka šajā kārtā paredzēts izbūvēt arī sabiedriskās
tualetes ūdensapgādi, kanalizācijas apgādi un elektroapgādi,
kā arī uzstādīt konteinertipa
tualeti. Labiekārtošanas darbi
sākās trešdien, 11. septembrī,
un ilgs līdz 1. novembrim. Otrajā kārtā paredzēto veiks SIA
«Aleja D» un tam atvēlēti 89
900,52 lati.
SIA «Aleja D» direktors Andris Drēska atklāj, ka bērnu rotaļu laukums Ozolskvērā tapa pēc

Jelgavas domes pasūtījuma un
tika ierīkots pēc Kristīnes Dreijas izstrādātā rekonstrukcijas
projekta, ko atbalstīja vietējie
uzņēmēji. D.Done piebilst, ka atpūtas vietai tika izstrādāta ideju
skice un tehniskais projekts,
kas sadalīts divās realizējamās
kārtās. Pirmajā ierīkots bērnu
rotaļu laukums un tajā uzstādītas astoņas rotaļu iekārtas,
savukārt otrajā tiks realizēta tā
labiekārtošana, radot atpūtai
piemērotu un brīvi pieejamu
vidi.
Lai ievērotu darba drošības
prasības, bērnu rotaļu laukums
būvdarbu veikšanas laikā apmeklētājiem būs slēgts.
D.Done atklāj, ka tik vērienīgi

labiekārtošanas darbi Ozolskvērā iespējami, jo to atļauj platība.
«Pārējie bērnu rotaļu laukumi
lielākoties ierīkoti daudzdzīvokļu namu pagalmos, kur liekas
platības apkārt nav.» Projektu izstrādes un sagatavošanas
nodaļas vadītāja bilst, ka perspektīvā labiekārtot paredzēts
arī bērnu rotaļu laukumu pie
Zvaigžņu dīķa.
Speciāliste norāda, ka arī
turpmāk atpūtas vietas Ozolskvērā apsaimniekošana būs
«Pilsētsaimniecības» ziņā. «Priecē, ka bērni varēs rotaļāties vēl
skaistākā un sakoptākā vidē,
tagad vien jācer, ka iedzīvotāji
to novērtēs un atpūtas vietu
nepostīs,» tā D.Done.

Jelgavas dome pirmo
reizi gatavojas pieņemt
lēmumu piešķirt līdzekļus dzīvokļu iegādei
– jau šā mēneša domes
sēdē deputātiem būs
jāizšķiras, vai šim nolūkam piešķirt plānotos
300 000 latu.

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne
skaidro, ka pašlaik pilsētā
dzīvokļu rindā joprojām gaida nedaudz mazāk par 200
cilvēkiem, bet pašvaldībai
dzīvojamā fonda, ko piešķirt,
nav. «Būvēt jaunas dzīvojamās
mājas pašlaik pašvaldībai nav
pa spēkam.
(Turpinājums 3.lpp.)

Pie «Nestes»
būs ātrā ēstuve

Meklēs vietu, kur skatīt administratīvās lietas
 Kristīne Pētersone

Tā kā Administratīvā
rajona tiesa, kas atrodas Rīgā, bet skata
administratīvās lietas
no visas valsts, kļūst
arvien pārslogotāka,
tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš nācis klajā
ar iniciatīvu no 2009.
gada arī reģionos izvietot administratīvo
rajonu tiesnešus.
Jelgavā gan tas varētu sagādāt problēmas, jo nedz Zemgales

apgabaltiesā, nedz Jelgavas tiesā šīm vajadzībām telpu nav.
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
ierosinājis Kurzemes, Zemgales,
Vidzemes un Latgales apgabaltiesās izvietot kopā 16 administratīvos rajona tiesnešus, kuru
uzdevums būs administratīvo
lietu izskatīšana. Tas veicināšot
administratīvo tiesu pieejamību
reģionos, līdz ar to reģionu iedzīvotājiem vairs nebūs jādodas
uz Rīgu, lai iesniegtu prasības
Administratīvajā rajona tiesā,
kuras uzdevums ir palīdzēt
ātrāk un pilnīgāk aizsargāt
iedzīvotājus no valsts pārvaldes

nepamatotas un nelikumīgas
rīcības.
Tieslietu ministra preses sekretārs Mārtiņš Panke «Jelgavas
Vēstnesim» skaidro, ka sākotnējā ideja ir katrā apgabaltiesā
izvietot četrus administratīvo
lietu tiesnešus. «Fiziski viņi varētu atrasties apgabaltiesās, bet
būs pakļauti Administratīvajai
rajona tiesai.»
Zemgales apgabaltiesas
priekšsēdētāja Inguna Preisa
gan šādu priekšlikumu apšauba, sakot, ka jau pašlaik tiesas
ēka ir daudz par šauru un papildu darbiniekiem telpu vienkārši

nav. «Tādā gadījumā mums
nepieciešama piebūve.»
M.Panke pieļauj, ka situācija
ir risināma. «Līdz noteiktajam
laikam, kad administratīvajiem
tiesnešiem jāsāk darbs reģionos,
vēl ir vairāk nekā gads, tāpēc
noteikti meklēsim risinājumu.
Piemēram, Jelgavas gadījumā tā varētu būt arī Jelgavas
tiesa.»
Taču arī Jelgavas tiesas
priekšsēdētājs Alberts Kokins
neslēpj, ka jau pašlaik tiesā
divi tiesneši spiesti strādāt tikai
darbam pielāgotās telpās.
(Turpinājums 3.lpp.)

Loka maģistrālē 2a, pie degvielas uzpildes stacijas «Neste», būvē
ātrās ēdināšanas uzņēmumu «Hesburger». Darboties tas sāks pavasarī. SIA «Neste Latvija» mārketinga un klientu attiecību vadītāja Ilze
Pērkone informē, ka uzņēmums iznomājis daļu sev piederošās zemes
līdzās degvielas uzpildes stacijai ātrās ēdināšanas uzņēmumam
«Hesburger». «Mēs esam zemes īpašnieki, bet projekta īstenotājs ir
«Hesburger». Taču vienlaikus tā ir arī cieša sadarbība starp abiem uzņēmumiem, jo Latvijā pie mūsu degvielas uzpildes stacijām Siguldā,
Rīgā un Ainažos jau izveidoti šie ātrās ēdināšanas uzņēmumi.» Gan
«Neste Latvija», gan «Hesburger» ir Somijas izcelsmes uzņēmumi.
To veiksmīga sadarbība sākusies 1996. gadā, kad Igaunijā izveidotas
pirmās ātrās ēstuves pie degvielas uzpildes stacijām. «Tur šis modelis
sevi sekmīgi pierādījis, tāpēc tagad tas aprobēts arī Latvijā. Protams,
«Hesburger» izvēlas, pie kurām degvielas uzpildes stacijām tam ir
interese izveidot savas ēstuves. Jelgava viņiem šķitusi pietiekami
saistoša,» tā I.Pērkone.
Foto: JV
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Katrs kursabiedrs – konkurents
 Ritma Gaidamoviča

Līdz ar septembri
Jelgavas ielās kļuvis
krietni vairāk cilvēku,
daudziem no viņiem
viens virziens – Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (LLU).
«Jelgavas Vēstnesis»
šoreiz uz sarunu par
studentiem un viņu
dzīvi pilsētā aicināja
jelgavnieci LLU Studentu pašpārvaldes
vadītāju Leldi Birkavu.
Tu pavasarī kļuvi par
LLU Studentu pašpārvaldes vadītāju. Kas tevi virzīja ieņemt šo amatu?
Tas bija mans mērķis jau
vidusskolā. Mācījos 10. klasē, paralēli darbojos skolēnu
domē un sapratu, ka man jākāpj pa solītim uz augšu, no- LLU Studentu pašpārvaldes vadītāja Lelde Birkava uzskata, ka mūsdienās visu nosaka nauda un
teikti jāiesaistās arī studentu arī studijas ir komerciāls «pasākums», jo ikviens kursabiedrs uzskatāms par konkurentu.
pašpārvaldē. Vienu zināju
Foto: JV
skaidri – tai jābūt Jelgavas
studentu pašpārvaldei. Tieši daļai studentu. Līdz ar to stu- Noteikti jāievieš prakses arī sakariem, nevis diplomam.
tāpēc manas studijas pakār- denti bija daudz draudzīgāki, tajās mācību programmās, Stājoties jebkurā darbā, liela
totas mērķim, un rezultātā taču mūsdienās visu nosaka kurās līdz šim tās nav. Pro- nozīme ir draugiem, radiem,
mācos LLU Ekonomikas fa- nauda. Paskatoties uz šā gada tams, ir tādi studenti, kas paziņām, jo tā noteikti būs
kultātē. Gribēju zināt, kā tas 1. kursa studentiem, redzu, brīvo lekciju laikā iet un lielākas izredzes iekļūt darba
ir – būt vadītājam, piepildīt ka ir jūtama aktivitāte. Ceru, mācās, lasa grāmatas, cenšas, tirgū. Nozīme diplomam tiek
savu vēlmi un izdarīt kaut ko ka klusais periods pagājis un taču ir tādi, kas «izbrauks» pievērsta valsts iestādēs, taču
pašai. Kaut ko jaunu, nebiju- aktīvisti sāks savu rosīšanos. studiju gadus un tik un tā at- privātajos uzņēmumos galvešu. Un tas man arī izdevās, jo Studenti ļoti jāmotivē – dau- radīs darbu. Tas atkarīgs no nais, lai cilvēks labi strādā un
tapa sirsnīgs pateicības kon- dzi strādā, viņiem nav laika cilvēka, viņa vēlmēm un tā, pārzina savu jomu.
Ko vēl bez studijām stucerts pasniedzējiem un visiem iesaistīties citās nodarbēs. ko vēlas sasniegt savā dzīvē.
universitātes darbiniekiem. Sliktākajā gadījumā ir tikai Vai viņa diploms ir nopirkts dents var saņemt no uniŠogad esam ieplānojuši Stu- d a r b s , u z l e k c i j ā m a t n ā k vai tiešām nopelnīts godam, versitātes?
ķeksīša pēc. Šķiet, ka jaunieši tas jau ir katra paša ziņā.
Ja students iesaistās Studentu nakti.
Vai studijas un darbs ir dentu pašpārvaldē, viņš var
Apkārt tev ir tūkstošiem pārāk daudz sapņo, uzstāiegūt ļoti lielu pieredzi dastudentu, arī pati studē. da augstus mērķus, viņiem savienojamas nodarbes?
Man tas nepatīk, jo tādējādi žādos sabiedriskos procesos.
Kā tu raksturotu mūsdie- trūkst atbildības izjūtas un
konkrētības.
cilvēks nevar izbaudīt visu Vi e n a l g a , v a i b ū s i d o m e s
nu studējošo jaunatni?
Ko tu varētu teikt par to, ko piedāvā studijas un loceklis, vadītāja vietnieks,
Vi ņ i i r p a s ī v i . K a d t i kko atnācu studēt, aktivitāti izglītības sistēmu un tās studentu neformālā dzīve. vadītājs, – tā būs milzīga
Bet te arī skatījums no otras praktiskā pieredze, kas noredzēju tikai pašpārvaldē, kvalitāti mūsdienās?
Par to pēdējā laikā daudz puses – ja vecāki nav spējīgi teikti noderēs. Tiek iegūts
savu kursu vispār nemanīju.
t i e k r u n ā t s . uzturēt studējošo, tad bez daudz draugu, paziņu. IeProtams, bija
i s k u t ē p a r darba neiztikt. Viss atkarīgs spējams, ka vecākajos kursos
daži aktīvie,
Es nevaru pie- Dnodarbību
plā- no ģimenes: ja var samak- mācīsies tavi nākamie darba
kas savu radošo darbošanos
krist tam, ka niem – par to, sāt, nestrādā, bet, ja naudas devēji, un jums jau būs nodika katru die- nav, jāmeklē darbs. Ir arī bināti kontakti studiju laikā,
turpināja no
studenti un jel- n u v a j a d z ēt u tāda studentu daļa, kuriem kas dos lielākas iespējas, pēc
skolas laika,
bet tie, kas
gavnieki ne- v i e n ā d u s l o - pašapziņa kā pieaugušam studijām meklējot darbu.
dzi. Manuprāt, cilvēkam neļauj ņemt naudu
Va i S t u d e n t u p a š p ā r tajā laikā bis a d a r b o j a s . v i s u , k o m ē s no vecākiem.
valdei mūsdienās ir nozījuši klusi, tādi
niversitātē
Kā tev šķiet, kas mūsdie- me un kādas intereses tā
arī palika. MaManuprāt, ne uapgūstam
čet- nās jauniešus motivē mā- pārstāv?
nuprāt, agrāk
studenti bija
viens vien uz- ros gados, bez cīties un cik liela nozīme Mūsu devīze – mēs esam
p r o b l ē m ā m ir augstskolas diplomam? k ā t i l t s s t a r p u n i v e r s i t ā daudz darbīgāņēmējs gaida v a r ē t u i e m ā - Tas, kas mācās par valsts tes vadību un studentiem.
ki. Iespējams,
tas atkarīgs no
septembri, jo cīt trijos. Jā, naudu, nāk, lai paliktu budže- Esam, lai atrisinātu studentu
tā būtu lielā- ta grupā, stipendiāts nāk, lai problēmas, lai organizētu
mācību procezina – klientu ka noslogotī- saņemtu stipendiju. Tie, kas studentu dzīvi, lai viņus iesa un stipendienā, taču par mācībām maksā, atnāk saistītu dažādās aktivitātēs,
dijām. Tagad
kļūs vairāk, gal- ba
mēs iegūtu vie- pēc diploma, bet tie, kas ir lai veidotu saikni ar pārējiem
studenti savā
starpā ļoti
venokārt uz stu- nu gadu. Bet «ap svītru», cīnās, lai mācītos pilsētas iedzīvotājiem. Stukvalitātes ziņā par valsts naudu. Man labāk dentu pašpārvalde ir vieta,
cīnās, katrs
dentu rēķina
es piekrītu ta- patika, kad katram budžeta kur var nākt jebkurš cilvēks
kursabiedrs
gadējiem dar- studentam bija noteikta sti- ar saviem ierosinājumiem,
uzskatāms par
b a d e v ē j i e m , pendijas summa. Tad tie, kas idejām, un visi kopā centīkonkurentu,
un bieži vien šīs konkuren- k a j a u n a j a m s p ec iālist am palika zem noteiktā budžetu simies tās īstenot. Studentu
ces dēļ vairs neatliek laika jābūt 30 – 40 procentiem v i e t u s k a i t a s v ī t r a s , b i j a pašpārvalde ir tilts uz visu,
sabiedriskajai dzīvei – viņš teorētisko zināšanu, taču motivētāki cīnīties un iekļūt jo mēs saliedējam studentus,
mācās, lai izcīnītu savu bu- pārējais jāaizpilda ar praksi. labāko sarakstā. Tagad – 70 savedam kopā fakultātes.
džeta vietu vai iegūtu sti- Vajadzētu pagarināt prakses lati pāris studentiem, un tas Mehānisms, kas palīdz stupendiju. Agrāk tā nebija, jo ilgumu studiju laikā, jo jeb- nemotivē pārējos. Domāju, dentam no vienas vietas uz
stipendija pienācās lielākajai kurā darbā prasa pieredzi. ka daudz lielāka nozīme ir otru cirkulēt – te students

