Telefonakcija
28. septembrī no pulksten 11 līdz 12
redakcijā uz lasītāju jautājumiem atbildēs
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektore Judīte Sirsniņa.
Telefonakcijas laikā jautājumus varēs uzdot
pa tālruni 63048801,
līdz 28. septembrim
– arī elektroniski
pa e-pastu:
redakcija@zi.jelgava.lv
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Pašvaldības budžets pieaug
par 2 miljoniem
 Kristīne Pētersone

Šodien domes deputātiem jāapstiprina grozījumi šā gada Jelgavas
domes budžetā – pašvaldības ienākumi palielinājušies par diviem
miljoniem latu, un tas
ir lielākais budžeta pieaugums, kāds pilsētai
bijis.
Pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītāja Vera Brauna skaidro, ka
galvenā pozīcija, kas ļoti būtiski
palielinājusi budžeta ieņēmumus, ir iedzīvotāju ienākuma
nodokļa pieaugums, kas veido 1,3
miljonus latu. Pārējais budžeta
palielinājums galvenokārt ir no
nenodokļu ieņēmumiem – līdzekļi
projektu realizācijai. Tas nozīmē,
ka, šodien apstiprinot grozījumus
domes budžetā, tas kopā būs 45,9
miljoni latu.
Sadalot papildu finansējumu,
līdzekļi paredzēti gandrīz katrai
no budžeta izdevumu pozīcijām.
Visvairāk līdzekļu plānots atvēlēt
pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai – 569 560 latu.
Lielākā daļa no tiem – 320 770
latu – tiks novirzīti pašvaldības
dzīvokļu iegādei, lai samazinātu to
iedzīvotāju skaitu, kas gaida rindā
uz pašvaldības dzīvokļiem.
Ievērojami līdzekļi – 443 776
lati – atvēlēti arī izglītības jomai.
Izglītības pārvaldes Saimnieciskās
daļas vadītāja Ilze Butkus stāsta,
ka šoreiz būtisks finansējums
paredzēts izglītības iestāžu avārijas stāvoklī esošo cauruļvadu
nomaiņai. «Diemžēl vairākās
skolās vairs nav iespējams izlīdzēties tikai ar remontdarbiem
– caurules ir avārijas stāvoklī,
tāpēc jāmaina.» To paredzēts darīt
1. ģimnāzijā, 4. vidusskolā, 2. pa-

Jelgavas dome šodien, apstiprinot budžeta grozījumus, piešķir papildu finansējumu divu miljonu latu apmērā dažādu svarīgu
Foto: JV
darbu īstenošanai pilsētā.
matskolā, pirmsskolas izglītības
iestādē «Rotaļa». Arī, pārveidojot
līdzšinējo Jelgavas sākumskolu
par pirmsskolas izglītības iestādi
«Sprīdītis», papildu līdzekļi nepieciešami mēbeļu iegādei jauno
grupiņu iekārtojumam. Jelgavas
3. pamatskolā, kur par projekta
līdzekļiem bija paredzēts nomainīt daļu logu, tagad ar domes
atbalstu būs iespējams uzreiz
nomainīt visus. «Par budžeta
grozījuma līdzekļiem paredzēts
īstenot vēl virkni dažādu remontdarbu skolās un iegādāties sporta
inventāru,» tā I.Butkus.
Arī kultūras namā par budžeta grozījumu līdzekļiem paredzēts īstenot vairākus darbus.

Aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics skaidro, ka
nozīmīgākais no tiem būs laukuma kultūras nama priekšpusē
bruģēšana. «Līdz ar to pilnībā
būs pabeigta fasādes puses labiekārtošana.» Tāpat kultūras
namā paredzēts ierīkot vienotu
skaņas sistēmu, lai gan foajē,
gan kafejnīcās, gan ģērbtuvēs ar
skaņas signāliem varētu paziņot
par pasākumu sākšanos, kā arī
brīdināt avāriju gadījumā. Vēl
paredzēts izveidot stacionāru
gaismas un skaņas sistēmu
deju zālē.
Savukārt sporta jomai līdzekļi galvenokārt piešķirti spēļu
komandu atbalstam. Visvairāk

– 44 000 latu – hokeja klubam
«Zemgale» jauno hokejistu komandu ledus īrei. «Tas nozīmē,
ka vecākiem nebūs jāmaksā par
savu bērnu treniņu ledus īri,»
tā Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis. Savukārt
basketbola klubam piešķirti 15
000 latu, bet volejbola klubam
– 12 000 latu dalībai Latvijas
čempionātā.
Līdzekļi atvēlēti arī ceļu un
ielu infrastruktūras uzturēšanai.
72 000 latu paredzēti remontdarbu sadārdzinājumu segšanai
septiņās ielās, kuras pašlaik tiek
rekonstruētas. Aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns skaidro, ka galvenokārt

šie rekonstrukcijas projekti izstrādāti pērn, bet kopš tā brīža inflācija izmaksas būtiski kāpinājusi.
Vēl «Pilsētsaimniecībai» papildu
līdzekļi atvēlēti noformējuma
veidošanai pilsētā Valsts svētkos
un Ziemassvētku laikā.
Budžeta grozījumos ir vēl vairākas pozīcijas, kurās līdzekļi
atvēlēti dažādu citu uzdevumu
īstenošanai – projektiem, Pašvaldības policijai jaunu auto iegādei
un videonovērošanas kameru uzstādīšanai, sociālajiem pabalstiem
papildu līdzekļi būs braukšanas
maksas segšanai pilsētas sabiedriskajā transportā pensionāriem,
kas vecāki par 80 gadiem, kā arī
citām pozīcijām.

Turpina Izglītības pārvaldes ēkas rekonstrukciju
 Ilze Knusle-Jankevica

Vēl šogad ēka Svētes
ielā 22, kurā atrodas
Jelgavas Izglītības pārvalde un Dzimtsarakstu nodaļa, tiks pie jaunas fasādes. Jelgavas
Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza
uzskata, ka tiek turpināts nozīmīgs darbs
ēkas renovācijā.
Lai gan uzņēmuma «Komunālprojekts Jelgava» izstrādātais projekts paredz visas ēkas
fasādes remontdarbus – siltināšanu, dekoratīvā apmetuma uzlikšanu un krāsošanu –, šogad
tiks pabeigta tikai daļa darbu.
Izglītības pārvaldes Saimnieciskās daļas vadītāja Ilze Butkus

norāda, ka ar šā gada budžetā
remontdarbiem atvēlētajiem
līdzekļiem – 50 tūkstošiem latu
– ir par maz, lai renovētu visu
ēkas fasādi. «Remontdarbus
veic SIA «Būvnieks 07», un
līdz 15. novembrim plānots pabeigt ēkas ieejas fasādi un galu
sienas. Pārējie darbi tiks veikti
nākamgad,» teic I.Butkus. Viņa
atklāj, ka pilsētas galvenais
mākslinieks Georgs Svikulis
jaunajam ēkas krāsojumam
izvēlējies pelēkos toņus.
Jelgavas Izglītības pārvalde
uz telpām Svētes ielā pārcēlās
pirms nepilna gada – 2006.
gada decembrī. Tobrīd ēka jau
bija renovēta, iekštelpas – labiekārtotas.
Savukārt Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa šajā ēkā atrodas
no 2000. gada. Dzimtsarakstu

nodaļas vadītājas vietniece
Gunta Kalniņa norāda, ka
pērn veiktie remontdarbi ir
vērienīgākie, kopš Dzimtsarakstu nodaļa atrodas Svētes
ielā. Viņa īpaši uzsver arhīva
telpu paplašināšanu, jo tas ļauj
kvalitatīvāk apkalpot klientus.
Pirms tam jau sakārtota laulību zāle ēkas trešajā stāvā un
veikti citi telpu labiekārtošanas darbi.
G.Kalniņa teic, ka Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki ir
priecīgi, ka beidzot tiks sakārtota arī ēkas fasāde, jo līdz ar to
būs patīkamāk gan pašiem, gan
klientiem, kas iestādi apmeklē.
«Dzimtsarakstu nodaļa ir vieta,
kur cilvēki ierodas svarīgos
savas dzīves brīžos – reģistrējot laulību vai jaundzimušo,
kārtojot kāda tuvinieka mir-

Šogad tiks sakārtota ēkas, kurā atrodas Jelgavas Izglītības pārvalde un Dzimtsarakstu nodaļa, ieejas fasāde un galu sienas,
Foto: JV
bet pārējos darbus plānots pabeigt nākamgad.
šanas apliecību, fiksējot vārda,
uzvārda vai tautības maiņu –,
tāpēc ir būtiski, ka ēkas fasāde

ir skaista,» norāda Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece.
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Veidos
enerģētikas
aģentūru
 Jānis Kovaļevskis