pie studenta, te students pie
pasniedzēja, te students pie
pilsētas vadības, un otrādi.
Kas tad ir studentu dzīve?
Es īsti nemāku pateikt, bet
man šķiet, ka neatņemama
sastāvdaļa ir dienesta viesnīcas jeb «kojas». Tās ir studentu mājas, kurās tiek aizvadīts
daudz laika, iegūti jauni
draugi, dažiem pat jauna
ģimene. Pie tās pieder visi pasākumi pilī, pilsētas izklaides
vietās. Noteikti iesaistīšanās
kādā no pašdarbības kolektīviem – korī, studentu teātrī
vai deju kolektīvā. Obligāti
tā ir piedalīšanās Studentu
dienās, uz kurām sabrauc
studenti no visas Latvijas.
Pie studentu dzīves noteikti
nepieder darbs.
Kā tu raugies uz studentu Jelgavas ikdienas
steigā?
Man šķiet, ka studenti ir tā
pilsētas iedzīvotāju daļa, kas
reklamē Jelgavu. Ne velti Jelgava tiek saukta par studentu
pilsētu. Jaunietis atbrauc uz
Jelgavu, un tā kļūst par viņa
otrajām mājām, viņš dodas atpakaļ uz turieni, no kurienes
nācis, un stāsta par tagadējām mājām, par dzīvi Jelgavā.
Tā nav, ka studenti ne par ko
neinteresējas. Jā, iespējams,
studenti nepiedalās pilsētas
rīkotajos pasākumos. Taču,
ja pasākumi notiktu otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
studentu būtu ka biezs, taču
parasti šie svētki tiek atzīmēti brīvdienās, kad viņi dodas
uz mājām, laukiem.
Iespējams, ka viņu interesēs ir attīstīt savu pilsētu,
iegūstot zināšanas Jelgavā,
taču liela daļa tomēr jau studiju laikā sāk strādāt šeit un
pēc augstskolas absolvēšanas
nolemj palikt te, veidot ģimeni, kļūt par īstu jelgavnieku.
Es domāju, ka pašiem Jelgavas iedzīvotājiem arī turpmāk
būtu jāatbalsta studenti,
jāpiedalās viņu rīkotajos pasākumos. Es nevaru piekrist
tam, ka studenti un jelgavnieki nesadarbojas. Manuprāt,
ne viens vien uzņēmējs gaida
septembri, jo zina – klientu
kļūs vairāk, galvenokārt uz
studentu rēķina. Viņi iepērkas pilsētas veikalos, apmeklē izklaides vietas un citas
iestādes, ir lieli patērētāji
un tādā veidā rada lielākus
ieņēmumus Jelgavai.
Tu pati esi jelgavniece,
vai redzēji studentus arī
pirms iestāšanās augstskolā?
Jā, mani novērojumi bija
tādi: tad, kad mācību laiks,
Jelgava pilna cilvēkiem, kā
mācības maijā beidzas – tukšums. Tas nebija tikai uz
ielām, bet arī veikalos un
visās izklaides vietās. Bet
septembrī jau atkal dzīvība
atgriežas.

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie jaundzimušie
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Vai piespiedu
darbs ir efektīvs
soda mērs?

Anda, inspektore:
– Piespiedu
darbs? Es domāju, ka jā,
jo ir cilvēki,
kas negrib
darīt. Piespiedu darbs
ir labs veids, kā cilvēkam kaut ko
iemācīt, un šī ir taktika, ar kuras
palīdzību cilvēku var pārmācīt.
Zinu, ka manam puikam daudz
ko nepatīk darīt, taču bieži
vien par kādu pārkāpumu es
uzlieku sodu, kas vērtējams kā
piespiedu darbs, – viņam jādara
tas, kas nepatīk. Soda mērs ir
vajadzīgs.
Marina
Graudiņa,
apdrošināšanas aģente:
– Domāju, ka
tas ir ļoti nepieciešams,
jo kaut kā
cilvēkam ir
jāiemāca strādāt. Protams, nav
jāpiespiež jebkurš, bet gan tie,
kas kaut ko noziegušies. Es jau
agrāk esmu aizdomājusies par
to, ka likumpārkāpējus vajag
sodīt ar darbu, nevis likt cietumā. Bet cilvēkiem, kas dzīvoklī
pīpē un pa logu izmet izsmēķus,
vajadzētu likt mēnesi pastrādāt
par sētniekiem. Domājams, ka
tad pilsētā šie darbinieki nebūtu
jāalgo.
Liene Ozola,
skolniece:
– Nedomāju,
ka uz visiem
tas iedarbojas vienādi
un pietiekami efektīvi. Ir
tāda kategorija, kuriem viss ir vienalga. Taču
piespiedu darbs kā soda mērs
jāatstāj, jo arī sabiedrībai no tā
tiek labums. Piespiedu darbu,
manuprāt, varētu piespriest agresīvajiem autobraucējiem un
cilvēkiem, kas uz ielas atrodas pārmērīgā alkohola reibumā. Varbūt
arī gājējiem, kas ne vienmēr domā
par to, kur un kā iet.
Lauris,
elektriķis:
– Ja piespiedu
darbs ir soda
mērs, tad
tas ir pareizi.
Cilvēks šādā
gadījumā vismaz kaut ko
atpelna, nevis dzīvo uz pārējās
sabiedrības rēķina. Es gan nezinu,
vai tas pašā cilvēkā ko maina. Varbūt ir kāds apzinīgais, kas izvērtēs
to, ko izdarījis, taču tādi, kam
vienalga, nostrādās un darīs atkal.
Varbūt varētu izveidot piespiedu
darba nometnes?!
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
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Kājām
vai ar
velosipēdu
 Ritma Gaidamoviča

No 16. līdz 22. septembrim visi jelgavnieki
ikdienā ierasto automašīnu tiek aicināti mainīt
pret pārvietošanos kājām, ar velosipēdu vai
izmantot sabiedrisko
transportu. Šāds aicinājums jau sesto gadu
izskan vairākās valstīs,
jo norisinās Eiropas
Mobilitātes nedēļa.
Šogad Mobilitātes nedēļas
laikā tiek organizēta kampaņa
«Pilsētā bez auto!». Tās galvenā
tēma – cilvēki ielās. Kampaņas
mērķis ir uzsvērt, ka pašreizējo
satiksmes problēmu efektīvs
risinājums ir automašīnu skaita samazināšana uz ceļiem,
kas vienlaikus veicina veselīgu
dzīvesveidu, tajā pašā laikā
neierobežojot cilvēku iespējas
ērti pārvietoties. Šīs nedēļas
laikā arī Jelgavas pašvaldība
aicina iestāžu, uzņēmumu un
organizāciju darbiniekus, skolēnus, studentus un pārējos
pilsētas iedzīvotājus mainīt
ierasto automašīnu pret pārvietošanos kājām, ar velosipēdu vai
sabiedrisko transportu. Eiropas
Komisijas izsludinātās nedēļas
mērķis ir veicināt mobilitāti
pilsētās, palielināt sabiedrības apziņu par potenciālajiem
ieguvumiem, samazinot autotransporta plūsmu pilsētās.
Lai to sasniegtu, pilsētā tiek
aktīvi vecināta riteņbraukšana,
veidojot jaunus veloceliņus, velosipēdu novietnes un uzlabojot
jau esošos maršrutus.
Riteņbraukšana veicina ilgtspējīgu mobilitāti un uzlabo
dzīves kvalitāti. Tas ir ne tikai
efektīvs pārvietošanās veids,
kas labvēlīgi ietekmē veselību
un vidi, jo nerada ne troksni,
ne gaisa piesārņojumu, bet arī
ekonomiski izdevīgs transporta
līdzeklis, labs atpūtas veids,
kā arī palīdz veidot pievilcīgu
pilsētas tēlu.
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Slimnīcu apjums vēl šogad
 Sintija Čepanone

Pašlaik Jelgavas pilsētas slimnīcā norit
nozīmīgi remontdarbi
– līdz gada beigām
tā tiks apjumta, bet
vecos logus nomainīs
jauni.
«Remontiem nebija gala. Ēkas
jumts, uzklājot jaunu pārsegumu, vairākkārt tika labots,
tomēr tas nedeva vēlamo rezultātu. Nodaļās, kas izvietotas
6. stāvā, caur griestiem sūcās
ūdens, arī lietusūdens kanalizācija, kas izbūvēta cauri visiem
stāviem, bija kritiskā stāvoklī,»
jumta maiņas nepieciešamību
pamato SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» vadītājs Andris Ķipurs. Viņš bilst, ka horizontālais
jumts, kāds līdz šim klāja arī
ārstniecības iestādi, mūsu platuma grādos nav piemērots, tādēļ
pieņemts lēmums par divslīpju
jumta izbūvi.
Līgums parakstīts 2. maijā,
un nu slimnīca var svinēt spāru
svētkus. Taču līdztekus jumtam
pret jauniem pakešu logiem
tiek nomainīti savu laiku jau

 Uzvaras parka rekonstrukcijas
trešās kārtas darbi bija jāpabeidz
līdz 7. septembrim, taču šis termiņš pārcelts uz 16. novembri.

Jelgavas pilsētas slimnīcas ēka pašlaik piedzīvo būtiskas pārmaiņas – horizontālā vietā tiek
izbūvēts divslīpju jumts, un līdz gada beigām tiks nomainīti visi 480 iestādes logi.
Foto: JV
nokalpojušie. «Kopumā iestāViņš norāda, ka darbus veic
dei jānomaina 480 logi, pašlaik SIA «Unisan» un projekta kopēielikti apmēram 150,» atklāj jās izmaksas ir 609 tūkstoši latu.
A.Ķipurs.
Jumta nomaiņai no Eiropas Re-

ģionālās attīstības fonda piešķirti 500 tūkstoši latu, tajā skaitā
120 000 valsts līdzfinansējums
no Veselības ministrijas.