Jelgavas pašvaldība
sadarbībā ar Auces,
Bauskas, Dobeles un
Jēkabpils pilsētām un
Ozolnieku novada domi
plāno iesniegt projekta
pieteikumu par kopīgas Zemgales enerģijas
aģentūras izveidi.
Šādu aģentūru izveide tiek
finansēta no Eiropas Savienības
(ES) atbalsta programmas «Saprātīga enerģija – Eiropai». Lai
pretendētu uz ES līdzfinansējumu,
iesniedzējam jāpārstāv vismaz
100 tūkstoši iedzīvotāju, kā arī tai
jādarbojas vēl vismaz piecus gadus
pēc ES finansējuma saņemšanas.
Aģentūras galvenās funkcijas
būs saistītas ar iedzīvotāju un
uzņēmēju konsultācijām energoefektivitātes jomā. Kopējās
projekta izmaksas plānotas 250
tūkstošu eiro apmērā, no kurām
75 procentus segs ES, bet atlikušo
daļu – projekta partneri.
Aģentūras juridiskais statuss
būs biedrība, un tās darbu koordinēs Uzraudzības padome, kurā
darbosies iesaistīto pašvaldību
vēlētās amatpersonas un deleģētie
pārstāvji. Tajā varētu tikt iesaistīti
arī valsts institūciju un universitātes pārstāvji. Tāpat aģentūras
darbības nodrošināšanai tiks izveidota konsultatīvā padome, kurā
tiks aicināti iesaistīties nozares
eksperti.
Eiropā pašlaik darbojas aptuveni
400 šāda veida aģentūras, to skaitā
arī Rīgas enerģijas aģentūra, kas
tika atklāta šā gada 11. maijā.
«Mūsu spēkos nav ietekmēt
enerģijas cenas pasaules tirgū,
tādēļ vienīgā iespēja bremzēt izmaksu pieaugumu siltumapgādē
ir energoefektivitāte. Diemžēl
dažādu iemeslu dēļ energotaupīšanas pasākumi iedzīvotāju
vidū nav tik populāri, kā to diktē
tirgus situācija, tādēļ viens no
jaunās aģentūras galvenajiem
uzdevumiem būs vietējās sabiedrības informēšana, konsultēšana
un apmācība par enerģijas patēriņa ierobežošanu,» skaidro
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Līdztekus konsultācijām enerģētikas aģentūra piedalīsies
reģiona energoefektivitātes plānošanas dokumentu izstrādē un
uzraudzībā, ēku energosertificēšanas un energoauditu organizēšanā, kā arī citās aktivitātēs, kas
saistītas ar enerģijas taupīšanu.
Ne mazāk svarīga aģentūras darbības joma būs līdzekļu piesaiste
no nacionālajiem un starptautiskajiem investīciju fondiem energoapgādes jautājumu risināšanai.
Aģentūras ciešākie sadarbības
partneri būs māju apsaimniekotāji, namīpašnieki, siltumenerģijas ražotāji un uzņēmumi, kuru
darbība saistīta ar lielu enerģijas
patēriņu.
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Lielās ārstu algas
tikai «uz papīra»
 Kristīne Pētersone

Valdība nepilda solījumus, un medicīnas
darbinieki kārtējo reizi gatavi streikam.
Kādi ir mīti un patiesība par mediķu
algām, darba vidi,
kadru trūkumu un, jā,
arī par tā sauktajām
«pateicībām» – sarunā ar Jelgavas slimnīcas rīkotājdirektoru
Andri Ķipuru.
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Medicīnas darbinieku algas uz vienu darba slodzi
pirms nodokļu nomaksas (Ls)
		
Pēc valsts
		
noteikumiem
ķirurgs
Ārsti
401,80
terapeits		
Māsas		
240
Jaunākais
saimniecības
medicīniskais
māsas palīgs		
personāls
māsu palīgs
161
sanitāres		

Jūs sakāt, ka šajā gadījumā, kad ārsti kārtējo reizi
izrāda neapmierinātību ar
saviem darba apstākļiem,
esat nonācis duālā situācijā
– no vienas puses, pats esat
ārsts, bet, no otras, – slimnīcas vadītājs.
Jā, un, sakārtojot šīs prioritātes, man, pirmkārt, ir jādomā kā slimnīcas vadītājam.
Man jāspēj nodrošināt to, lai,
neskatoties ne uz kādiem ap Jelgavas slimnīcas rīkotājdirektors Andris Ķipurs piekrīt arodbiedrībai – medicīnas darbinieku
stākļiem, slimnīca būtu gatava algu pieaugums netiek nodrošināts, kā solīts. «Šā gada otrajā pusē algas netika paaugstinātas,
sniegt savus pakalpojumus. un tā ir motivācija mediķu neapmierinātībai. Manuprāt, ārstu algai jābūt ne mazākai par 1500
Foto: JV
Iedomājieties vien, kas pilsētā latiem pirms nodokļu nomaksas.»
notiktu, ja kaut vienu dienu
Uzņemšanas nodaļu vienkārši mānīgais iespaids.
arī tādi papildu ieguvumi kā
Vai, jūsuprāt, nepietieslēgtu? Vidēji diennaktī iestājas
Un kā ir Jelgavas slim- darba auto, mobilais telefons kamais darbinieku skaits,
ap 30 pacientu, bet ambulatoro nīcā?
un tā tālāk. Lai kļūtu par ārstu, ārstu pārslodze un darba
pacientu ir vēl vairāk. Tas ir
Varbūt kādam šķiet dīvaini, nepietiek tikai ar augstskolas nenovērtējums neveicina
milzīgs cilvēku skaits, kam bet slimnīca ir tāds pats uz- diplomu, pēc tam jāiziet vēl arī pēdējā laikā arvien vaimums jāsniedz palīdzība ik ņēmums kā jebkurš cits. Tas rezidentūra no 3 līdz 6 gadiem, rāk dzirdamās skaļās lietas,
dienu, tāpēc streiks nevar būt nozīmē, ka mēs pelnām, bet kas nozīmē, ka bieži vien mā- kurās ārsti tiek vainoti
risinājums.
ienākumus sadalām – algas, cības ilgst pat 11 gadu, kamēr nolaidībā? Arī Jelgavas
Tomēr, no otras puses, jūs nodokļi, komunālie maksājumi, tiek saņemts ārsta sertifikāts. slimnīcas vārds izskanējis
esat arī ārsts.
norēķināšanās ar piegādātā- Vai tiešām kāds domā, ka paš- šādā kontekstā – ārsts ReProtams. Medicīnas darbi- jiem. Cik nopelnām, tik arī laik ir daudz tādu jauno spe- nārs Parādnieks tiek vainieki ir pelnījuši savam dar- varam sadalīt. Realitātē tas no- ciālistu, kuri ir gatavi ieguldīt nots nolaidībā, pieņemot
bam atbilstošu atalgojumu. zīmē, ka patlaban esam spējīgi līdzekļus 11 gadu izglītošanā, dzemdības, kuru rezultātā
Vēl vairāk, tie skaitļi, ar ko saviem darbiniekiem maksāt redzot, ka viņu darbs diezin vai jaundzimušais mira.
pašlaik tiek operēts sabiedrībā, par desmit procentiem vairāk tiks pienācīgi novērtēts.
No vienas puses, tā tas varētu
nosaucot mediķu algas, patiesī- no noteiktajām algām. Tomēr
Un visas šīs kopsakarības būt, ka pārslodze dara savu,
bā pa lielai daļai ir tikai mīts. tas tik un tā nav pietiekami.
nenovēršami noved pie tā, taču es gan gribētu uzsvērt, ka
Kāds tad ir biežāk pieminētais
N e s e n k ā d ā i n t e r v i j ā ka medicīnas darbinieku ārsts nekad apzināti nedarīs
cipars? Tas ir darba samaksas augstskolas profesors ar trūkst.
neko tādu, kas kaitē pacientam.
apmērs, taču tiem, kas nav me- trim augstākajām izglītīProtams. Jelgavā, piemēram, Arī konkrēto gadījumu es drīdicīnas darbinieki, droši vien tā bām atzina, ka, neraugoties māsu trūkst visās nodaļās – vi- zāk nosauktu par profesionālu
arī nekļūst skaidrs, kur tad ir uz smieklīgi zemo atalgo- ņas pašlaik amatu apvienoša- neveiksmi. Vēl jo vairāk, ja tā
problēma. Piejumu, nespēj nas kārtībā strādā vairāk nekā notikusi dzemdniecībā. Izskan
mēram, ja tiek Ārstēto pacientu skaits
pārvarēt sevi slodzi. Mēs neesam ne tuvu apgalvojumi, ka šajā gadījumā
minēts, ka dar- Jelgavas slimnīcā
un atteikties tiem kritērijiem, kas paredz, grūtniecība bijusi normāla. Es
ba samaksa ārno darba iz- cik māsu būtu nepieciešams gribu teikt tā – ja grūtniecība
• 2007. gads
stam ir 500 vai
glītības jomā, uz noteiktu skaitu pacientu. ir normāla, tad tā arī beidzas ar
(pirmais pusgads) – 6323
pat vairāk latu, • 2006. gads – 11 967
lai gan dēls Taču šiem kritērijiem neatbilst normālām, dabiskām dzemdīvienkāršam cil- • 2005. gads – 11 302
viņam jau sen neviena slimnīca – ja pie tiem bām. Bet, ja ir nepieciešamība
vēkam noteikti
k ā p i e d ā v ā turētos, tad tikai mēs saprastu, pēc ķeizargrieziena, tad nevar
šķiet – ko tur
nākt uz savu cik patiesībā ir liels medicīnas runāt, ka viss bijis normāli. Taču
vēl streikot! Taču realitāte ir firmu, kur, metinot kapara darbinieku deficīts. Pašlaik vie- šo lietu vērtē arodtiesa, tā arī
pavisam cita. Darba samaksa caurulītes, mēnesī «uz ro- na māsa uzrauga pat 30 slim- būs tiesīga pieņemt lēmumu.
ir valsts noteiktā summa, kas kas» varētu pelnīt pat 1500 nieku – ja vajadzētu trīs māsas,
Skaļas diskusijas šogad
būtu ārstam jāmaksā, taču latu. Starp pedagogiem mums vienkārši nebūtu kur izvērtās arī saistībā ar tā
noteikumi arī paredz, ka šī un mediķiem nereti velk viņas ņemt. Jelgavā trūkst arī saucamajām «pateicībām»
summa ir par 30 procentiem paralēles.
terapeitu. Vēl trakāka situācija un kukuļņemšanu, un arī
mazāka. Tātad, vienkārši rēTā tas ir – arī medicīnā paš- ir ar dežūrārstiem – nodaļās šajā gadījumā izskanēja
ķinot, ir tā – darba samaksa, laik lielākā daļa darbinieku ir strādājošie ārsti to vienkārši Jelgavas slimnīcas vārds
piemēram, ir 100 lati, realitātē vienkārši savas profesijas fa- nespēj nodrošināt. Protams, – otorinolaringologs Juris
alga ir 70 lati, bet pēc nodokļu nātiķi, bet jaunie, kas pabeidz tas nav pateicīgs darbs, un Dārznieks jau notiesāts
nomaksas paliek vien 50 latu. augstskolu, bieži vien izvēlas ārsts, kurš pa dienu strādā par kukuļa pieprasīšanu un
Ar to es gribu pateikt, ka tie labāk atalgotu darbu. Piemē- nodaļā, jau tā ir noslogots, lai pieņemšanu.
cipari, kas figurē, patiesībā ir ram, farmācijas firmās, kur vēl izvēlētos strādāt diennakti
Te nu es varu teikt skaiduz pusi mazāki. Un tā rodas viņus stimulē ne tikai alga, bet dežūrā.
ri – tā nav normāla prakse.

Faktiski
Jelgavas slimnīcā
478
435
295
195
182
177

Taču diemžēl šī situācija ir
iesakņojusies veselības aprūpes sistēmā jau ļoti ilgus
gadus un to pārvarēt būs ļoti
grūti. Arī padomju laikos ārsts
nebija īpaši augstu novērtēts
– atceros, ka man kā jaunam
ārstam alga bija 95 rubļi, kas
nebūt nenodrošināja pienācīgu
iztiku, taču valdīja uzskats:
tauta ārstus pabaros. Pašlaik
ir vajadzīgs laiks, lai vieni saprastu, ka nav ārstam jāmaksā,
bet mediķi saņemtu pienācīgu
atalgojumu un varētu negaidīt,
ka kāds viņam vēl kaut ko dos.
Izspiešanu, kad ārsts pieprasa
noteiktu summu kukulim,
nekad neesmu atbalstījis, bet,
ja runājam par pacienta paša
izteiktu pateicību, tad es to
atstāju katra konkrētā ārsta
un viņa pacienta ziņā. Es no tā
norobežojos.
Bet kas, jūsuprāt, šo situāciju varētu mainīt? Piemēram, zobārstniecībā tas
jau sen kā atrisināts – pacients norēķinās par pakalpojumu pilnā apmērā un
pat neiedomājas, ka ārstam
būtu jādod kukulis.
Stomatoloģija ir tā joma, kur
to varēja izdarīt, taču slimnīcas
darbu tam nevar pielīdzināt.
No 12 000 pacientiem, kas ik
gadu pie mums ārstējas, lielākā daļa ir veci cilvēki, kuriem
maksātspēja ir zema. Arī apdrošināšana sedz tikai pacienta
līdzmaksājumu daļu, nevis
reālās ārstniecības izmaksas.
Nenoliedzami – neatliekamās
medicīnas pakalpojumi ir jāsedz no valsts budžeta: tas ir
vienīgais risinājums. Un, ja
vēl ārstam būs pienācīga alga,
tad arī neradīsies divdomīgas
situācijas, kad ārsts prasīs vai
pacients gribēs dot.
Mēs daudz runājām par
negācijām un neveiksmēm,
bet ir taču arī pozitīvi momenti. Slimnīca attīstās,
kļūst arvien modernāka,
pakalpojumu kvalitāte aug.
Kāpēc, jūsuprāt, jelgavniekam būtu jāizvēlas ārstēties šeit, nevis jādodas pie it
kā labākiem speciālistiem
Rīgā?
Te ir viņa vide. Es uzskatu,
ka jāārstējas pēc iespējas tuvāk
savai dzīves vietai, un to, ka
cilvēki sāk to izprast, apliecina
arī statistika – pēc slimokases
datiem ir skaidri redzams, cik
jelgavnieku izvēlas ārstēties
pilsētā un cik dodas uz galvaspilsētu. Skaitļi liecina – ar
katru gadu arvien vairāk cilvēku tomēr priekšroku dod mūsu
slimnīcai, bet to jelgavnieku,
kas dodas uz Rīgas ārstniecības
iestādēm, kļūst mazāk.

Skaitļi runā

Bezdarbnieku skaits Jelgavā 2007. gadā
Janvāris

1561

Maijs

Februāris

1563

Jūnijs

Marts

1563

Jūlijs

Aprīlis

1545

Augusts

1485
1515
1478
1414
Nodarbinātības valsts aģentūras dati

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat
Jelgavas
ēstuves?

Vera
Tautvaite,
mājsaimniece:
– Vietu, kur
paēst, ir pietiekami. Arī
cenas visdažādākās, bet
varētu būt zemākas, jo ne visi var
samaksāt. Izvēle ir gan pilsētas
centrā, gan ārpus tā.
Lāsma
Cimdare,
skolniece:
– Skolas kafejnīcu neizmantoju, labprātāk aizeju
uz veikalu nopirkt salātus
vai našķus. Dažās ēstuvēs pēdējā
laikā ir paaugstinātas cenas, un
man kā skolniecei tas nav pieņemami, jo kabatas nauda nav liela.
Arī apkalpošanas kultūru vajadzētu uzlabot. Manuprāt, arī «ātrās»
ēstuves pilsētā pietiek.
Gunārs
Cilevičs,
strādnieks:
– Vajadzētu
ierīkot vienkāršākas un
lētākas ēdnīcas, kā tas
bija agrākajos
laikos, nevis atklāt dārgus restorānus turīgiem ļaudīm. Zinu
tikai vienu lētu ēstuvi, uz kuru
arī visbiežāk dodos. Vidusmēra
cilvēkam visur par dārgu.
Diāna
Lukjanska,
topošā ainavu arhitekte:
– Man šķiet,
ka vietu,
kur paēst, ir
pietiekami
daudz, arī
cenas ir samērīgas – atbilstošas
tam, ko var iegādāties. Bet ar
ēdienkartēm gan ir problēmas
– esmu veģetāriete, taču šādiem
cilvēkiem speciāla piedāvājuma
nav. Īpašniekiem par to vajadzētu
padomāt. Uzskatu, ka Jelgavā nav
labu restorānu – nav kur ārzemniekus aizvest.
Valentīna
Kravčenko,
strādā dzelzceļa stacijā:
– Grūti teikt,
jo viss atkarīgs no cenām. Pilsētā
ir vairākas vietas, kur paēst patīkamā gaisotnē
par demokrātisku cenu, taču ir
arī ļoti dārgas vietas. Uzskatu – ja
vēlies vienkārši paēst, vietu, kur
to izdarīt, ir pietiekami, taču, ja
vēlies kaut kur paēst vakarā, tas
gan sagādā grūtības.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
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Sākas Drošības dienas skolās
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ sākusies Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes
rīkotā akcija «Drošības dienas skolās».
Jau notikuši pirmie
pasākumi – vakar, 19.
septembrī, Jelgavas
3. pamatskolas 5. klases skolēni kopā ar
audzinātāju viesojās
Policijas pārvaldē, kur
iepazinās ar policistu
darbu un pārrunāja
ar drošību saistītus
jautājumus. Akcijas
laikā līdz 30. novembrim paredzētas arī
lekcijas, kurās stāstīs par vardarbību un
pirmo medicīnisko
palīdzību, konkursi un
viktorīnas.
Jelgavas Nepilngadīgo lietu
inspekcijas inspektore Tatjana
Flandere stāsta, ka pēc skolēnu
un skolas vadības lūguma viena
no «Drošības dienas skolās» aktivitātēm ir Policijas pārvaldes
apmeklējums. «Bērni piedalās
Nepilngadīgo lietu inspekcijas
organizētajā lekcijā, kurā viņus
informē par drošību un viņu
tiesībām, tiekas ar Ceļu policijas inspektoriem un pārrunā
jautājumus, kas saistīti ar ceļu

Jelgavas 3. pamatskolas 5. klases skolēni īpašu interesi izrādīja par policijas automašīnu un tās
aprīkojumu. Ceļu policijas jaunākais inspektors Igo Kokins ļāva viņiem tajā arī iesēsties.
Foto: JV
satiksmes noteikumiem. Iepazīstas un izmēģina inspektoru
darba instrumentus – ātruma
mērītāju, alkometru, automašīnas –, kā arī dodas ekskursijā
uz ieroču daļu, kur dažiem tiek
dota iespēja izšaut ar mācību
ieroci,» tā inspektore.
T.Flandere stāsta, ka šonedēļ
sākusies akcijas otrā daļa, kuras
laikā ne tikai mazie apmeklēs
Policijas pārvaldi, bet arī policijas

pārstāvji brauks uz skolām, tiksies ar bērniem klātienē, lai pārrunātu dažādas aktuālas lietas.
«Šoruden esam ieplānojuši rīkot
divus konkursu blokus 3. – 5. un
7. – 9. klašu skolēnu komandām.
Vienā blokā būs dažādi testa
jautājumi un praktiski darbi par
tēmu «Vardarbība», kas saistīta
ar bērnu pazušanu no mājām,
uzticēšanos nepazīstamiem cilvēkiem un citiem notikumiem.