Visvairāk pirmās kārtas dzīvokļu rindā gaida bāreņi un bez
vecāku gādības palikuši bērni,
cilvēki, kas atbrīvojušies no ieslodzījumu vietas, kā arī pensionāri un invalīdi. Pašvaldībai jau
ir divi īres nami, kā arī sociālā
māja, taču tas ir krietni par maz,
lai apmierinātu pieprasījumu
pēc pašvaldības dzīvokļiem.
Ja šo ieceri izdosies īstenot,
tad nākamgad dome varētu lemt
par iesāktā turpinājumu.
Kārtību, kas paredz, kādām
personām tiek izīrēti pašvaldības dzīvokļi, nosaka saistošie
noteikumi par Jelgavas pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu
jautājumu risināšanā.
«Jelgavas Vēstnesis» aptaujāja
arī dažas citas Latvijas pašvaldības, lai uzzinātu, vai citviet

tiek īstenota līdzīga prakse.
Piemēram, Daugavpilī tikai nākamgad tiks atklāts pirmais īres
nams, kam pašlaik tiek renovēta
bijušā kopmītņu tipa māja, kas
savulaik iekonservēta. Daugavpils domes lietu pārvaldniece
Helēna Soldatjonoka neslēpj,
ka pašvaldībai praktiski nav
savu dzīvokļu, ko ierādīt ap 300
cilvēkiem, kas tos gaida rindā.
Šis būs pirmais īres nams, kas
tapis 16 gadu laikā, un pašvaldība uzskata, ka ir sperts būtisks
solis uz priekšu, bet problēmu
pilnībā vēl neatrisina. «Ļoti
iespējams, ka mēs pavisam drīz
nonāksim līdz tādam solim kā
Jelgava – būs jāizšķiras par
atsevišķu dzīvokļu iegādi. Taču
mums šobrīd aktuālāks jautājums ir nevis dzīvokļu iegāde

un to piešķiršana cilvēkiem, kas
gaida rindā, bet gan jaunajiem
speciālistiem, jo tas ir praktiski
vienīgais veids, kā ieinteresēt
jaunos profesionāļus nākt strādāt mūsu pilsētā. Piemēram, ļoti
sāpīgs jautājums mums ir ārstu
trūkums.»
Savukārt Liepājas domes
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste Gunta Jākobsone
skaidro, ka pilsētā jau ir trīs
sociālās mājas un top ceturtā
– Karaostā. «Mums situācija
varbūt ir nedaudz atšķirīga, jo
ir tāda pilsētas daļa kā Karaosta, kur joprojām ir dzīvojamais
fonds, ko iespējams izmantot
šādiem nolūkiem. Taču, neraugoties uz to, pašlaik 1. kārtas
dzīvokļu rindā mums gaida 120
cilvēku.»

Aicina invalīdus apgūt specialitāti
Meklēs vietu,
kur skatīt
administratīvās lietas
 Kristīne Pētersone

(No 1.lpp.)
Par papildu tiesnešu izvietošanu runāt esot grūti.
«Mums varbūt situācija nav
tik smaga kā apgabaltiesā,
jo mūsu ēkā ir vēl neapgūtas
platības – stāva galā neizbūvētas telpas, taču to rekonstrukcijai līdzekļu nav. Ja šeit
darbu sāktu četri administratīvo lietu tiesneši, tad tas
nozīmē, ka nepieciešama ne
tikai darba telpa tiesnešiem,
bet arī sēžu zāles, darbavieta
sekretārēm, tiesnešu palīgiem. Lietu skatīt kabinetā
nedrīkst, bet mūsu zāles ir
aizņemtas.»
Vienlaikus gan A.Kokins
uzsver, ka šāda ministra iniciatīva ir pozitīva, jo patreizējais Administratīvās rajona
tiesas darba režīms skaidri
norāda – situācija ir jāmaina.
«Tas, protams, nav normāli, ja
administratīvā tiesa pašlaik,
gada sākumā pieņemot lietu,
tās izskatīšanu var nozīmēt

tikai pēc gada. Šīm lietām
ļoti svarīgi ir nezaudēt aktualitāti, kā arī tas, ka formāli
zināms – pārkāpums pastāv,
taču to nav iespējams novērst,
kamēr nav stājies spēkā tiesas
galīgais nolēmums. Tāpēc
pašlaik var rasties situācijas,
kad nelikumības turpinās pat
gadus trīs.»
Administratīvajām tiesām
ir trīs instances – Administratīvā rajona tiesa, Administratīvā apgabaltiesa, kas
ir apelācijas instance, un Augstākās tiesas Administratīvo
lietu departaments, kas ir kasācijas instance. Patlaban tās
visas atrodas Rīgā, taču savā
darbībā aptver visu Latviju.
Situācija varētu mainīties
no 2009. gada, kad administratīvo lietu tiesneši uzsāks
darbu reģionos. Paredzēts,
ka jau nākamgad tiks veikta
tiesnešu atlase un stažēšana,
lai viņi būtu gatavi uzsākt
darbu.

 VUGD Jelgavas brigāde no
valsts budžeta līdzekļiem saņēmusi vairāk nekā 20 000 latu,
kurus izmantos remontdarbiem
Jelgavas un Kalnciema ugunsdzēsēju depo. Patlaban izsludināts

konkurss par logu nomaiņu Kalnciema
depo, savukārt Jelgavas depo vārti no
atveramiem pārtapuši par paceļamiem,
kas paātrinās ugunsdzēsēju automašīnu izbraukšanu uz izsaukumu.
Jelgavas depo paredzēts nomainīt arī
ēkas jumta lietusūdens notekcaurules.
Lai ekonomētu līdzekļus, ģērbtuves un
tualetes telpas remontēs paši Jelgavas
ugunsdzēsēji, par piešķirtajiem līdzekļiem iegādājoties tikai izejmateriālus.
Ugunsdzēsēji saņēmuši arī ilgi gaidītos
formastērpus un apavus, arī ziemas
apstākļiem.

Pašvaldība vēlas pirkt dzīvokļus
(No 1.lpp.)
Šādu soli varētu spert, tikai
piesaistot privātos līdzekļus un
izmantojot privātās publiskās
partnerības principu, bet, kamēr tas nav iespējams, esam
raduši citu risinājumu – iegādāties atsevišķus dzīvokļus,» tā
I.Škutāne.
Šonedēļ sagatavoto lēmumprojektu skata domes komitejās,
bet 20. septembrī par to būs
jālemj domei.
Ja lēmums tiks pieņemts,
pašvaldība izsludinās konkursu
par dzīvokļu iegādi. «Mēs jau
pašlaik zinām, ka būtu jāiegādājas viens četristabu dzīvoklis, kurā izmitināt deviņbērnu
ģimeni, bet pārējie varētu būt
atsevišķi vienistabas dzīvokļi,»
tā I.Škutāne.

Īsi

Līdz septembra beigām invalīdi ar zemu
izglītības līmeni Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) var
pieteikties kursiem,
kuros viņiem tiek
dota iespēja apgūt
kādu no septiņām
specialitātēm, lai pēc
tam sekmīgāk iekļautos darba tirgū.

Valsts aģentūra «Sociālais
integrācijas centrs» sadarbībā
ar NVA izstrādājis komplekso
iekļaušanās programmu cilvēkiem ar invaliditāti un zemu
izglītības līmeni, kuras mērķis
ir veikt šo cilvēku apmācību
un palīdzēt integrēties darba
tirgū.
Valsts aģentūras «Sociālais
integrācijas centrs» Zemgales
reģiona invalīdu rehabilitācijas
un izglītības atbalsta punkta
Jelgavas vadītāja Ināra Kuniga
stāsta, ka šoreiz kursi tiek piedāvāti invalīdiem ar garīgiem
traucējumiem un invalīdiem ar
zemu izglītības līmeni. Kopumā projekts ilgs 12 mēnešus,

un tā laikā invalīdiem tiek
piedāvāts apgūt šādas profesijas: apdares darbu strādnieks,
galdnieks, noliktavas pārzinis,
sekretārs, pavāra palīgs, virtuves strādnieks un konditora
palīgs. Trīs mēnešus kursanti
izglītosies Sociālā integrācijas
centra Jelgavas atbalsta punktā Dobeles ielā 43, kur viņiem
tiks sniegtas arī psihologa un
mediķa konsultācijas, mācīs,
kā meklēt darbu, pamatiemaņas datora lietošanā. Pēc
tam 1,5 mēnesi arodskolotājs
apmācīs izvēlētajā profesijā,
kā arī būs iespēja praktiski
iepazīt, ko nozīmē viena vai
otra profesija. Pēc teorētiskā
kursa apguves deviņus mēnešus norisināsies prakse kādā
no uzņēmumiem.
Plānots, ka katrā no profesijām kursu laikā apmācīs
sešus invalīdus. Tā kā vietu
skaits ir ierobežots, interesenti
tiek aicināti laicīgi pieteikties
kursiem NVA Jelgavas filiālē
Skolotāju ielā 3, līdzi ņemot
iegūto izglītības dokumentu
(ja tāds ir), invaliditāti apliecinošu dokumentu, kā arī pirms
tam strādājošajiem jāuzrāda
nodokļu grāmatiņa. Precīzā-

ku informāciju par projektu
iespējams iegūt, zvanot pa tālruņiem uz Sociālā integrācijas
centra Jelgavas atbalsta punktu – 3048117 vai 26409515
(Ināra Kuniga).
Jāpiebilst, ka pēc kursu apguves invalīdiem tiks sniegta
palīdzība arī darba meklējumos. I.Kuniga atzīst, ka viens
no pirmajiem soļiem tam būs
jau nodrošinātā prakses vieta.
«Ja kursants sevi būs labi parādījis prakses laikā, iespējams,
viņam pēc tam tiks piedāvāts
pastāvīgs darbs.»
Būtiski, ka teorētiskās apmācības laikā kursanti saņems
stipendiju 25 latus mēnesī, bet
prakses laikā viņiem tiks maksāta minimālā alga – līdzekļi
paredzēti no projekta finansējuma.
Sociālā integrācijas centra
Jelgavas atbalsta punktā pieteikties aicināti arī tie uzņēmēji, kas gatavi nodrošināt
prakses vietas apmācītajiem
invalīdiem, – arī šajā gadījumā uzņēmuma darbiniekam,
kas vadīs invalīda praksi, no
projekta līdzekļiem tiks nodrošināts atalgojums 60 lati
mēnesī.

Aizkavēšanās notikusi gan projekta
precizēšanas, gan laika apstākļu dēļ,
jo kanalizācijas un notekūdeņu sistēma
nav paredzēta tik stiprām lietusgāzēm.
Pašlaik ģenerāluzņēmēja SIA «Kulk»
darbinieki gandrīz beiguši parka bruģēšanu. Vēl iecerēts betonēt žoga stabus,
iekārtot automašīnu stāvvietas un novietot skatītāju solus. Rekonstrukcijas
darbi paredz, ka parks tiks pilnībā sagatavots brīvdabas pasākumu rīkošanai.
Estrāde plānota pārvietojama, tāpēc
jāsagatavo tās novietošanas laukums.
Jaunajā estrādē brīvdabas pasākumus
vienlaikus varēs apmeklēt 1400 cilvēku.
Šogad darbiem paredzēts izlietot 742
000 latu.

 JPRP pārvalde sākusi 16 kriminālprocesus par nelikumīgu
alkoholisko dzērienu realizāciju, iegādāšanos, glabāšanu un
pārvietošanu pilsētā un rajonā.
Noformēti 88 administratīvā
pārkāpuma protokoli. 77 gadījumos protokoli noformēti pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 170. panta
par nelikumīgu alkoholisko dzērienu
un spirta iegādāšanos. Paredzamais
naudas sods – līdz 100 latiem vai arī
administratīvais arests uz laiku līdz desmit diennaktīm, konfiscējot iegādātos
alkoholiskos dzērienus un spirtu. Septiņi protokoli – par nelikumīgu dzērienu
izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu
un pārvietošanu. Par šādu pārkāpumu
paredzēts sods no 250 līdz 500 latiem
vai administratīvais arests uz laiku līdz
15 diennaktīm, konfiscējot alkoholiskos dzērienus un to pārvietošanai
izmantotos transportlīdzekļus vai bez
transportlīdzekļu konfiskācijas, bet
juridiskajām personām – sods no 1000
līdz 10 000 latu.

 Trešdien, 19. septembrī, pulksten 15.30 radošo domu un
darbu centrā «Svētelis» norisināsies centra piecu gadu jubilejas
pasākums un reizē arī jaunās
darba sezonas atklāšana. Centra
vadītāja Ingrīda Lisovska min, ka īpaši
gaidīti tiek bijušie, esošie un jaunie
centra dalībnieki un atbalstītāji. Centra
vadītāja informē, ka pasākuma laikā
visiem ciemiņiem būs apskatāma bērnu
izstrādāto mākslas darbu izstāde un
iespēja piedalīties dažādās radošajās
darbnīcās. Taču tie, kam drosme ieskatīties pašam sevī, varēs iepazīties ar kādu
no mākslas terapijas tehnikām, kas ir
viens no psihoterapijas virzieniem.

 Rīt, 14. septembrī, Jelgavā
ieradīsies Brazīlijas sadraudzības
pilsētas Novu Odesas pārstāve,
Dienvidamerikas Latviešu biedrības valdes priekšsēdētāja Daina
Gūtmanis. Paredzēts, ka pārstāve

pulksten 10 tiksies ar Jelgavas domes
priekšsēdētāju Andri Rāviņu un pasniegs Novu Odesas domes lēmumu,
kurā Jelgava apstiprināta par sadraudzības pilsētu. Plānots, ka D.Gūtmanis
piedalīsies arī Latvijas pirmā prezidenta
J.Čakstes 148. dzimšanas dienas atceres pasākumā un tiksies ar Latvijas
Lauksaimniecības universitātes vadību.
Nodomu protokols par Jelgavas un
Novu Odesa sadraudzību parakstīts
jūnijā.
Ritma Gaidamoviča

4., 5.