Būs jauni luksofori
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan vēl šogad Rīgas un Tērvetes ielas
rekonstrukcijas gaitā
paredzēts uzstādīt divus jaunus luksoforu
objektus, plānojot nākamā gada budžetu,
būtiska loma tiks atvēlēta satiksmes drošības lietām.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns norāda, ka Tērvetes
– Sarmas – Filozofu – Raiņa ielas
krustojumā tiks uzstādīts luksofors gan automašīnu, gan gājēju
plūsmas regulēšanai. Savukārt
pie uzņēmuma «Keramika A»
būs luksofors, lai regulētu gājēju
plūsmu pāri Rīgas ielai. Tā kā
šajā rajonā atrodas vairāki uzņēmumi, rīta un vakara stundās
gājēju plūsma ir gana intensīva,
jo cilvēki dodas uz darbu vai
no tā.

«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka «Pilsētsaimniecība» kā prioritāti nākamajā
gadā izvirzījusi veco padomju
laika luksoforu nomaiņu. Vecie
jānomaina, jo tie jau kalpojuši
vairāk nekā 30 gadus un ir gan
tehniski, gan morāli novecojuši
– pirmkārt, šādu luksoforu
detaļas dabūt ir tikpat kā neiespējami, otrkārt, nevar regulēt
luksoforu darbības intervālu,
treškārt, tie vairāk nekā jaunie, modernie luksofori atspīd
saulē un apgrūtina satiksmes
dalībnieku pārvietošanos. Jelgavā palikuši vēl divi vecie
luksofori – Pulkveža Brieža un
Dobeles ielas, kā arī Raiņa un
Akadēmijas ielas krustojumā.
A.Baļčūns norāda, ka nākamajā gadā noteikti tiks nomainīts
arī gājēju luksofors pie dzelzceļa stacijas, jo tas divas nedēļas
«bija izgājis no ierindas», kas
apdraudēja gājēju drošību.
Tā kā luksofors, kas atrodas
stratēģiski nozīmīgā vietā, ir

diezgan vecs un tā remonts nav
ekonomiski izdevīgs, pieņemts
lēmums to mainīt.
«Pilsētsaimniecības» direktors atklāj, ka speciālisti sākuši
izvērtēt luksoforu uzstādīšanas
vai nomaiņas nepieciešamību,
lai paredzētu tam līdzekļus
nākamā gada budžetā. Viens
no būtiskākajiem krustojumiem, kurā pēc iespējas ātrāk
vajadzētu ieviest satiksmes
regulatoru – luksoforu –, ir
O.Kalpaka un Raiņa ielas krustojums. A.Baļčūns norāda, ka
šajā krustojumā ir intensīva gājēju plūsma, turklāt liela daļa no
tiem ir skolēni, tāpēc satiksmes
drošības jautājumiem jāpievērš
īpaša uzmanība. Direktors atklāj, ka tur nepieciešams ne
tikai uzstādīt luksoforu, bet
arī sakārtot pašu krustojumu.
Tāpat nepieciešams nomainīt
luksoforu Pasta un Raiņa ielas
krustojumā, un tiks meklēta
iespēja šo vajadzību iekļaut
nākamā gada budžetā.

Aicina vērtēt
tālsatiksmes šoferus
 Ritma Gaidamoviča

No šīs nedēļas sākuma
līdz 15. oktobrim ikviens
tālsatiksmes, starprajonu autobusu pasažieris
tiek aicināts piedalīties
Satiksmes ministrijas
(SM) un Autotransporta
direkcijas rīkotajā akcijā
«Draudzīgākais autobusa šoferis».
Akcijas laikā pasažieri lūgti
novērtēt tālsatiksmes, starprajonu autobusa šoferu darbu un
attieksmi pret pasažieriem trīs
kategorijās – punktuālākais,
izpalīdzīgākais un smaidīgākais
šoferītis, atzīmējot to īpašās an-

ketās vai sūtot pa e-pastu.
Akcijas «Draudzīgākais autobusa šoferis» mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību
tālsatiksmes autobusu šoferu
darbam, celt šīs profesijas prestižu, kā arī uzlabot pasažieru
pārvadājumu kvalitāti un drošību. Akcija ilgs līdz 15. oktobrim.
Tās laikā visos tālsatiksmes
maršrutu autobusos izvietotas
apdrukātas akcijas kastītes
ar anketām un blakus otra
kastīte, kur aizpildītās iemest.
Pasažieri savu vērtējumu par
autobusu vadītājiem varēs arī
izteikt, anketu sūtot pa pastu,
jo tās izgatavotas kā apmaksātas
vēstules, kā arī rakstot e-pastu:
<akcija@atd.lv>. Vēstulē jā-

norāda pārvadātājs, maršruts,
šofera vārds, uzvārds un viena
vai vairākas nominācijas, kurās
autotransporta vadītājs tiek
izvirzīts.
Jāmin, ka līdzīgu akciju maijā
rīkoja SIA «Jelgavas Autobusu
parks» (JAP), aicinot balsot
par pilsētas maršrutu šoferiem.
JAP komercdirektore Viktorija
Ļublinska atceras, ka pasažieru
atsaucība bija ievērojama, arī
šoferi priecājās par pozitīvo
novērtējumu, tāpēc JAP ir gandarīts par SM un Autotransporta direkcijas rīkoto akciju
tālsatiksmes šoferiem. Iepriekš
JAP esot apsvēris šādas kampaņas organizēšanu, taču tagad tā
izvērtusies valsts mērogā.

Otrs bloks – «Pirmā medicīniskā
palīdzība», kur bērniem tiks dota
iespēja ne tikai teorētiski, bet arī
praktiski iemācīties sniegt pirmo
palīdzību,» tā T.Flandere. Kā šā
gada jauninājumu inspektore
min viktorīnu 7. – 9. klašu skolēniem par nepilngadīgo atbildību
likuma priekšā, ceļa satiksmes
noteikumiem un citiem ar drošību saistītiem jautājumiem.
Paralēli konkursiem skolās tiks

rādītas izglītojošas filmas – «Esi
redzams», kas stāsta par drošību
uz ceļa, «Sargā sevi pats», kurā
vēstīts par to, lai bērns neuzticas
svešiem cilvēkiem, nekāpj nepazīstamās automašīnās, un par
to, kā rīkoties dažādās nedrošās
dzīves situācijās. Vecāko klašu
skolēniem rādīs prezentāciju
«Tava administratīvā atbildība»,
kurā stāstīts par to, kas ir administratīvās tiesības, par pārkāpumiem un to soda mēriem. «Arī
šogad esam ieplānojuši tikšanos
ar bērnudārza audzēkņiem un
1. klašu skolēniem – viņiem būs
dažādi uzdevumi, kā arī dota
iespēja salikt tematiskas puzles,
kas ļaus redzēt to, kā nevajadzētu rīkoties, par to saņemot
dažādas piemiņas veltes,» stāsta
inspektore.
Visos pasākumos pie mazākajiem bērniem piedalīsies arī
inspektori runcis Rūdis un bebrs
Bruno. «Esam novērojuši, ka
bērni ļoti daudz no šīm lietām
zina, taču domā, ka ar viņiem
nekas tāds nevar atgadīties. Tāpēc vēlreiz visu pārrunājam un
atgādinām, lai bērni saprastu,
ka visas sliktās lietas diemžēl
var notikt ar jebkuru no mums,»
atzīst T.Flandere. Inspektore
min, ka skolas ļoti lielu interesi
izrādījušas arī par atkarībām,
tāpēc pašlaik tiek veidota filma
par dažādām atkarību izraisošām vielām.