PROBĀCIJA

Mainīt dzīvi var, ja to patiesi vēlas
 Sintija Čepanone

Valsts probācijas dienesta Jelgavas teritoriālās
struktūrvienības vadītājs
Juris Sokolovs atzīst, ka
mūsu pilsētā iestādei ir
viena no lielākajām noslodzēm Latvijā. «Divi
cietumi, galvaspilsētas
un robežas tuvums – tie ir
tikai daži faktori, kas apliecina: Jelgavā ir paaugstināts noziedzības risks,»
viņš pamato, stāstot par
problēmām un to, kā rit
darbs ar notiesātajiem,
kas nokļuvuši Probācijas
dienesta redzeslokā.
Atbrīvojoties no ieslodzījuma
vietas, cilvēks var izvēlēties, kur
sākt jaunu dzīvi. Daļa brīvībā iznākušo atgriežas mājās, savukārt
citi nolemj apmesties pilsētā, kur
pavadījuši nebrīves gadus. Un šā
iemesla dēļ par agrāko cietumnieku
dzīvesvietu nereti kļūst Jelgava.

Integrēties sabiedrībā
ir vieglāk

J.Sokolovs pārliecināts, ka mūsdienās cilvēkam, kas atbrīvojies
no ieslodzījuma vietas, integrēties
sabiedrībā kļuvis krietni vieglāk,
nekā tas bija agrāk. Protams, ja
vien to tiešām vēlas. «Valstī trūkst
strādājošo, tādēļ atrast darbu, līdz
ar to nopelnīt iztikai un nostāties
«uz savām kājām», nav problēmu.
Kad cilvēks atbrīvojas, viņam
izsniedz naudu ceļam uz mājām.
Taču jāņem vērā, ka šādai personai lielākoties nav dzīves vietas,
darba vietas, iztikas līdzekļu, un
Probācijas dienests ir variants, lai
uzsāktu normālu dzīvi, lai atspertos,» Jelgavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs gan atzīst: lai

saņemtu sociālo dienestu palīdzību,
formalitāšu kārtošana var ievilkties
vairākas nedēļas, taču iespēja ir,
pārējais atkarīgs no cilvēka.
Viņš stāsta, ka pirmo gadu pēc
atbrīvošanās personai tiek piedāvāts dzīvot sociālās rehabilitācijas
centrā, Probācijas dienests, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts
aģentūru, Profesionālās karjeras
izvēles valsts aģentūru, sociālajiem
dienestiem un citām institūcijām,
cenšas uzlabot agrākā cietumnieka
sociālo stāvokli, dzīves apstākļus,
lai novērstu jauna nozieguma
izdarīšanu. Taču tā nav vienīgā
iestādes funkcija.
J.Sokolovs atklāj, ka Probācijas
dienesta uzdevums ir arī izveidot
apsūdzētās personas izvērtēšanas
ziņojumu, ja to pieprasa tiesa vai
prokuratūra. «Tas vajadzīgs, lai
tiesa iegūtu raksturojošas ziņas
par vainīgo personu un varētu
izlemt, kādu sodu piemērot. Ar
fakta konstatāciju vien ir par maz,»
J.Sokolovs piebilst, ka iegūtā informācija ir maksimāli objektīva.
Speciālisti tiekas ar vainīgo, cietušo,
ar cilvēkiem, kas pazīst apsūdzēto,
– radiem, draugiem, kaimiņiem,
darba devējiem, policijas, sociālajiem darbiniekiem – un apkopo
raksturojošas ziņas par vainīgo un
viņa attieksmi pret apkārtējiem.
Probācijas dienests arī kontrolē
piespiedu un sabiedriskā darba
izpildi, kas sākotnēji bija pašvaldību kompetencē; slēdz izlīgumus,
lai, abām pusēm vienojoties, var
izbeigt kriminālprocesu; veic uzraudzību nosacīti notiesātajām,
nosacīti pirms termiņa atbrīvotajām, nosacīti no kriminālatbildības
atbrīvotajām personām.

Bijušie cietumnieki
vēlas materiālu labumu

Taču neapšaubāmi viena no sva-

Vecākā referente Maija Šmite, kas ikdienā strādā ar bijušajiem
ieslodzītajiem un personām, kuras pielietojušas vardarbību, arī
slepkavojušas, vada programmu «Vardarbības novēršana», atklāj,
ka ne reizi vien nācies tiesai lūgt nosacīto sodu personai aizstāt
ar reālu brīvības atņemšanu.

pārsūtīja uz Jelgavu. Tas, par
laimi, bija man labvēlīgs, tāpēc
tiesa piesprieda trīs gadus nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem
gadiem. Līdztekus tam man
jāatzīmējas Probācijas dienestā,
kā arī jāpiedalās programmā
«Cieņpilnas attiecības». Uzskatu,
ka šis nav bargs sods, vēl jo vairāk
tādēļ, ka man draudēja no pieci
gadi reāla brīvības atņemšana.
Taču pozitīvā izvērtēšanas ziņojuma dēļ izslīdēju.
Ja godīgi, uzskatu, ka man programma «Cieņpilnas attiecības» nav
nepieciešama, taču tas ir tiesas
uzlikts pienākums, tādēļ nedrīkst
neievērot. Nodarbības notiek vienreiz nedēļā un netraucē ne darbam,
ne privātajai dzīvei. Varu apvienot.
Katru reizi ir sava tēma, un mēs,
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2005. gads

Solās otrreiz
pārkāpumu neatkārtot

2006. gads

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas tiesā

491

294

2007. gads
(līdz 5. septembrim)
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Probācijas dienests

rīgākajām Probācijas dienesta funkcijām ir postpenitenciārā palīdzība
jeb atbalsta sniegšana personām,
kas atbrīvojušās no ieslodzījuma
vietām. «Ieslodzītais, esot cietumā,
ar mums labprātīgi noslēdz vienošanos, lai saņemtu palīdzību,» tās būtību atklāj Probācijas dienesta vadītājs, norādot, ka tādējādi cilvēkam
tiek piedāvāta iespēja maksimāli
īsā laikā integrēties sabiedrībā, no
kuras bijis izolēts. Jāņem vērā, ka
lielākoties pēc atbrīvošanās viņam
nav ne dzīves, ne darba vietas. Tādēļ, izanalizējot konkrētas personas
situāciju, viņš tiek konsultēts, kas
jādara, kur vērsties, lai varētu sākt
normāli dzīvot. Postpenitenciārās
palīdzības ietvaros klientam tiek
sniegta palīdzība dokumentu kārtošanā, nodarbinātības un mājvietas
jautājumu risināšanā, kā arī tiek
piedāvāta iespēja piedalīties sociālās
uzvedības korekcijas programmās.
Tomēr postpenitenciārās palīdzības sniegšanas rādītājiem ir
tendence samazināties. J.Sokolovs
atzīst, ka, salīdzinot ar dienesta
pirmo darbības gadu, to skaits, kas
lūdz palīdzību pēc soda izciešanas
un noslēdz attiecīgu līgumu, ir
krietni sarucis. «Viens no iemesliem – daudzi ieslodzītie izmanto
tiesības lūgt atbrīvot pirms termiņa, līdz ar to viņi automātiski
nokļūst mūsu uzraudzībā,» taču
viņš arī neslēpj citu problēmu.
Proti, pēc soda izciešanas bijušais
ieslodzītais ir brīvs cilvēks, tādēļ

var izvēlēties – vērsties Probācijas
dienestā vai ne. «Cilvēki, iznākot
no cietuma, pirmām kārtām vēlas
saņemt materiālu labumu – atnāk
pie mums un jautā: vai dosiet naudu, vai dosiet dzīvokli? Saprotot,
ka mēs neesam labdarības iestāde
un vienīgais, kā varam palīdzēt,
ir konsultācijas, no palīdzības atsakās,» J.Sokolovs atklāj, ka laika
gaitā mazāk kļuvis arī to klientu,
kas līgumu par palīdzību noslēdz
formāli, taču reāli speciālistu ieteikto ignorē. «Iespējams, kādam,
kas pēc soda izciešanas atguvis
brīvību, šķiet, ka esam kļuvuši par
represīvu orgānu. Ja persona, kas
bijusi mūsu uzraudzībā, nonāk
atpakaļ cietumā un stāsta, ka «iesēdās» mūsu dēļ, tas potenciālajiem
klientiem uz Probācijas dienestu
liek skatīties ar aizdomām,» neslēpj vadītājs, atklājot: pašlaik pēc
palīdzības galvenokārt vēršas tie
cilvēki, kas tiešām vēlas savā dzīvē
kaut ko mainīt.
Taču viens no Probācijas dienesta
uzdevumiem ir prast ieinteresēt un
motivēt personas nebrīvē izmantot
iestādes piedāvātos pakalpojumus,
kas paredz novērst risku bijušajam ieslodzītajam izdarīt jaunus
likumpārkāpumus. Saprotams,
tas nav viegli izdarāms, taču ne
neiespējami.

Pirms termiņa
atbrīvojas vairāk

Toties uzraudzības klientu

skaits strauji palielinās, jo nosacīta notiesāšana ir viens no populārākajiem notiesāšanas veidiem
Latvijas tiesu praksē, kas tiek piemērots 54 procentos notiesāšanas
gadījumu. Iestādes vadītājs atklāj,
ka Probācijas dienesta Jelgavas
struktūrvienībā uzraudzības lietu ir reizes piecdesmit vairāk
nekā palīdzības. «Ja persona no
ieslodzījuma vietas atbrīvojas
pirms termiņa, tā obligātā kārtā
kļūst par mūsu klientu, un mūsu
uzdevums ir viņu uzraudzīt,»
J.Sokolovs paskaidro, ka šādā
gadījumā darbojas piespiedu mehānisms un, atšķirībā no postpenitenciārās palīdzības klientiem,
uzraugāmajiem Probācijas dienesta noteiktais jāpilda noteikti,
citādi pastāv iespēja atgriezties
cietumā. Uzraudzības process
notiek saskaņā ar uzraudzības
plānu, kuru izstrādā dienesta
amatpersona sadarbībā ar probācijas klientu. Tas sastāv no divām
būtiskām sastāvdaļām – likumā
noteikto un tiesas vai prokurora
uzlikto pienākumu izpildes kontroles daļas un probācijas klienta
izvirzītajām un dienesta amatpersonu saskaņotajām darbībām,
kas vērstas uz likumpārkāpumu
izdarīšanu veicinošo cēloņu novēršanu. «Vispirms speciālisti par
pirms termiņa atbrīvoto personu
ievāc maksimāli daudz informācijas un izvērtē, cik augsts risks
viņai pastāv izdarīt atkārtotu li-

Probācijas dienests «uzdāvāja» brīvību
Jānis, piespriesti trīs gadi
nosacīti ar pārbaudes laiku uz
diviem gadiem:
«Pagājušā gada maijā pie manis
atbrauca māsa un pastāstīja, ka
drauga ģimene, kurā dzīvo, viņu
izmanto. Man divreiz nebija jāsaka – braucu uz Dobeles rajonu
viņai pakaļ. Ne viņas, ne drauga
mājās nebija, tikai dzīvokļa saimnieks. Ejot ārā, paņēmu pasi, divus mobilos telefonus un pateicu:
kad satikšu māsu, atdošu. Taču
viņi policijā uzrakstīja iesniegumu, un pēc likuma sanāca, ka tā
bija laupīšana grupā, jo kopā ar
mani bija vēl trīs cilvēki.
Advokāts ieteica no Probācijas dienesta lūgt izvērtēšanas
ziņojumu, ko rakstīja iestādes
Dobeles struktūrvienība un vēlāk

Ceturtdiena, 2007. gada 13. septembris

vairāki cilvēki grupā, mācāmies,
kā kontrolēt savu uzvedību un
attieksmi pret citiem cilvēkiem,
stāstām gadījumus no savas dzīves,
analizējam tos. Es varu runāt par
dažādām tēmām, tādēļ nodarbības man šķiet interesantas, pat
izglītojošas, un jau tagad daudz ko
esmu izvērtējis. Kad programma
beigsies, Probācijas dienestā vajadzēs turpināt atzīmēties, mans
pienākums būs arī informēt, ja,
piemēram, mainu dzīvesvietu, lai
mani var kontrolēt.
Manā dzīvē sods šo to ir izmainījis. Tas tomēr vairāk liek
padomāt par to, ko drīkst darīt,
ko ne, un problēmas pats nemeklēju. Man pašlaik ir mierīga dzīve
– Jelgavā īrēju dzīvokli, strādāju
Rīgā celtniecībā. Turklāt apzinos:

divi administratīvie pārkāpumi,
un atkal draud tiesa. Es gan
esmu pārliecināts, ka līdz tam
nenonākšu, turklāt arī tad, kad
termiņš beigsies, būšu pieradis
katru soli rūpīgi pārdomāt.
Ko no notikušā esmu sapratis?
To, ka savējais piečakarēs vairāk
nekā svešs cilvēks. Viss notika
māsas dēļ, bet viņa izmeklētājam
pateica, ka pie manis Jelgavā
nav bijusi un viss viņas dzīvē ir
kārtībā.
Manuprāt, kriminālā situācija
Jelgavā kopumā ir briesmīga.
Piemēram, sociālais nams Stacijas ielā – cik paziņas stāstījuši,
no četriem stāviem tikai viens
savāktos ar normāliem cilvēkiem,
pārējie ir cietumnieki, un tas jau
vien par kaut ko liecina.»