Pēdējais laiks
izpirkt zemi
 Sintija Čepanone

1. augustā stājās spēkā
grozījumi likumos, kas
regulē zemes reformas
pabeigšanu pilsētā un
zemes iegūšanu īpašumā par maksu. Tie
paredz, ka pieteikumus
par zemesgabala izpirkšanu pilsētas Zemes
komisijā var iesniegt
vēl līdz 30. novembrim.
Lai ietaupītu laiku un
līdzekļus, jelgavnieki
aicināti īpašuma lietu
kārtošanu neatlikt uz
pēdējo brīdi.
Grozījumi veikti likumā «Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās» un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, un tie attiecas arī
uz dzīvojamo ēku īpašniekiem
vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme piešķirta augļu dārzu
ierīkošanai ar apbūves tiesībām.
Zemes komisijas priekšsēdētājs
Aigars Rublis skaidro, ka līdz 30.
novembrim pilsētas Zemes komisijā var iesniegt pieteikumus par
zemesgabala izpirkšanu, savukārt
lietotājiem, kuriem ir Zemes komisijas atzinums par tiesībām iegūt
zemi īpašumā par maksu, līdz
2008. gada 1. septembrim Valsts
zemes dienesta reģionālai nodaļai
reģistrācijai Nekustamā īpašuma
valsts kadastra sistēmā jāiesniedz
zemes robežu plāns vai Ministru

kabineta noteiktajā kārtībā apliecinājums par priekšapmaksas
veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas
(pirkšanas) līguma slēgšanas.
Līdz 2009. gada 31. augustam
pilsētas Zemes komisijai jāiesniedz
reģistrēts zemes robežu plāns ar
iesniegumu lēmumu pieņemšanai
par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu vai iesniegumu lēmumu
pieņemšanai par zemesgabala
robežām, platību un samaksas apmēriem. 2009. gada 30. decembris
ir pēdējais termiņš, kad jānoslēdz
zemes izpirkuma (pirkuma) līgums
ar valsts akciju sabiedrību «Latvijas Hipotēku un zemes banka»,
arī tādā gadījumā, ja līdz zemes
kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai
ir veikta priekšapmaksa.
Zemes komisijas priekšsēdētājs
akcentē – ja minētajos termiņos
tas nav izdarīts, zemes lietošanas
tiesības izbeidzas un iestājas
nomas tiesības. Par šo zemi ar
pašvaldību vajadzēs noslēgt zemes
nomas līgumu, un turpmāk zemes
lietotājs īpašumā to varēs iegūt
atbilstoši Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likumam.
Jāpiebilst, ka tad tas izmaksās
krietni dārgāk. Taču zemi nedrīkstēs pārdot vai iznomāt citai
personai. Zemes nomas līgumu
slēdz uz ne mazāk kā 10 gadiem,
ja vien zemes nomnieks nevēlas
noslēgt nomas līgumu uz īsāku
termiņu. Šajā gadījumā persona
nevar atteikties noslēgt zemes
nomas līgumu.

Īsi
 Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietniece Kristīne Krasovska iesniegusi atlūgumu, taču
tas nenozīmē, ka viņa neturpina
darbu domē – tagad viņa pildīs
priekšsēdētāja padomnieces
funkcijas, konsultējot investīciju
jautājumos. K.Krasovska uz Jelgavas
domi atnāca martā no Ventspils pilsētas
domes Rīgas biroja, kur strādāja Investīciju nodaļā.

 Ekonomikas ministrs Jurijs
Strods, kurš šonedēļ iesniedzis
atlūgumu Ministru prezidentam
Aigaram Kalvītim, atjaunos deputāta mandātu Jelgavas pilsētas
domē. Pirms stāšanās ekonomikas
ministra amatā viņš bija gan Jelgavas
domes deputāts, gan domes priekšsēdētāja vietnieks. J.Strods informējis,
ka vismaz sākumā neplāno uzņemties
citus pienākumus, izņemot deputāta,
bet vēlāk laiks rādīšot, kā veidosies
situācija. Atlūgumu J.Strods iesniedzis
ģimenes apstākļu dēļ. A.Kalvītis viņa
atlūgumu pieņēmis un pagaidām pats
uzņēmies pildīt ekonomikas ministra
pienākumus.

 Otrdienas, 18. septembra, rītā
RAF dzīvojamajā masīvā kādas
daudzdzīvokļu mājas pagalmā,
iespējams, ļaunprātīgi aizdedzināta automašīna «Peugeot
206». Dzēšot liesmas, ugunsdzēsēji uz

automašīnas jumta pamanījuši atvērtu
20 litru benzīna kannu. Tas glābējiem
radījis aizdomas par iespējamu ļaunprātīgu dedzināšanu. Šajā ugunsgrēkā
cietusi arī blakus stāvošā automašīna
«Volkswagen». Pašlaik turpinās notikušā
apstākļu noskaidrošana.

 Pagājušajā piektdienā, 14.
septembrī, Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
tikās ar Brazīlijas sadraudzības
pilsētas Novu Odesas pārstāvi
Dainu Gūtmanis, kas A.Rāviņam
pasniedza Novu Odesas vadības
lēmumu par abu pilsētu sadraudzības apstiprinājumu. Jūnijā Jel-

gavas pašvaldības priekšsēdētājs vizītes
laikā Brazīlijā parakstīja sadraudzības
līgumu ar Novu Odesas mēru Manuelu
Samartinu. Turpmāk abas pilsētas dalīsies pozitīvā pieredzē dažādās jomās,
lai veicinātu izaugsmi un attīstību. Novu
Odesa ir lielākā latviešu kolonija Brazīlijā,
kas šogad atzīmē 100 gadu jubileju,
kopš tur dibināta latviešu kopiena.

 Pirmdien, 17. septembrī, Itālijas pilsētā Milānā kārtējo ceļojumu pa Eiropas olimpiskajām
pilsētām sākuši divi velotūristi
– jelgavnieki Arvis Kalniņš un Aigars Rumpis. Nupat sāktais ceļojuma

maršruts no Milānas vedīs uz Turīnu,
Lozannu, Šamonī, Albervilu, Grenobli,
šķērsojot Andoru, bet 9. oktobrī noslēgsies Barselonā. Abiem velotūristiem
būs jāpārvar vairākas kalnu pārejas, no
kurām augstākā ir aptuveni 2500 metru
virs jūras līmeņa. Ik dienu abi iecerējuši
nobraukt aptuveni 87 kilometrus. Šis ir
devītais, noslēdzošais, abu aizrautīgo
velotūristu ceļojums pa Eiropas olimpiskajām pilsētām, kas īstenots astoņos
gados. Šajā laikā A.Kalniņš un A.Rumpis
ar velosipēdiem savos ikgadējos atvaļinājumos kopā pieveikuši aptuveni 13
000 kilometru, bet šā gada septembra
otrajā pusē un oktobra sākumā garajam
maratonam iecerējuši pievienot vēl
aptuveni 1600 kilometru.

 Sestdien, 15. septembrī, Alunāna parkā aizdomās par narkotisko vielu glabāšanu un realizāciju policija aizturējusi 1988. gadā
dzimušu vīrieti. JPRP pārvaldes preses

sekretāre Ieva Sietniece informē, ka
Kārtības policijas patruļa viņu aizturējusi
pulksten 1.45. Pārmeklējot vīrieti, atrasti
deviņi polietilēna maisiņi jeb 10 grami
metamfetamīna, viens maisiņš jeb septiņi grami marihuānas, 27 tabletes, kas
pielīdzināmas narkotikām «extasy», kā
arī elektroniskie svari un nauda – aptuveni 500 latu. Policija pret agrāk tiesāto
aizturēto sākusi kriminālprocesu par
narkotisko vielu iegādāšanos, glabāšanu
un realizāciju.
 Ritma Gaidamoviča
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VEIKALNIEKS UN KRODZINIEKS

Noskaidroti labākie apkalpošanas jomā
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies konkurss
«Jelgavas labākais veikalnieks un krodzinieks
2007», kas šogad norisinājās jau trīspadsmito
reizi. Kaut arī svinīgā
apbalvošanas ceremonija notiks 24. septembrī,
«Jelgavas Vēstnesim»
konkursa uzvarētāji jau
zināmi.
Šogad tāpat kā citus gadus
profesionāla konkursa komisija
vērtēja visus 43 pieteiktos dalībniekus. Komisijas sastāvā tradicionāli tiek iekļauti dažādu nozaru
speciālisti, lai vispusīgi izvērtētu
uzņēmumus. Savu viedokli par
konkursantu pauž pārstāvji no
Sabiedrības veselības aģentūras,
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas, Jelgavas domes, laikrakstiem «Jelgavas Vēstnesis»
un «Zemgales Ziņas», pašvaldības aģentūras «Kultūra», kā arī
reklāmas speciālists un pilsētas
galvenais mākslinieks.

Mainās līdzi laikam

Lai gan konkursa nominācijas
ir gandrīz nemainīgas, tomēr
tās «iet līdzi laikam». Konkursa
komisijas priekšsēdētājs Sabiedrības veselības aģentūras Jelgavas
filiāles vadītājs Juris Volostņikovs
ar veikalnieku un krodzinieku
konkursu ir saistīts no tā pirmsākumiem un atceras, ka vēl pirms
sešiem gadiem vērtētas vairumtirdzniecības bāzes. Savukārt
pirms trim gadiem līdz ar pirmā
tirdzniecības centra parādīšanos
Jelgavā konkursā iekļauta arī
šāda nominācija. Visjaunākā nominācija, kas šogad konkursā bija
pirmo reizi, ir sporta un atpūtas
centri, un J.Volostņikovs atklāj, ka
tajā bija tikai viens konkursants.
Savukārt, kā novērojis konkursa
komisijas priekšsēdētājs, parasti
visvairāk dalībnieku ir ēdināšanas
uzņēmumu grupā.
Laiks savas korekcijas ienes arī
žūrijas darbā, jo konkursa pirmsākumos tika vērtēta, piemēram,
valoda, kurā uzņēmumā runā ar
klientu, vai klients var samaksāt
ar norēķinu karti. Konkursa
komisijas priekšsēdētājs stāsta,
ka tagad objektos, kas pieteikti
konkursam, tiek vērtēts to ārējais
izskats, telpu stāvoklis, vizuālais
noformējums, reklāmu izskats un
izvietojums, klientu apkalpošanas
kultūra, piedāvāto preču vai pakalpojumu klāsts, tirgošanas poli-