«Katru dienu
braucu garām cietumam. Tad gan
uz to paskatos
un iedomājos, ka
arī es tur varēju
būt,» neslēpj astoņpadsmitgadīgais Jānis, kuram
par laupīšanu
grupā tiesa piesprieda trīs gadus
nosacīti ar pārbaudes laiku uz
diviem gadiem.
Viņš uzskata, ka
sods nav bargs,
taču nopietni licis
izvērtēt rīcību.
Foto: JV

Notiesāto
personu skaits

Valsts probācijas dienests izveidots 2003. gadā, Jelgavas teritoriālā struktūrvienība durvis vēra gadu vēlāk.
No sākotnēji trijiem darbiniekiem pašlaik tajā par
cilvēkiem, kas reiz sēdējuši uz apsūdzēto sola, gādā
18 speciālisti, kas diendienā satiekas ar slepkavām,
izvarotājiem, laupītājiem, narkomāniem un citiem
likumpārkāpējiem, cenšoties viņus «atgriezt dzīvē»,
novērst atkārtota nozieguma izdarīšanu. Kādam
noziedzniekam Probācijas dienests ir pēdējā iespēja
palikt brīvībā, kādam – vienīgā atgriezties sabiedrībā,
no kuras uz laiku bijis izolēts.
kumpārkāpumu. Pēc tam katram
individuāli tiek noteikti uzdevumi,
lai novērstu šos riskus. Piemēram,
palīdzam atrast darbu; ja ir atkarības, iesaistām Minesotas vai citā
atkarību apkarojošā programmā;
nosakām apmeklēt Probācijas dienesta sertificētās programmas,»
daļu uzraudzības procesa atklāj
vadītājs. Pašlaik iestādē ir trīs
sertificētas programmas: «Vardarbības novēršana», «Cieņpilnas
attiecības» un «Vielu lietošanas
menedžments». Vecākās referentes Sintija Ezera un Maija Šmite,
kas vienlaikus arī vada tās, stāsta,
ka programmas nav ārstnieciskas,
bet gan psiholoģiskas, un nodarbībās dalībniekiem māca saprast
sava nodarījuma sekas, izvērtēt
un analizēt savu rīcību.
J.Sokolovs norāda, ka pienākumu nepildīšanas gadījumā, kā arī
pēc atkārtota likumpārkāpuma
izdarīšanas pirms termiņa atbrīvotais nonāk atpakaļ cietumā. «Ir
cilvēku kategorija, kas šajā laikā
maina savu dzīvi, taču ir arī tādi,
kas viņam piešķirto brīvību nenovērtē un noziegumus izdara atkārtoti. Ieslodzījuma vietā atgriežas
apmēram 10 procenti,» J.Sokolovs
vērtē, ka tas nav daudz.

 Ilze Knusle-Jankevica

Viena no Valsts probācijas dienesta funkcijām ir
kriminālsodu – piespiedu
darba – izpildes uzraudzība. Līdz 2005. gada 1. jūnijam šo funkciju pildīja
katra pašvaldība.
Jelgavas rajons bija viens no
pirmajiem, kurā Valsts probācijas
dienests 2005. gadā pārņēma soda
izpildes organizēšanu. «Tagad ir
viena kontrolējošā organizācija,
un tas ļauj rūpīgāk sekot līdzi
piespiedu darba veicējiem,» stāsta
Valsts probācijas dienesta Jelgavas
teritoriālās struktūrvienības vecākā
referente Vija Grīverte.
Šogad pirmajos astoņos mēnešos Valsts probācijas dienests
uzraudzījis 124 pilngadīgu personu
piespiedu darba izpildi. Divpadsmit
no tām piespiedu darbu strādā atkārtoti. V.Grīverte stāsta, ka visbiežāk piespiedu darbu piespriež par
tādiem noziegumiem kā transporta
līdzekļa vadīšana bez tiesībām un
alkohola reibumā, miesas bojājumu
nodarīšana, zādzības un narkotisko
vielu lietošana un glabāšana.
Minimālais piespiedu darba stun-

126

Lai noskaidrotu, ko par piespiedu darbu domā tā
veicēji, «Jelgavas Vēstnesis» kopā ar Valsts probācijas dienesta Jelgavas teritoriālās struktūrvienības
darbiniekiem devās pie cilvēkiem, kas pašlaik, izciešot piespriesto sodu, veic piespiedu darbu.
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No tām piespriests
piespiedu darbs

Piespiedu darbs arī ir kriminālsods
du skaits, ko tiesa var piemērot, ir vainīgu kukuļa pieprasīšanā un pie40, bet maksimālais – 280 stundas. ņemšanā un piemēroja 100 stundas
Jelgavā un Jelgavas rajonā visbie- piespiedu darba.
žāk piemērots piespiedu darbs 100
Ja cilvēks nepilda piespiedu
– 200 stundas. Pilngadīga persona darbu, Valsts probācijas dienests
var strādāt no divām līdz sešām sūta tiesai pieteikumu ar lūgumu
stundām dienā, bet ne mazāk kā šo soda veidu aizstāt ar arestu.
12 stundas nedēļā. Valsts probācijas «Saskaņā ar likumdošanu piedienests pārbauda, vai persona ie- spiedu darbu ar citu soda veidu
radusies, kā veic darbu, un fiksētās aizstāt nevar. Divas nenostrādātas
ziņas pievieno personas lietai, kas stundas tiek pielīdzinātas vienai
tiek iekārtota, tiklīdz dienests sa- diennaktij arestā,» paskaidro
ņem tiesas rīkojumu par piespiedu V.Grīverte. 2007. gadā tiesai nodarba izpildi.
sūtīti 17 pieteiV. G r ī v e r t e Piespiedu darbs – kriminālsods, kumi par soda
stāsta, ka Jelga- kas paredz notiesātā iesaistīšanu veida aizstāšanu.
vā dzīvojošajiem sabiedrībai nepieciešamajos dar- Kādam vīrietim
darbu nodrošina bos dzīvesvietas apvidū viņa no par braukšanu
darba vai mācībām brīvajā laikā un
pašvaldības aģendzērumā un bez
bez atlīdzības. Tas tika ieviests kā
tūra «Pilsētsaim- alternatīvs sods brīvības atņemša- tiesībām tiesa
niecība», bet rajo- nai, lai ietaupītu nodokļu maksātā- piemēroja 100
nā dzīvojošajiem ju naudu par notiesātā uzturēšanu stundas piespie– pašvaldība, kurā ieslodzījumā un samazinātu atkār- du darba. Viņš
persona deklarē- totu likumpārkāpumu skaitu.
no soda izciešajusi dzīvesvietu.
nas izvairījās un
Parasti tie ir teritorijas labiekār- nostrādāja vien četras stundas.
tošanas darbi – krūmu griešana Izskatot Valsts probācijas dieun ciršana, nelegālo atkritumu nesta pieteikumu, tiesa vīrietim
izgāztuvju likvidēšana, ravēšana, piesprieda 48 dienas aresta. «Kāds
lapu grābšana, sniega tīrīšana, cits vīrietis, kurš nenostrādāja
krāsošanas darbi. V.Grīverte teic, nevienu no 240 par zādzību pieka ar personu pārrunā iespējas spriestajām piespiedu darba stunstrādāt norādīto darbu, tāpēc pa- dām, pārsūdzēja tiesas lēmumu
rasti tiek uzdots tāds darbs, kas piemērot viņam 120 dienu arestu.
soda izcietējam ir pa spēkam. Pie- Apelācijas sūdzībā viņš norādīja,
mēram, Jelgavas slimnīcas ārsts ka nav varējis strādāt slimības
otorinolaringologs Juris Dārznieks dēļ, bet arestu nevar izciest, jo ir
veic krāsošanas darbus un pļauj vienīgais apgādnieks ģimenē ar
zāli, lai nesatraumētu rokas un arī nepilngadīgiem bērniem,» stāsta
pēc piespiedu darba nostrādāšanas V.Grīverte. Gatavojoties tiesas
varētu turpināt operēt pacientus. sēdei, dienests pārbaudīja faktus
Ārstu Jelgavas tiesa atzina par un tie neatbilda patiesībai.

Piespiedu darbi tiek piemēroti arī
nepilngadīgām personām. Šogad
Valsts probācijas dienesta redzeslokā nonākušas 12 personas vecumā
no 14 līdz 17 gadiem – desmit zēni
un divas meitenes. Jauniešiem šāds
sods noteikts par braukšanu bez
tiesībām un zādzībām. Nepilngadīgajiem pārsvarā tiek nozīmēts piespiedu darbs līdz 100 stundām, un
dienā viņi drīkst strādāt no divām
līdz četrām stundām. V.Grīverte
stāsta, ka arī jauniešiem piespiedu
darbs tiek aizstāts ar arestu, ja viņi
izvairās no darbu veikšanas. Šogad
tiesai nosūtīti divi pieteikumi.
Tiesa personām vecumā no 11
līdz 18 gadiem var piemērot arī audzinoša rakstura piespiedu līdzekli
– sabiedrisko darbu no 20 līdz 40
stundām. «Sabiedriskais darbs nav
kriminālsods, un to piemēro par
sīkiem pārkāpumiem, piemēram,
zādzībām,» teic V.Grīverte. 2007.
gadā sabiedriskie darbi piespriesti
sešām nepilngadīgām personām.
V.Grīverte stāsta, ka ir cilvēki, kas
labprātāk par nodarīto saņemtu
nosacītu sodu vai atsēdētu cietumā
piespriesto stundu skaitu. Tomēr
viņa uzskata, ka piespiedu darbs
ir gana iedarbīgs sods un pārsvarā
gadījumu tomēr attur personu no
atkārtotas likuma pārkāpšanas.
Valsts Probācijas dienesta dati
liecina, ka piespiedu darbs pēdējo
septiņu gadu laikā nostabilizējies
kā trešais populārākais piemērotais
soda veids, pārspējot naudas sodu.
Izplatītākie piemērotie soda veidi
ir nosacīta notiesāšana un brīvības
atņemšana.

Iedarbīgs soda mērs
 Ilze Knusle-Jankevica

Piespiedu darbs kā soda
veids Latvijas tiesu sistēmā tika ieviests 1999.
gadā un tagad ir viens
no izplatītākajiem kriminālsodiem līdztekus
nosacītam sodam un
brīvības atņemšanai.
Jelgavas tiesas priekšsēdētājs
Alberts Kokins stāsta, ka sākumā
tiesas šo soda veidu piemēroja
reti, jo tiesnešiem tas bija jauns,
tādēļ vajadzēja pārliecināties par
tā efektivitāti. Arī sodi bija samērā maigi, teiksim, 40 stundas
piespiedu darba. Gadījumos, kad
likumpārkāpēji piespiedu darbu
nav strādājuši, aizvietojot to ar
arestu, niecīgo stundu skaita dēļ

arī cietumā pavadītais laiks bijis
pārāk mazs, lai cilvēks gūtu mācību. «Tā paši notiesātie laika gaitā
ar savu attieksmi piespieda tiesu
palielināt piemēroto strādājamo
stundu skaitu,» teic A.Kokins.
Jelgavas tiesas priekšsēdētājs
skaidro, ka, piemērojot piespiedu
darbu, tiesnesis neskatās tikai uz
Krimināllikuma pantu, pēc kura
apsūdzētajam uzrādīta apsūdzība,
jo noziedzīgo nodarījumu spektrs,
par kuriem var piemērot šo sodu,
ir gana plašs. «Jelgavas Vēstnesis»,
pārlapojot Krimināllikumu, pārliecinājās, ka piespiedu darbs var
tikt piemērots par dažāda rakstura
noziegumiem, piemēram, par apzinātu nacionālā, etniskā vai rasu
naida izraisīšanu, mežu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu,
inficēšanu ar venerisku slimību,

neslavas celšanu, cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kontrabandu un daudziem citiem. A.Kokins
atceras, ka pats piemērojis piespiedu darbu par braukšanu dzērumā,
zādzībām un huligānismu. Viņš
stāsta, ka tiesas sēdē galvenokārt
tiek vērtēta apsūdzētā personība,
raksturojums, ģimenes stāvoklis,
nodarbošanās, sabiedriskā dzīve un
iepriekšējā sodāmība. Tiesa parasti
vērtē, kādu sodu konkrētā gadījumā būtu lietderīgāk piespriest, lai
apsūdzētais labotos. Jelgavas tiesas
priekšsēdētājs norāda, ka gadījumi
var būt dažādi un reizēm par it kā
niecīgu pārkāpumu piemērotākais
sods ir arests.
Jelgavas tiesas priekšsēdētājs
piespiedu darbu vērtē kā iedarbīgu
sodu, jo pat tādi cilvēki, kam ir
samērā vienaldzīga attieksme pret

dzīvi, jūt disciplīnu un saprot – gadījumā, ja izvairīsies no piespiedu
darba, nonāks cietumā. «Ja šādai
personai piemērotu nosacītu sodu,
tā pēc būtības paliktu nesodīta, ja
noteiktajā laika posmā neizdarītu
citus pārkāpumus. Tomēr apziņa,
ka par nodarīto nav jāmaksā,
paliek,» skaidro A.Kokins. Viņš
stāsta, ka tiesas lēmumus par
piespiedu darba piemērošanu
pārsūdz ļoti reti, jo, lai pieņemtu
galīgo lēmumu par piespriežamā
soda veidu, tiesnesis tiesu debatēs uzklausa gan prokuroru, gan
advokātu, gan apsūdzēto, gan arī
cietušo, izvērtē apsūdzētā personību raksturojošos lietas materiālus.
«Rezultātā tiek pieņemts lēmums
par tāda soda piemērošanu, kas ir
vispiemērotākais,» rezumē Jelgavas tiesas priekšsēdētājs.