tika un pretimnākšana klientiem.
«Principā ir divas galvenās lietas,
ko mēs vērtējam. Pirmkārt, ko un
kā konkursants devis klientam.
Otrkārt, ko un kā komersants devis saviem darbiniekiem,» rezumē
J.Volostņikovs.
Konkursa komisijas priekšsēdētājs atklāj, ka šogad arvien vairāk
uzņēmumu, kas pieteikušies
konkursā, pievērsuši uzmanību rūpēm par saviem darbiniekiem. Pirmoreiz šādas vēsmas
J.Volostņikovs pamanījis pirms
trim četriem gadiem, kad kāds
no konkursa dalībniekiem darbiniekiem piedāvāja brīvpusdienas.
«Tagad ir vairāki uzņēmumi, kas
darbiniekiem piedāvā veselības
apdrošināšanu, daļēji vai pavisam apmaksā pusdienas, ierīko
atpūtas stūrīti vai citādi rūpējas
par saviem darbiniekiem,» secina
J.Volostņikovs.
Kā vēl vienu tendenci, kas
novērota pēdējos gados, viņš min
apzaļumošanu. Konkursa komisijas priekšsēdētājs secina, ka
Jelgavā arvien vairāk attīstās uz
apmeklētāju orientēti uzņēmumi,
kam, domājot par saviem klientiem, galvenais ir pakalpojuma un
preces kvalitāte.
J.Volostņikovs uzskata, ka Jelgavā ir daudzi uzņēmumi, kas
jau vairākus gadus ir labā līmenī, piemēram, veikali «Elvi» un
«Rimi Jelgava», degvielas uzpildes
stacija «Astarte-Nafta», skaistumkopšanas saloni «Rebeka» un
«Debess». Viņš noliedz, ka šiem
uzņēmumiem nav jēgas piedalīties
konkursā par labākā veikalnieka
vai krodzinieka titulu. «Tādiem
uzņēmumiem atliek pārsteigt
žūriju ar kādu knifu. Piemēram,
vienu gadu salonā «Natālija»
parādījās pilsētā pirmais bērnu
frizēšanas soliņš. Savukārt veikalā
gada laikā var tikt ierīkots stūrītis
vai plauktiņš, kurā atrodamas
preces diabēta slimniekiem,» atklāj J.Volostņikovs.

Piesakās kūtrāk

Konkursa komisijas priekšsēdētājs stāsta, ka agrāk uzņēmēji
izrādījuši lielāku iniciatīvu un
aktīvāk paši pieteikušies dalībai
konkursā. Savukārt tagad savus
favorītus piesaka gan Ražotāju un
tirgotāju asociācija, gan pilsētas
dome, gan jebkurš jelgavnieks.
«Iespējams, cilvēki kautrējas izvirzīt savu kandidatūru,» skaidro
J.Volostņikovs. Tomēr, neskatoties uz to, par konkursantu

Konkursā «Jelgavas labākais veikalnieks un krodzinieks» piedalījās SIA
«Plesko Real Estate» tirdzniecības
centrs «Vivo centrs». «Šajā konkursā piedalāmies kopš «Vivo centra»
atklāšanas, turklāt tam ne tikai piesakāmies paši, bet mūs arī izvirzījuši
iedzīvotāji,» tirdzniecības centra vadītāja Agnese Mārtiņkrista bilst, ka
tā ir ne tikai iespēja gūt priekšstatu
par to, kā centru vērtē jelgavnieki,
bet arī lieliska uzņēmuma reklāma.
Mūsu pilsētā ir vairāki tirdzniecības
centri, taču A.Mārtiņkrista akcentē,
ka «Vivo centrs» bija pirmais. «Platības ziņā esam ierobežoti, kas liedz
sniegt plašākas iepirkšanās iespējas,
taču, tāpat kā citiem, arī mums ir
savas priekšrocības, un, šķiet, solīti priekšā pārējiem
esam vizuālā noformējuma un sabiedriski atraktīvu
pasākumu jomā.» Turklāt šogad vēl lielāka uzmanība
pievērsta klientu apkalpošanas kultūras uzlabošanai.
«Mūsu mērķis ir, lai ikviens pircējs no mums aizietu
apmierināts – gan iegādājies, ko vēlējies, gan saņēmis
laipnu attieksmi,» stāsta A.Mārtiņkrista un piebilst:
«Lai arī esam gandarīti ar daudzu «Vivo centra»
veikalu darbinieku attieksmi pret darbu, nekad nav
tā, ka nevar vēl labāk.» Tādēļ visa gada garumā
tirdzniecības centrā norisinās motivācijas kampaņa,

Par skaistumu jāmaksā
 Sintija Čepanone

Jau trīspadsmito gadu norisinājies par tradīciju kļuvušais konkurss «Jelgavas labākais veikalnieks un
krodzinieks». Šogad pavisam tika vērtēti 43 uzņēmumi
astoņās kategorijās – lielveikali, tirdzniecības centri,
specializētie būvniecības veikali, specializētie veikali,
ēdināšanas uzņēmumi, skaistumkopšanas saloni, degvielas uzpildes stacijas un sporta un atpūtas centri.
«Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar konkursa komisijas
priekšsēdētāju Juri Volostņikovu centās noskaidrot, vai
konkurss joprojām ir respektabls vai tomēr ir pamats
domāt, ka tas sevi izsmēlis. Šo jautājumu uzdevām
arī uzņēmumiem, kas atzīti par šā gada konkursa uzvarētājiem un laureātiem. Uzņēmējiem arī jautājām,
kas pamudinājis viņus pieteikties labāko veikalnieku
un krodzinieku konkursam un kas palīdz izdzīvot mūsdienu sīvās konkurences apstākļos.

Rūpējas par darbiniekiem

Kaut arī mūsu pilsēta
pašlaik nevar sūdzēties
par skaistumkopšanas
salonu trūkumu, Jelgavā tiek paplašināti jau
esošie un atklāti jauni.
«Jelgavas Vēstneša»
aptaujātie skaistumkopšanas salonu pārstāvji to uzskata par
pozitīvu faktoru – sīvā
konkurence uzņēmējiem liek sasparoties.
«Šķiet, ka Jelgavā pavisam
drīz izveidosies situācija, kad
katrai ģimenei būs savs skaistumkopšanas salons, un tas
mudina sasparoties,» saka «Rebekas» īpašniece Dace Niparte.
Savukārt individuālā uzņēmuma «Ļika – J», kam pieder
skaistumkopšanas salons «Manikīru nams», finanšu direktors
Jānis Gulbis vērtē, ka salonu
mūsu pilsētā nav daudz, bet
pietiekami, taču uzņēmuma paplašināšana bijis likumsakarīgs
solis. «Mūs nebiedēja fakts, ka
Jelgavā šajā jomā ir salīdzinoši
sīva konkurence. Mūsu prioritāte ir klientam sniegt pakalpojumu jebkurā laikā, turklāt
mēs arī apmācām jaunos meistarus,» J.Gulbis stāsta, ka nesen

«Jelgavas labākais veikalnieks un krodzinieks»
uzvarētāji
Grupa
Nosaukums
2007.
salīdzinot
		
gads
ar 2006.
			
gadu*
Lielveikali
«Elvi»
uzvarētājs
«Rimi Jelgava»

laureāts

Tirdzniecības centri «Vivo centrs»

uzvarētājs

«Valdeka»

uzvarētājs

«Pilsētas pasāža»

laureāts

Specializētie

«Pilsēta»

uzvarētājs

būvniecības veikali

Tirdzniecības nams «Kurši»

laureāts

«K-rauta»

laureāts

Specializētie veikali «Instrumentu nams»

–

uzvarētājs

«Tehnoland»

laureāts

Modes nams «Tēma»

laureāts

Stila salons «Pils putns»

laureāts

Ēdināšanas

Restorāns «Crash»

uzvarētājs

uzņēmumi

Restorāns bārs «Silva»

laureāts

«Čili pica»

laureāts

–

Slāvu restorāns
«Stolovaja Nr. 5»

laureāts

–

Skaistumkopšanas

«Manikīru nams»

uzvarētājs

–

saloni

«Rebeka»

laureāts

–

«Debess»

laureāts

–

«Astarte-Nafta»

uzvarētājs

DUS

DUS Jelgava 2
Sporta
un atpūtas centri
*

(SIA «Latvija Statoil»)

laureāts

–

Fitnesa klubs «Atletika»

laureāts

–

Vērtējums augstāks

SIA «Tirdzniecības centrs «Valdeka»» reiz jau kļuvis par konkursa «Jelgavas labākais veikalnieks un krodzinieks» laureātu, taču vadītāja Velga Romāne uzskata, ka uz veciem lauriem nedrīkst snaust. «Pašapmierinātībā nedrīkst iegrimt. Tas, ka pagājušajā gadā
tirdzniecības centru grupā «Valdeka» uzvarēja, nenozīmē, ka esam sasnieguši virsotnes – vienmēr var vairāk un labāk,» viņa atklāj,
ka tirdzniecības centrs piedzīvos būtiskas pārmaiņas. Proti, SIA «SMI Latvia» noslēdzis darījumu ar Īrijas kompāniju «BNTP» par tirdzniecības centra «Valdeka» iegādi. Jaunais īpašnieks divu gadu laikā plāno ievērojami paplašināt tirdzniecības centru, sasniedzot 24
tūkstošus kvadrātmetru lielu platību. Pašlaik «Valdekā» ir 28 nomnieki, taču to skaitu paredzēts palielināt. Plānots, ka tajā būs arī
mājas preču veikals «JYSK». «Mūsu prioritāte ir pircējs. Lai viņš «Valdekā» var iegūt to, ko gaidījis, un aizietu apmierināts. Panākt,
lai ikviens būtu pārliecināts, ka mūsējais ir visvisvislabākais tirdzniecības centrs,» V.Romāne stāsta, ka, protams, priecē konkursa
komisijas apmeklējums, tomēr vairāk būtu gribējies dzirdēt kritiku. «Savu tirdzniecības centru izvērtējam teju katru dienu, taču viena
lieta ir mūsu, centrā strādājošo, izjūta par to, kas uzlabojams, pavisam kas cits – ja uz trūkumiem norāda citi. No malas tos saskatīt
vieglāk,» «Valdekas» vadītāja vērtē, ka šogad arī citi tirdzniecības centri ieguldījuši milzīgu darbu sava tēla veidošanā. «Šā gada konkursā mums ir stipri, interesanti konkurenti. Var redzēt, ka ikviens piestrādājis, sakārtojot kā telpas, tā ārpusi,» saka V.Romāne.
Foto: JV
«Paši konkursam nepieteicāmies ne pagājušajā gadā, ne šajā
– esam pieticīgi un sevi slavināt negribam,» SIA «Kongs» valdes
loceklis Oskars Bortkevičs pieļauj, ka veikala «Instrumentu nams»
pieteicēji konkursam varētu būt apmierinātie klienti, un atzīst, ka
augstais novērtējums rada gandarījumu. Gluži tāpat kā citi «Jelgavas labākā veikalnieka un krodzinieka» laureāti, O.Bartkevičs bilst,
ka tirdzniecības vietai noteikti jāpiestrādā pie rūpīgākas attieksmes pret klientu, bet uz jautājumu par konkurentiem pilsētā viņš
atbild: «Tādi, protams, ir vairāki specializētie veikali, kas atklāti
salīdzinoši nesen, un tas piešķir lielāku dzīvīgumu. Apzināmies,
ka klienti ir tie, kas dod mums maizi.» Viņš stāsta, ka tieši tādēļ
būtiski ir kompetenti strādājošie. «Instrumenti nav piens, ko iespējams vienkārši iegādāties. Mums ir plašs pakalpojumu spektrs,
tādēļ vēl jo svarīgāka ir darbinieku profesionalitāte. Jāņem vērā,
ka daudzi pircēji šajā jomā ir iesācēji un kāds, iespējams, iegādājas savu pirmo instrumentu mūžā.» Bet, runājot par «Labāko
veikalnieku un krodzinieku», O.Bartkevičs atceras, ka pērn augsts
novērtējums gūts arī šajā konkursā valsts līmenī.

Vērtējums nemainīgs

– nebija starp laureātiem un uzvarētājiem vai piedalās pirmo reizi

trūkumu sūdzēties nevar – šogad
pieteikušies teju 50 uzņēmumi.
J.Volostņikovs uzskata, ka konkurss veicina pozitīvu konkurenci uzņēmēju starpā, kā arī ir
prestiža jautājums, jo finālā tiek
popularizēti labākie no labākajiem Jelgavā. Konkursa komisijas
priekšsēdētājs atceras piemēru,
kad piedalīšanās konkursā kādai
vairumtirdzniecības bāzei bijis
stimuls labiekārtot apkārtni un

kurā katru mēnesi tiek izvērtēti nomnieku veikali un
pārdevēji. Vērtētāji ir gan centra administrācija, gan
slepenie pircēji, kuri novērtē darbinieku laipnību,
atsaucību un profesionalitāti, kā arī veikalu vizuālo
noformējumu, mārketinga aktivitātes un tīrību. Katru
mēnesi labākie pārdevēji un veikali tiek apbalvoti,
un tas ikvienu mudina kļūt vēl labākam. Šā gada
laikā vairāki «Vivo centra» veikali un to pārdevēji jau
ieguvuši mēneša labākā darbinieka un uzņēmuma
statusu, un, kā viņi paši atzīst, tas esot pietiekams
stimuls strādāt arvien labāk.

Ceturtdiena, 2007. gada 20. septembris

nobruģēt laukumu.
Turklāt visi konkursa uzvarētāji
startē valsts līmeņa konkursā, un
tā ir lieliska iespēja veicināt savu
atpazīstamību. Piemēram, divus
gadus pēc kārtas par labāko valstī
atzīts skaistumkopšanas salons
«Natālija», bet atzinību guvuši
arī tādi uzņēmumi kā skaistumkopšanas salons «Rebeka», ēdināšanas uzņēmums «Silva», veikals
«Dzintars».
Pērn SIA «Vita mārkets» veikals «Elvi» Rūpniecības ielā lielveikalu grupā plūca uzvarētāja
laurus, un likumsakarīgi, ka konkursam «Jelgavas labākais veikalnieks un krodzinieks» tas
tika pieteikts arī šajā gadā. «Tas motivē veikala
darbiniekus pievērst lielāku uzmanību kārtībai,
tīrībai lielveikalā un tā teritorijā, produktiem un
to izkārtojumam, attieksmei pret mūsu klientu,»
«Elvi» ražošanas vadītāja Silvija Narvaiša atklāj,
ka konkurss ļauj pašiem gūt priekšstatu par veikalu kopumā, jo tas tiek vērtēts ne tikai komisijas
viesošanās dienā, bet arī iepriekš, apzinot tā
stiprās un vājās puses. «Vērtēts jau tiek ne tikai
veikals, bet arī ražošanas, noliktavas telpas,
pagalms, un mēs, ņemot vērā klientu vēlmes,
allaž cenšamies pilnveidot kā preču sortimentu,
tā to izkārtojumu. Turklāt no malas nepilnības
labāk saskatāmas, tādēļ komisijas norādījumus
ņemam vērā,» tā ražošanas vadītāja. Viņa atklāj,
ka lielveikalā īpaša uzmanība tiek pievērsta arī
svaigo dārzeņu, augļu un konditorejas izstrādājumu kvalitātei un klāstam. «Pašiem sevi grūti
novērtēt, taču citos lielveikalos pamanītos trūkumus savā cenšamies nepieļaut,» S.Narvaiša bilst,
ka galvenokārt tas attiecas uz ikvienam pircējam pamanāmo. «Tie ir ārējie rādītāji, kas rada
priekšstatu par tirdzniecības vietu kopumā,»
klientiem ērtas un sakārtotas vides nozīmību
akcentē ražošanas vadītāja.

«Jelgavā ir
divas «Astarte – Nafta» degvielas uzpildes
stacijas, un
ik gadu šajā
konkursā
iegūstam
godalgotas vietas,»
SIA «Astarte – Nafta»
Iepirkumu
– pārdošanas daļas vadītājs Uldis Jēkabsons atklāj, ka «Jelgavas labākajā
veikalniekā un krodziniekā» piedalās kopš 2002. gada un, piemēram, pērn savā grupā par uzvarētāju tika atzīta degvielas
uzpildes stacija Rīgas ielā. Stāstot par motivāciju piedalīties
šajā konkursā, U.Jēkabsons akcentē, viņaprāt, būtiskāko: sniegt
klientiem informāciju par «Astarte – Nafta» pakalpojumiem un
pašu uzņēmumu. «Komisija šogad lielu uzmanību pievērsa preču
sortimentam, izkārtojumam, servisam un apkalpošanas kultūrai,»
atklāj Iepirkumu – pārdošanas daļas vadītājs. Uz jautājumu par
konkurenci viņš atbild: «Katrai degvielas uzpildes stacijai ir sava
klientūra gan nacionālā, gan sociālā statusa ziņā. Mēs varam būt
pārāki ar plašo preču sortimentu.» U.Jēkabsons piebilst, ka ik gadu
konkursā iegūtais novērtējums mudina pilnveidoties. «Gribētu
attīstīties ātrās ēdināšanas jomā,» viņš atklāj ieceres.

«Manikīru nams» pārcēlies uz
krietni plašākām telpām un tas
ļāvis izvērsties gan kvalitatīvi,
gan kvantitatīvi. Tagad salons
klientus cer piesaistīt arī ar
operatīvumu. «Viņiem vairs nav
jāpierakstās nedēļu iepriekš, kā
tas ir citos salonos,» paskaidro
finanšu direktors.
«Uzskatu, ka Jelgavā augsta
līmeņa skaistumkopšanas salonu
nav daudz, turklāt pašlaik daudzi
cenšas konkurēt ar cenu, kas
diemžēl arī pazemina kvalitāti,»
«Jelgavas labākā veikalnieka un
krodzinieka» laureāta, salona
«Debess», vadītāja Dina Baumane pārliecināta, ka viss maksā tik,
cik maksā, un tieši tas nodrošina
pakalpojumu kvalitāti. Viņasprāt,
arī jelgavnieki beidzot to sapratuši, un nu līdztekus ierastajām
skaistuma procedūrām aizvien
pieprasītākas kļūst īpašākas lietas, piemēram, šokolādes masāža.
«Cilvēki, kas pieraduši rūpēties
par sevi, to arī dara, sievietes
vēlas kļūt skaistākas un izvērtē
ne tikai cenu, bet arī pakalpojuma
kvalitāti,» D.Baumane spriež,
ka strādāt būtu daudz vieglāk,
ja konkurence būtu pozitīva,
veselīga, nevis vērsta uz to, lai
pakalpojumus piedāvātu pēc
iespējas lētāk.
Arī salons «Rebeka» kļuvis par
konkursa laureātu. Tā īpašniece