Alens, griež krūmus bijušajā stadionā P.Lejiņa ielā:
«Man par braukšanu alkohola reibumā piesprieda
100 stundas piespiedu darba. Biju dzēris iepriekšējā
vakarā, bet no rīta vajadzēja
aizvest bērnus uz bērnudārzu un skolu un braukt uz
darbu. Ar autobusu to nebūtu paspējis. Aizturēšanas
brīdī man bija 0,7 promiles.
Atzīšos – tā nebija pirmā
reize, kad braucu dzērumā.
Taču agrāk no Ceļu policijas
varēja vieglāk atpirkties
– kas man, celtniekam, nesamaksāt to sodu! Bet tagad laikam
viņi sākuši cītīgāk strādāt – ne jau ierindas policisti, bet vadība
gan.
Līdz šim esmu nostrādājis 32 stundas, vācu ceļa malā papīrus,
cirtu krūmus. Piespiedu darbu strādāju trīs dienas nedēļā pa
četrām stundām dienā, atprasoties no savas darba vietas.
Arī agrāk esmu bijis sodīts, pārsvarā par zādzībām. Septiņus
ar pusi gadus nosēdēju cietumā, bet tagad jau 11 gadus esmu
brīvībā, un man ir ģimene, darbs.
Piespiedu darbs ir iedarbīgs – galvenokārt jau tāpēc, ka tas man
liek zaudēt tos ienākumus, ko varētu nopelnīt savā darbā. Tā kā
strādāju celtniecībā, dienā pelnu apmēram 100 latus – tagad šī
nauda iet garām ģimenes budžetam. Nevar arī slinkot, jo katru
nedēļu padarītais tiek pārbaudīts – var taču redzēt, ja darbs nav
izdarīts. Gribu ātrāk nostrādāt piespriestās stundas, lai varētu
vairāk nopelnīt savā darba vietā. Atzīšos: man ir kauns, ka mani
paziņas un draugi redz, ka es strādāju piespiedu darbu. Var jau
būt, ka kādam šķiet – kāds tur kauns bijušajam cietumniekam un
vairākkārt tiesātajam, bet man liekas, ka tas atkarīgs no cilvēka.
Tagad saprotu, ka mazāk būtu zaudējis, ja toreiz bērnus būtu
vedis ar taksometru, tāpēc domāju, ka piespiedu darbs man būs
stimuls turpmāk nesēsties pie automašīnas stūres dzērumā.»
Māris, nes mēbeles:
«Man par automašīnas vadīšanu dzērumā un bez tiesībām piesprieda 160 stundas piespiedu darba. Lielāko daļu esmu nostrādājis,
palikušas tikai 18 stundas. Es strādāju par pārdevēju konsultantu,
un man ir «slīdošais» darba grafiks, tāpēc piespiedu darbu veicu
savās brīvdienās. Tas, protams, ir nepatīkami un sagādā neērtības,
jo brīvajā laikā nevaru atpūsties kopā ar draugiem.
Kad tiesas zālē man paziņoja, ka piespriests piespiedu darbs,
nobijos. Tagad priecājos, ka nepiemēroja vēl stingrāku sodu,
tāpēc domāju, ka otrreiz šādu likumpārkāpumu neatkārtošu. Es
arī saviem draugiem stāstu, kā tas ir – strādāt piespiedu darbu,
lai viņi nesēstos pie stūres alkohola reibumā.»
Zoja, slauka ielas Pārlielupē:
«Prokuratūra mani sodīja ar 100 piespiedu darba
stundām, jo es atkārtoti pārkāpu dzīvnieku turēšanas
noteikumus, kā rezultātā
mans suns sakoda cilvēku.
Sākumā prokuratūra man
gribēja uzlikt vairāk nekā
200 latu naudas sodu, bet es
paskaidroju, ka to nevarēšu
samaksāt, jo esmu bezdarbniece. Tagad strādāju sešas
dienas nedēļā pa sešām
stundām dienā. Slauku ielas, vācu papīrus un citus gružus. Nāku
katru dienu un nostrādāju noteikto stundu skaitu. Šodien strādāju pēdējo dienu. Piespiedu darbs – tas ir pozitīvi, jo no darba
nebaidos, man patīk strādāt, un pie viena ar savu darbu kaut
daļu pilsētas padaru tīrāku.»
Edgars, nes mēbeles:
«Man tiesa piesprieda 120 stundas piespiedu darba. Kāpēc? Par
to es negribu runāt. Varu tikai pateikt, ka par Krimināllikuma
253.² panta 1. daļu. Piespiedu darbus veicu piecas dienas nedēļā
pa četrām līdz sešām stundām dienā. Pirms tam vācu papīrus
ceļa malās, griezu krūmus. Rīt strādāšu pēdējo dienu.
Labāk veicu piespiedu darbu nekā sēžu cietumā. Piespiedu
darbs ir tāds soda veids, kas nāk par labu mūsdienu jaunatnei,
kura pārkāpj likumus. Arī man, jo vairāk nekā mēnesi esmu
strādājis par velti. Otrreiz to negribētu.»
253.² pants (1) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu
iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt
vai narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
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Zemgalē veicina
IT attīstību
Mūsdienīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietotāju skaita un prasmju ziņā Latvija atpaliek no
citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Turklāt Latvijā
tās plaši tiek pielietotas tikai Rīgā un tās tuvumā. Lai
sekmētu IKT pieejamību arī Zemgales reģionā, tiek īstenots projekts «Zemgale IT reģions – sabiedrisko interneta pieejas punktu (SIPP) izveide Zemgales reģionā».
Līgums Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.3.2./000024/012 par
atklāta konkursa projekta ieviešanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu parakstīts 2007. gada
5. jūlijā, projektu paredzēts realizēt astoņu mēnešu laikā – līdz
nākamā gada 4. martam. Otrdien, 11. septembrī, norisinājās
projekta vadības komitejas tikšanās, kuras laikā tika diskutēts
par projekta laikā paveiktajiem un plānotajiem darbiem.
Kopējais projekta budžets ir 169 497,60 LVL, tajā skaitā
ERAF līdzfinansējums – 127 123,20 LVL (75%), valsts dotācija
pašvaldībām – 12712,32 LVL (7,5%), pašvaldību līdzfinansējums
– 29662,08 LVL (17,5%), tostarp Jelgavas pašvaldības attiecināmās projekta izmaksas: kopā 19 812 LVL, valsts dotācija 1485,90
LVL, pašvaldības līdzfinansējums 3467,10 LVL.
Finansējuma saņēmējs ir Jelgavas dome; partneri – Aizkraukles novada dome, Bauskas pilsētas dome, Dobeles rajona
padome, Auces pilsētas dome, Bēnes pagasta padome, Krimūnu
pagasta padome, Naudītes pagasta padome, Tērvetes novada
dome, Jelgavas rajona padome, Jaunsvirlaukas pagasta padome,
Kalnciema pilsētas dome, Svētes pagasta padome, Valgundes
novada padome, Jēkabpils rajona padome, Variešu pagasta
padome, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju dome.
Projekta laikā 17 Zemgales pašvaldībās tiks izveidoti 22
sabiedriskie interneta pieejas punkti, iegādājoties un uzstādot
datortehniku, tīkla aparatūru un interneta kioskus, tādējādi aprīkojot 69 darba vietas. Katram sabiedriskajam interneta pieejas
punktam tiks izstrādāts telpas plānojums, paredzot darba vietas,
iekārtu izvietojumu tā, lai SIPP vide apmeklētājiem būtu pēc
iespējas tīkamāka un ērtāka. Visos SIPP tiks izveidota vienota
informācijas menedžmenta sistēma, nodrošinot vienotu pieeju
informācijas apstrādei un pārraidīšanai SIPP tīklu ietvaros.
Informācijas tehnoloģiju nepieejamība ārpus lielpilsētām
interneta infrastruktūras un aprīkojuma dēļ, iedzīvotāju nepietiekamās zināšanas un lietotāju iemaņu trūkums ir būtiskākie
iemesli, kādēļ vērts attīstīt publiskos interneta pieejas punktus,
un tas apliecina projekta aktualitāti.

REKLĀMA

Ceturtdiena, 2007. gada 13. septembris

BIZNESS

Ceturtdiena, 2007. gada 13. septembris
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Interese par Jelgavas Biznesa
inkubatoru ir liela
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas laikā Jelgavas Biznesa inkubators saņēmis vairākus
pieteikumus, un viens
no uzņēmumiem, kas
nodarbojas ar rūpniecisko un ražošanas
automātiku, jau atzīts
par piemērotu.
Pārējo uzņēmumu un biznesa
ideju atbilstība atlases kritērijiem vēl tiek vērtēta. Pilnsabiedrības «Jelgavas Inovāciju
centrs» izpilddirektors Agris
Ķipurs ir gandarīts ne tikai par
to, ka uzņēmēju aktivitāte bijusi
visnotaļ augsta, bet arī par to,
ka viņi apzinās biznesa inkubatora lomu konkurētspējīga
uzņēmuma veidošanā un attīstībā. Jelgavas Inovāciju centrs
saskaņā ar noslēgto pakalpojuma līgumu ar Jelgavas domi izveido Biznesa inkubatoru, kā arī
nodrošina kvalitatīvu atbalsta
pakalpojumu sniegšanu Biznesa
inkubatora uzņēmumiem.

Atbalstāmās nozares:
• apstrādes rūpniecība, izņemot
dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanu,
• datori un ar tiem saistītā darbība,
• zinātniskās pētniecības darbs,
• darbība arhitektūras un projektēšanas jomā, tehniskā pārbaude
un analīze,
• dizaina pakalpojumi.
Avots: Jelgavas Inovāciju centrs

Biznesa inkubatora
piedāvātie atbalsta
pakalpojumi:
• atbilstoši aprīkotu biroja telpu
noma,
• infrastruktūras pakalpojumi,
• sekretariāta un galvenie biroja
pakalpojumi,
• investīciju projektu identificēšana un attīstīšana,
• uzņēmuma procesu kvalitātes
vadības sistēmu izstrāde un
ieviešana,
• konsultācijas un pakalpojumi ar uzņēmējdarbību saistītos
jautājumos: biznesa plānu sastādīšana, uzņēmumu reģistrācija,
grāmatvedības pakalpojumi,
juridiskie pakalpojumi, mārketings, sadarbības organizēšana ar
citiem uzņēmumiem, personāla
piesaiste.
Avots: Jelgavas Inovāciju centrs

Rūp pakalpojumu
kvalitāte

A.Ķipurs stāsta, ka sadarbības
partneri tiek izmeklēti ļoti rūpī- Centrālā Jelgavas Biznesa inkubatora lokācijas vieta ir jaunās
gi, jo Jelgavas Inovāciju centrs piedāvātas arī Svētes ielā 33.
ir tieši atbildīgs par sniegto
atbalsta pakalpojumu kvalitāti.
Biznesa inkubators uzņēmu- konkurēt spējīgu uzņēmumu
Biznesa inkubatora uzņēmu- miem piedāvā labiekārtotas veidošanos un attīstību Jelgavā,
miem tiks piedāvāti profesionāli telpas, kas aprīkotas ar ne- nodrošinot tos ar uzņēmējdarbījuridiskie, tajā skaitā komersan- pieciešamo biroja tehniku, kā bai nepieciešamo infrastruktūru
ta reģistrācija, grāmatvedības, arī nodrošina infrastruktūras un konsultatīvajiem pakalpomārketinga, uzņēmuma procesu pakalpojumus – elektrības un jumiem. A.Ķipurs stāsta, ka
vadības, investīciju projektu ūdens piegādi, apkuri, telekomu- atbalsta apmēru, ko var saņemt
izstrādes un citi ar komerc- nikācijas, interneta pieslēgumu, viens uzņēmums, nosaka pašdarbību saistīti
ērtu piekļuvi valdības izstrādātā Inkubatora
pakalpojumi.
Papildu infor- un automašīnu uzņēmuma minimālā atbalsta
A.Ķipurs īpaši
stāvlaukumu. nodrošināšanas un uzraudzības
māciju par Biz- A.Ķipurs atzī- kārtība. Tā paredz, ka viens
akcentē investīciju projektu
ka uzņēmu- uzņēmums kalendārā gada laikā
nesa inkuba- mē,
identificēšanu
miem nepiecie- var saņemt atbalstu pakalpojuun attīstīšanu,
toru var iegūt šamības gadīju- mu formā ne vairāk kā 15 000
piedāvājot dažābūs iespēja latu vērtībā. Savukārt Biznesa
m ā j a s l a p ā mā
da veida finani z m a n t o t a r ī inkubatora nolikumā noteikta
sējuma, tostarp
apspriežu tel- maksa par saņemtajiem atbalsta
www.jic.lv
Eiropas Saviepu un atbilstoši pakalpojumiem – uzņēmumiem,
nības finanšu
aprīkotu konfe- kuru vecums ir mazāks par
instrumentu, piesaistes risi- renču zāli. Tāpat būs pieejami gadu, jāsedz maksa par pakalnājumus. «Biznesa inkubatorā sekretariāta un galvenie biroja pojumiem 10 procentu apmērā;
rūpīgi tiks uzraudzīta sniegto pakalpojumi – kopēšana, dru- uzņēmumiem, kuru vecums ir
atbalsta pakalpojumu kvalitā- kāšana, fakss, korespondences no viena līdz diviem gadiem,
tes un cenas atbilstība, un tieši šķirošana, telefoncentrāles ap- noteikta maksa 35 procentu
Biznesa inkubatora uzņēmumu kalpošana.
apmērā; uzņēmumiem, kuru
viedokļi būs atbilstības galvevecums ir no diviem līdz trīs
nais indikators,» piebilst piln- Ekonomiskais ieguvums
gadiem, jāsedz 70 procenti no
sabiedrības «Jelgavas Inovāciju
Biznesa inkubators radīts, pakalpojumu maksas.
centrs» izpilddirektors.
lai veicinātu jaunu, dzīvot un
Viens no būtiskākajiem atspai-

ēkas Peldu ielā 7 augšējie stāvi. No oktobra biroja telpas tiks
Foto: JV
diem jaunajam uzņēmumam ir
iespēja īrēt labiekārtotas biroja
telpas gandrīz pašā pilsētas centrā. A.Ķipurs norāda, ka Biznesa
inkubatora galvenajā mītnē Peldu
ielā 7 kopējā biroju telpu platība
ir 1801,6 kvadrātmetri. Viņš piebilst, ka no šā gada oktobra Biznesa inkubatora uzņēmumiem
tiks piedāvātas telpas arī Svētes
ielā 33 ar kopējo platību 129
kvadrātmetri. Jelgavas Inovāciju
centra izpilddirektors prognozē,
ka optimālais telpu noslogojums
– 85 procenti no biroja telpu platības – varētu tikt panākts līdz
nākamā gada februāra beigām,
jo uzņēmēju interese par Biznesa
inkubatoru ir liela.

ļoti būtiska ir sadarbība ar
zinātnes un pētniecības centriem. Jelgavas Inovāciju centrs
izveidojis sadarbību ar Latvijas
Lauksaimniecības universitāti,
Rīgas Tehnisko universitāti un
Būvizstrādājumu inovāciju un
testēšanas centru. «Mēs esam
apliecinājuši gatavību izskatīt
tā saucamo «Spin-off» uzņēmumu jeb jaunu uzņēmumu, kas
radušies zinātnisko izstrādņu
rezultātā kādā no mūsu sadarbības iestādēm, uzņemšanu
Biznesa inkubatorā, savukārt
mūsu partneri visiem Biznesa
inkubatora uzņēmumiem nodrošinās pieeju pētnieciskajai
infrastruktūrai – laboratorijām
un tajās esošajām iekārtām,»
Pamatā atgriezeniskā saite skaidro A.Ķipurs.
Biznesa inkubatora galvenais
uzdevums ir veicināt jaunu, Procedūra
sekmīgu uzņēmumu rašanos, nav sarežģīta
kas, atstājot Biznesa inkubaLai kļūtu par Biznesa inkubatoru, spēj attīstīties patstāvī- tora uzņēmumu, pretendentam
gi, radīt pilsētā jaunas darba jāatbilst vairākiem kritērijiem.
vietas un sekmēt tehnoloģiju A.Ķipurs norāda, ka ir divi
komercializāciju. Lai sekmētu priekšnosacījumi: uzņēmums
tehnoloģiju komercializāciju, nedrīkst būt vecāks par trīs

gadiem un tam jādarbojas kādā
no atbalstāmajām nozarēm. Ja
uzņēmums atbilst šiem diviem
kritērijiem, tas var pretendēt uz
dalību Biznesa inkubatorā. Tālāk pretendenta atbilstība tiek
vērtēta kvalitatīvi. Ļoti būtisks
kritērijs ir uzņēmuma potenciāls augt un attīstīties, radīt
jaunas darba vietas, kā arī tiek
vērtēta uzņēmuma finansiālā
kapacitāte – spēja nodrošināt
darbību un attīstīties. Viens
no izvirzītajiem kritērijiem ir
šāds: uzņēmums nedrīkst tieši
konkurēt ar citu inkubatora
uzņēmumu. A.Ķipurs skaidro:
«Biznesa inkubators nav vieta,
kur uzņēmums darbojas savrupi no citiem. Mēs gribam, lai
uzņēmumi savā starpā komunicē, dalās pieredzē, apmainās
zināšanām.» Pretendentam arī
jāapliecina, ka viņš nav pasludināts par maksātnespējīgu,
neatrodas likvidācijas stadijā,
tā saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta, kā arī
nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu,
maksātnespēju vai bankrotu.
Tāpat jāapliecina nodokļu un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu neesamība.
Biznesa inkubatorā izveidota
komisija, kas izskata uzņēmuma aizpildīto pieteikumu. Ja
uzņēmums atbilst izvirzītajiem
kritērijiem, pretendents tiek
uzaicināts uz interviju, kā arī
apskatīt piedāvātās telpas. Ja
uzņēmējs ar piedāvājumu ir
apmierināts, komisija pieņem
galīgo lēmumu.
A.Ķipurs uzsver, ka Biznesa
inkubators nav konkurss – mērķis nav saņemt 1000 pieteikumus un atlasīt desmit labākos.
Tāpēc viņš aicina uzņēmējus
izrādīt iniciatīvu un pieteikties
dalībai Biznesa inkubatorā.

Kārtīga laipa purva vidū
 Ilze Knusle-Jankevica

SIA «Matre tehnoloģijas», lai arī tikko dibināta, ir pirmais uzņēmums, ko Biznesa inkubators ir ņēmis savā
paspārnē.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Helvigs stāsta, ka
«Matre tehnoloģiju» darbības
joma – rūpnieciskā automātika
– tieši atbilst Biznesa inkubatora
nolikumam, tāpēc nepieciešamo
formalitāšu kārtošana grūtības
nesagādāja. A.Helvigs skaidro,
ka būtībā pašlaik norit viņa
darbības reorganizācija, jo viņš
šajā nozarē strādā jau teju 30
gadus, turklāt pēdējos piecus
bijis individuālā darba veicējs.

Sākotnēji darba apjomi bija mazi,
tika īstenoti nelieli projekti, arī
objekti bija nelieli. Pēdējos gados
pieprasījums būtiski audzis un
interesi par sadarbību izrādījuši
lielāki, nopietnāki uzņēmumi.
«Lai spētu tikt galā ar pasūtījumiem, jāpieņem darbinieki, bet
uz iepriekšējās juridiskās bāzes
tas nav iespējams, tāpēc nolēmu
dibināt sabiedrību ar ierobežotu
atbildību,» atklāj A.Helvigs. Tagad viņa klientu vidū ir tādi uzņēmumi kā «Druvas pārtika», gaļas
pārstrādes uzņēmums «Ardeks»,
«Dobeles dzirnavnieks» un «Jelgavas būvniecības sistēmas».
Uzņēmuma darbības profils
ir tehnoloģisko procesu kontrole un vadība. Mērķauditorija
– mazie un vidējie uzņēmumi,
kas nodarbojas ar ražošanu

un pārstrādi, arī zemnieku
saimniecības. A.Helvigs atklāj,
ka visvairāk viņam patīk automatizēt nestandarta un vecās
padomju laiku iekārtas, jo tur
var lielākā mērā izpausties specifiskā pieredze un zināšanas,
risinot komplicētus uzdevumus.
Modernizējot vadības sistēmas, tiek optimizēti ražošanas
procesi, kas ļauj pasūtītājam
ietaupīt energoresursus, iegūt
augstu un atkārtojamu produkcijas kvalitāti, racionālāk plānot
darbinieku noslogotību. Azartu
viņam sagādā arī iespēja paveikt
to, ko citi nevar. «Gadījās, ka
piezvana, piemēram, «Dobeles
dzirnavnieks» un saka – apstājusies miltu pakošanas līnija, kas
jāsalabo pēc iespējas ātrāk. Rīgas speciālisti rausta plecus, bet

man tas jāizdara dažās dienās,»
skaidro «Matre tehnoloģiju»
valdes priekšsēdētājs.
Izmantot Biznesa inkubatora
piedāvājumu A.Helvigs izvēlējies divu iemeslu dēļ. Pirmkārt,
tāpēc, lai savu darbību varētu
koncentrēt tikai uz profesionālo
jomu, jo pakārtotās lietas, kas
saistītas ar uzņēmuma darbību,
– grāmatvedību, mārketingu un
citas – var deleģēt profesionāļiem,
ko piesaista Biznesa inkubators.
Otrkārt, Biznesa inkubatora piedāvājumu pakete ir finansiāli ļoti
izdevīga un jaunajam uzņēmumam, kam ir paaugstināts risks
un jāskaita katrs lats, tas ir arī
nozīmīgs ekonomisks ieguvums.
Uzņēmējs ideju izveidot Jelgavā Biznesa inkubatoru vērtē ļoti
pozitīvi: «Rūpniecības nozarē tā

«Šādam programmējamajam loģiskajam kontrolierim var
uzticēt ne tikai konservu ražošanas līniju vai miltu pakošanas
iekārtu, bet arī siltumnīcu klimata kontroli vai pat nelielas lidmašīnas autopilota funkcijas,» teic SIA «Matre tehnoloģijas»
Foto: JV
valdes priekšsēdētājs Andris Helvigs.
ir kārtīga laipa purva vidū.» Viņa- tikt izveidots biznesa parks ar
prāt, Biznesa inkubators atrodas jauniem ražošanas uzņēmumiem,
vietā, kur perspektīvā varētu kas ir viņa potenciālie klienti.
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Kultūras pasākumi
 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).
Biļešu cena – Ls 4; 3; 2.
 9. oktobrī pulksten 19
– «Muzikālā teātra 7» viesizrāde amerikāņu melodrāma «Mīlestības vēstules».
Lomās Mirdza Martinsone
un Juris Kalniņš. Biļešu cena
– Ls 8; 6; 5; 4.
 27. oktobrī pulksten 19
– Latvijas Dailes teātra viesizrāde Denī Robērs «Intim».
Režisors Dž.Dž.Džilindžers.
L o m ā s Ģ i r t s Ķe s t e r i s u n
Kristīne Neverauska. Biļešu
cena – Ls 8; 6; 5; 4.

Izstādes
Kultūras namā

 No 1. septembra – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde.
 No 4. septembra līdz 4.
oktobrim – Zemgales NVO
atbalsta centra fotoizstāde
«Jaunieši tev apkārt».
 No 6. septembra līdz
20. septembrim – Renātes
Rudzītes izstāde «Info», trafaretu tehnikā apgleznota
tekstilija.
 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.
 No 21. septembra līdz
3. oktobrim – Jelgavas
mākslas simpozija «Aizspriedums» fotoizstāde.

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 bask e t b o l ā v ī r i e š i e m ( S p o rta hallē Mātera ielā 44a):
21. septembrī pulksten
1 7 . 3 0 – « Š a u ļ i » – « Ķe i zarmežs» (Rīga), pulksten 19.30 BK «Zemgale»
– «Pērnava». 22. septembrī
pulksten 17 – BK «Zemgale» – «Šauļi», pulksten 19
– «Pērnava» – «Ķeizarmežs».
23. septembrī pulksten 10
– «Šauļi» – «Pērnava», pulksten 12 – BK «Zemgale»
– «Ķeizarmežs» (Rīga).
 22. septembrī – Latvijas
Republikas čempionāts un
«Jelgavas kauss» divniekos
smaiļošanā un kanoe airēšanā (Lielupē BJSS airēšanas
bāzē Pils salā).
 29. septembrī pulksten
16 – «Traffic» 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava» – FK «Tukums 2000»
(stadionā Sporta ielā 2).
 29. un 30. septembrī
pulksten 10.30 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts brīvajā cīņā (Jelgavas
Sporta hallē Mātera ielā
44a).

KULTŪRA
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Uz pilsētu bez
aizspriedumiem
 Ritma Gaidamoviča

māksliniece.
Pasākuma autore par vietu
Visi, kas savā dzīvē
izvēlējusies Jelgavu, jo tā ir
vēlas ieviest ko jauviņas pilsēta, kuras dzīvē vēlas
nu, sajust mākslas
iesaistīties, steidzīgajā ikdienā
vēsmas un piedzīvot
ieviešot ko jaunu. «Pirmkārt,
nebijušus notikumus
Jelgavu izvēlējos, jo parasti
bez jebkādiem aizšāda veida pasākumi notiek
spriedumiem, no 19.
tikai Rīgā, taču nu tiks lauzts
līdz 21. septembrim
aizspriedums un kaut kas
aicināti piedalīties
traks notiks arī mūsu pilsētā.
Jelgavas mākslas
Otrkārt, manuprāt, Jelgavā
simpozijā «Aizsprienepieciešams sekmēt netradidums».
cionālās mākslas veidus, tāpēc
sabiedrībai tiek piedāvāta
Pasākums ar daudzveidīgām iespēja būt mākslas akcijas damākslas izpausmēm trīs die- lībniekiem, piedalīties mākslas
nas norisināsies visā pilsētā, priekšnesumos un koncertos,»
to rīko Sabiedrības attīstības stāsta A.Roga.
un izglītības centrs, atbalsta
«Simpozija galvenais mērķis
Jelgavas dome un pilsētas ir veicināt sabiedrību izprast
uzņēmēji.
un izskaust aizspriedumus,
Projekta autore jelgavniece kā arī veicināt jaunu māksKultūras koledžas studente las tradīciju nostiprināšanos,
Aiva Roga stāsta, ka ideja par sniedzot iespēju jaunajiem
mākslas simpoziju ar nosau- māksliniekiem sevi pierādīt,
kumu «Aizspriedums» radu- popularizēt un attīstīt jaunrasies, jo mūsdienu sabiedrībā di,» atzīst pasākuma autore.
pastāv dažādi aizspriedumi,
Lai attaisnotu pasākuma
kā arī aktualizējies jautājums mērķi un īstenotu uzdevumus,
par diskrimināciju sabiedrībā. mākslas simpozijā trīs dienu
«Viss svešais un nezināmais garumā piedalīsies 15 dažādu
cilvēkus biedē un var izraisīt mākslas jomu pārstāvošie jaupretreakciju,
nie mākslinieki
tādēļ, manugleznotāji, foMākslas simpozi- –togrāfi,
prāt, nepiecietēlnieki,
šams diskutēt
jā trīs dienu garu- grafiti mākslipar aizsprienieki, modes dimā piedalīsies 15 zaineri un citi,
dumu ietekmi
gan uz cilvēku,
jaunie gleznotāji, kas vēlas izteikt
gan apkārtēsavu viedokli
fotogrāfi, māks- par aizspriedujiem. Pastāv arī
aizspriedumi
mūsdienu
linieki, modes miem
par dažādām
sabiedrībā. Viņi
izpausmēm
dizaineri un citi, š ī p a s ā k u m a
mākslā – gralaikā Jelgavas
kas pilsētas ielās pilsētvidē veifiti, mūzikā,
modē, tādēļ
radīs darbus par dos ar simpozija
to jācenšas iztēmu saistītus
tēmu «Aizsprie- mākslas darbus
skaust, padarot sabiedrību
un akcijas.
dums»
atvērtāku un
Jaunā mākspozitīvāku.
liniece stāsta,
Svarīgi apzināties, ka ikviens ka pirmajā pasākuma dienā,
no mums ir neliela, tomēr ļoti 19. septembrī, paredzēts izteikt
vērtīga daļa no lielā pasau- savu viedokli par aizspriedules mākslas darba,» tā jaunā miem, Hercoga Jēkaba laukumā

apgleznojot cilvēku ķermeņus.
Paralēli tam apgleznotajiem
tiks veidotas unikālas, tematiskas frizūras, un visi kopā
veidos dažādas akcijas, kurās
apvienoti tēlotājmākslas un
aktiermākslas elementi, Jelgavas pils pagalmā, uz Lielupes
tilta, «Vivo centrā» un «Pilsētas
pasāžā». Taču otrajā dienā, 20.
septembrī, mākslinieki veidos
instalācijas, modeļiem tiks veidoti tematiski ķermeņa zīmējumi, bērni no radošās mākslas
studijas «Svētelis», iesaistoties
simpozija apmeklētājiem, uz
asfalta zīmēs mandalas un veidos ziedu paklāju. Skatītājiem
pa dienu tiks dota iespēja ne
tikai vērot mākslinieku darbu,
bet arī sacensties neparastā
šaha turnīrā. Savukārt vakarā
nenogurušie jauno mākslinieku
cienītāji tiek aicināti uz klubu
«Jelgavas baltie krekli», kur
norisināsies koncerts ar jauno
grupu piedalīšanos un kinorežisoru videoprojekcijām. Trešajā
dienā, 21. septembrī, mākslinieki pa dienu modeļiem veidos
ķermeņa zīmējumus, bet vēlāk
visi tiks iesaistīti tematiskās
uzstāšanās vairākās Jelgavas
ielās.
A.Roga stāsta, ka šajā dienā
mākslas simpozija dalībniekiem un apmeklētājiem tiks
dota vienreizēja iespēja piedalīties ekskursijā pa tādām
vietām, kur parasti tūristi
nedodas. «Cilvēki pieraduši
apmeklēt tūristu iecienītas
un skaistas vietas, bet ar
šo ekskursiju mēs vēlamies
lauzt stereotipu, ka jāiet tur,
kur pārējie, – mēs dosimies
uz Pārlielupes cietumu, Cukurfabrikas staciju, bijušo
RAF rūpnīcu, atskurbtuvi,
paredzēts, ka pusdienas paēdīsim cietumā. Pulcēšanās
– Jelgavas slimnīcas pagalmā,»
tā pasākuma organizatore. Šī
ekskursija īpaša arī ar to, ka
jāievēro noteikts ģērbšanās
stils. «Visiem jābūt tērptiem
puķainā apģērbā. Iespējams,

Līdz šim jaunā māksliniece Aiva Roga (vidū) piedalījusies vairākos pasākumos, kur gan apgleznoti ķermeņi, gan izspēlētas
dažādas performances. Viens no šādiem uzvedumiem – Muzeju
naktī Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā.
Foto no Aivas Rogas personīgā arhīva
šī ir nākamā lieta, kā varam
lauzt aizspriedumu par lietotajiem apģērbiem. Ar vienu
lietoto apģērbu veikalu esam
sarunājuši aizņemties puķainas drēbes,» stāsta A.Roga.
Pasākuma organizatore gan
informē, ka ekskursijai jāpiesakās, jo cietumā laiž tikai ar
caurlaidēm, tāpēc jau iepriekš
jāzina personas dati. Ja vēlaties doties šajā ekskursijā,
rakstiet Aivai pa e-pastu: saic.
centrs@gmail.com. Pēc ekskursijas visi pilsētas iedzīvotāji, viesi un pasākuma dalībnieki tiek aicināti uz gājienu no
Pils parka ar VAZ auto parādi
uz Jelgavas kultūras namu,
kur visus sagaidīs sarkanais
Holivudas zvaigžņu paklājs un
vairāki pārsteigumi. Pulksten
18 ar muzikālu uzvedumu

tiks atklāta fotoizstāde, kurā
izstādīs mākslinieku veidotos
fotorāmjos trīs dienu laikā
tapušās pasākuma bildes.
«Simpozija noslēgumā pulksten 20 visus aicinām uz Jelgavas mazo «brodveju» (pie
kafejnīcas «Silva» Driksas
ielā), kur notiks Simpozija
noslēguma koncerts ar jauno
grupu un visu simpozija mākslinieku piedalīšanos, modes
šoviem un citiem mākslas
brīnumiem,» tā A.Roga.
«Visu trīs dienu garumā par
mākslas simpoziju tiks uzņemta videofilma, kas būs jaunā
mākslinieka darbs par tēmu
«Aizspriedums», savukārt fotoizstāde ar 20 darbiem četrus
mēnešus ceļos pa Latvijas izstāžu zālēm,» stāsta organizatore.

Atrodi Jāņa Bisenieka gara mantinieku!
 Ritma Gaidamoviča

Ikviens, kas gatavs atklāt cilvēkus, kuri sekmīgi darbojas ne tikai
biznesā, bet arī aktīvi
piedalās kultūras un
sabiedriskajā dzīvē, un
pastāstīt par viņiem
citiem, aicināts piedalīties Jāņa Bisenieka
fonda valdes rīkotajā
eseju konkursā. Pieteiktās izcilākās personības tiks ierakstītas
J.Bisenieka gara mantinieku godagrāmatā
un iegūs medaļas, bet
personību pieteicējiem ir iespēja saņemt
naudas prēmijas no
100 līdz 500 latiem.
J.Bisenieka fonda valdes
priekšsēdētājs Andris Tomašūns
stāsta, ka eseju konkurss par
Jelgavas un rajona izcilajām
personībām, kas savā uzņēmēja
un kulturālajā darbībā tuvinās J.Bisenieka devumam un
būtu uzskatāmi par viņa gara

mantiniekiem, tiek rīkots jau
trešo gadu. «Mēs arvien vairāk
redzam gan tos, kas piesakās
konkursam un raksta esejas
par Jelgavas personībām, gan
atrodam jaunus cilvēkus, kurus
sabiedrība redz arī kā labus,
darbīgus un aktīvus iedzīvotājus, ne tikai veiksmīgus uzņēmējus,» tā A.Tomašūns.
Valdes loceklis informē, ka
konkursā aicināts piedalīties
ikviens, kas pamanījis kādu
izcilu personību. Taču katrs
konkursants drīkst pieteikt
tikai vienu cilvēku, kas dzīvo
un darbojas vai nu Jelgavā, vai
rajonā. Izstrādātajam darbam
jāpievieno arī pieteikuma informācija par rakstītāju – dzīves
un darba apraksts. «Katra konkursam iesniegtā eseja piedalās
divās nominācijās: tiek izvērtēta
gan pieteiktā persona, gan
darba iesniedzējs, un to cilvēki
dažkārt neapzinās,» tā fonda
valdes priekšsēdētājs. Iepriekšējos konkursos esot izvirzītas
spilgtas personības, bet dažos
darbos rakstītājam pietrūkusi
spēja pasniegt savu atklāto

cilvēku tik spilgti, lai žūrijas
komisija balvu piešķirtu tieši
viņam. «Pirmajā gadā uzvarēja
tagadējā izglītības un zinātnes
ministre Baiba Rivža, bet pērn
– motosportists Jānis Vinters,»
atklāj A.Tomašūns.
Interesentam, kas vēlas piedalīties šajā konkursā, darbs jāsagatavo uz A4 formāta lapām,
sakārtojot mapē līdztekus rakstītāja dzīves aprakstam. Nepieciešams 1 – 2 lapaspušu garš
raksturojums par J.Bisenieka
devumu Jelgavai, Zemgalei,
dalībnieka pieteiktās izcilās
personības atspoguļojums un
stāsts, pamatojot savu izvēli
par labu tai, kā arī izvirzītās
personas dzīves apraksts. Valdes priekšsēdētājs informē,
ka konkursa pieteikumus un
tiem pievienotās lietas dalībniekiem jāiesniedz ne vēlāk kā
līdz 15. oktobrim pulksten 17
J.Bisenieka fondā Akadēmijas
ielā 10 (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Plānots, ka darbus žūrijas
komisija izskatīs un novērtēs
līdz 19. novembrim. Godalgotās

izcilās personības, kuras atzīs par
J.Bisenieka gara mantiniekiem,
tiks ierakstītas balvu grāmatā
un iegūs dāvanas. Taču vismaz
trīs labāko darbu autori saņems
balvas 100 – 500 latu vērtībā.
A.Tomašūns atklāj, ka apbalvošanas pasākums paredzēts
decembra pirmajā nedēļā.
Jelgavas novadnieks
J.Bisenieks (1864 – 1923) bijis
izcils Latvijas mēroga tautsaimnieks un sabiedriskais darbinieks. 2004. gada novembrī,
apvienojoties pilsētas aktīvākajiem cilvēkiem, tika nodibināts
J.Bisenieka fonds, kura mērķis
ir saglabāt novadnieka piemiņu,
apzināt viņa veiksmīgās saimnieciskās un kulturālās darbības lielo devumu sabiedrībai,
veicinot mūsdienu uzņēmēju
un sabiedriski rosīgu personu
sabiedrību rosinošu darbību,
atbalstot jelgavnieku līdzdalību
pilsētas izaugsmē. «J.Bisenieks
ir laba kandidatūra, lai rādītu
mūsdienu sabiedrībai, ko var
izdarīt cilvēks, ja vien ir pietiekama uzņēmība un spēja iegūt
līdzekļus mērķu sasniegša-

Iesniedzamie
dokumenti
Titullapa:
• ieraksts – Jāņa Bisenieka balvu
konkursam;
• pieteikuma nosaukums vai
devīze;
• pieteicēja vārds, uzvārds, mājas
adrese, telefona numurs.
Pieteikums:
• pieteicēja CV;
• J.Bisenieka devuma īss raksturojums (eseja 1 – 2. lpp.);
• pieteiktās izcilās personības
apraksts, pamatojot savu izvēli
par labu šai personai;
pieteiktās personības CV;
• izmantotās literatūras vai materiālu saraksts;
• galvojums, ka pieteicējs pieteikuma materiālus sastādījis personīgi, ko apliecina ar parakstu
un datumu.
Minētie dokumenti jāiesniedz arī
elektroniski.

nai. Zināms, ka pašlaik daudzi
no mums sapņo, kā kļūt par
kalpiem, taču J.Bisenieks ir
piemērs tam, kā var kļūt par
saimnieku,» tā fonda valdes
priekšsēdētājs.