Skaistumkopšanas salonam «Manikīru nams» ir ko parādīt konkursa žūrijai – nesen uzņēmums pārcēlies uz daudz plašākām
telpām, lai klientiem nodrošinātu kvalitatīvus un daudzveidīgus
pakalpojumus, kā arī iespēju speciālistus apmeklēt jebkurā laikā.
Salona saimniekus sīvā konkurence nebiedē. «Stabilitāti uzņēmumam nodrošina tas, ka līdztekus skaistumkopšanas pakalpojumiem mēs arī apmācām jaunos meistarus,» tā «Manikīru nama»
īpašniece Irina Gulbe.
bilst, ka klientu un konkursa
komisijas norādījumi vienmēr
tiek ņemti vērā, jo nereti gadās
situācija, ka pašiem trūkumus
saskatīt grūtāk. «Šim nolūkam
mūsu salonā iekārtota atsauksmju grāmata, arī komisijas
savulaik ieteiktais, piemēram,
uzlabot gaisa kvalitāti telpās,
pilnveidots,» paskaidro «Rebe-

kas» īpašniece. Viņa norāda, ka
spriest par citu skaistumkopšanas salonu pakalpojumu kvalitāti, kopš nodibinājusi savu,
var vien pēc klientu stāstītā,
un tas ļauj apjaust, ka ikvienā
salonā ir kāds mīnuss – vai tas
būtu profesionalitātes trūkums,
vai, piemēram, nekvalitatīvas
kosmētikas izvēle.

Celtniecības «bums» turpinās
 Sintija Čepanone

«Katru gadu piesakāmies «Jelgavas labākajam veikalniekam un
krodziniekam», cenšoties būt vislabākie, bet
vienmēr atveras kāds
jauns veikals un kļūst
par konkursa uzvarētāju,» saka būvmateriālu
veikala «Pilsēta» vadītājs Aivars Šangelis. Viņš
norāda, ka konkurence
Jelgavā šajā jomā ir spēcīga, kaut arī dažkārt
nevar īsti saprast – ir tas
veikals vai ne.
Runas par celtniecības «buma»
norietu ar bažām liek raudzīties
uz būvmateriālu veikalu spēju
izdzīvot, tomēr šīs jomas uzņēmumi Jelgavā jūtas stabili. «Ja
veikalā var iegādāties visu nepieciešamo, tā ir garantija tam,
ka pircēju netrūks,» A.Šangelis
uzskata, ka svarīgākais specializētajos būvniecības veikalos ir

Būvmateriālu veikals «Pilsēta» Rūpniecības ielā par labākā veikalnieka titulu savā grupā cīnās jau vairākus gadus. Beidzot uzņēmuma centieni vainagojušies panākumiem, un, neraugoties uz
sīvo konkurenci mūsu pilsētā, tas kļuvis par konkursa «Jelgavas
labākais veikalnieks uz krodzinieks 2007» uzvarētāju.
serviss, un «Pilsēta» par klientu
trūkumu sūdzēties nevar. Tas
nākotnē ļauj raudzīties cerīgi.
«Pilsētas» vadītājs norāda, ka
augusi arī iedzīvotāju pirktspēja

«Esam labākie un gribam, lai tie, kas to vēl nezina, uzzina. Tieši
tādēļ jau otro gadu piesakāmies «Jelgavas labākajam veikalniekam un krodziniekam»,» par konkursu, kurā arī pērn plūkti
uzvaras lauri, saka restorāna «Crash» Komercdaļas vadītāja Antra
Tomase-Pole. Viņa vērtē, ka mūsu pilsētā ēdināšanas uzņēmumu
netrūkst, taču katram ir kas tāds, kas to atšķir no pārējiem, tādēļ
runāt par konkurenci nevarot. «Mūsu restorāns atrodas labā
vietā, un tas nepārtraukti liek pilnveidoties,» A.Tomase-Pole min,
ka labs serviss, atlaižu sistēma un citas priekšrocības ir tas, ar ko
iespējams piesaistīt klientus, tādēļ restorānā «Crash» tam netiek
taupīta enerģija. Un konkursu «Jelgavas labākais veikalnieks un
krodzinieks» Komercdaļas vadītāja uzskata par daļu no stimula
kļūt vēl labākiem.

– ja pirms gadiem trim raudzījās
pēc lētākā materiāla, tad pašlaik
novērtē dārgāku, taču kvalitatīvu preci.
Arī lielveikala «K-rauta» komu-

nikāciju speciāliste Ieva Zlaugotne
atklāj, ka viens no «K-rautas»
lielākajiem trumpjiem ir viegla un
ērta iepirkšanās, kā arī speciāli,
ar mājas labiekārtošanu saistīti
pakalpojumi. «Būvmateriālu tirgū
Jelgavā ir sīva konkurence, jo šeit
ir praktiski visi spēcīgākie būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumi.
Taču reģionam ir potenciāls,
jo strauji attīstās celtniecība,»
I.Zlaugotne atklāj, ka tieši tādēļ
Jelgava uzņēmumam ir stratēģiski svarīga. Uz jautājumu par
motivāciju piedalīties konkursā
viņa atbild: «Mēs esam atvērti
visām aktivitātēm, kas notiek pilsētā. Ja Jelgavā esam ienākuši, tad
strādājam ar domu, ka sabiedrība
un viss, kas notiek pilsētā, attiecas
arī uz mums. Turklāt dalība šādā
konkursā ir svarīga, jo tas parāda
– esam labākie vai ne. Ja ne, tad
kur mēs esam, kas mums jāuzlabo,
kurā virzienā jāiet,» «K-rautas»
pārstāve piebilst, ka šāds konkurss arī lieku reizi darbiniekiem
atgādina, ka klientu apkalpošanas
kultūrai jābūt augstā līmenī.

«Par mūsu dalību
konkursā iepriekš
nebiju informēta,
taču esam ļoti priecīgi par piedāvāto iespēju,» kluba
«Atletika Jelgava»
direktore Indra Zakovska piebilst, ka
pirms tam gan būtu
gribējies iegūt sīkāku informāciju par
tā norisi un noteikumiem. Sporta un atpūtas centru vērtēšana šogad noritēja pirmo
reizi, un I.Zakovska teic: «Apsveicami, ka konkurss akcentē ne tikai
tirdzniecības vietas, ēdināšanas un skaistumkopšanas uzņēmumus, bet
pievērš uzmanību arī fitnesa klubiem. Pašlaik mūsu pilsētā nav daudz
tādu iestāžu, kas varētu startēt šajā grupā,» spriež direktore, norādot,
ka pagaidām Jelgavā konkurentu viņiem gandrīz nav ne kvalitātes, ne
pakalpojumu daudzveidības, īpaši fitnesa, jomā. Taču tas gan neļauj
apstāties pie sasniegtā. «Kaut arī esam vienīgais šāds klubs Jelgavā,
mums vienmēr jābūt modriem. Tieši tādēļ aizvien vairāk cenšamies
paaugstināt pakalpojumu kvalitāti un ieviešam jaunus. Esam uzlabojuši
iekšējo telpu dizainu un ar prieku gaidām ikvienu jelgavnieku. Ļoti būtiska ir darbinieku attieksme pret klientu,» I.Zakovska lēš, ka tieši šajā jomā
uzņēmumam vēl nepieciešams pilnveidoties. «Mēs mīlam, cienām, gaidām un pazīstam katru mūsu apmeklētāju, taču vēl aizvien darbinieku
attieksmi pret klientu uzskatām par vienu no mūsu vājajiem punktiem,
kuru nepieciešams uzlabot,» tā «Atletikas Jelgava» direktore.
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Pensiju uzkrājumu
pārvaldītāji
jāmaina visiem
Strādājošs pensionārs
A.Elsteris «Jelgavas Vēstnesim» jautā, kā viņu ietekmēs
izmaiņas pensiju likumdošanā, kas paredz, ka no šā gada
oktobra Valsts kase pārtrauks
pārvaldīt pensiju kapitāla 2.
līmeņa uzkrājumus.
Vē s t u l ē l a i k r a k s t a m
A.Elsteris pauž bažas par
to, vai komercbankas, kas
turpmāk pārvaldīs pensiju
kapitāla 2. līmeņa uzkrājumus, viņam gada beigās atdos
uzkrājumu, kā to līdz šim
darījusi Valsts kase.
Uzkrāto līdzekļu pārvaldīšanas reforma ir pēdējais posms
Ministru kabineta pieņemtajā
pensiju likumdošanas koncepcijā.
Ministru kabineta noteikumi,
kas paredz, ka Valsts kase beigs
pārvaldīt valsts fondēto pensiju
shēmas jeb pensiju 2. līmeņa
līdzekļus, stāsies spēkā šā gada
1. novembrī. Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)
Jelgavas nodaļas vadītāja Dace
Olte skaidro, ka šie noteikumi paredz rīkot konkursu starp līdzekļu
pārvaldītājiem, lai noskaidrotu,
kurš pārņems līdzekļus, ko līdz
šim pārvaldīja Valsts kase.
D.Olte stāsta, ka Valsts kases
ieguldījumu plāna dalībnieki vēl
līdz šā gada 28. septembrim paši
var mainīt ieguldījumu plānu,
izvēloties kādu no privāto līdzekļu

pārvaldītāju piedāvātajiem plāniem. Tos iedzīvotājus, kas nebūs
izvēlējušies līdzekļu pārvaldītāju,
VSAA sadalīs starp konkursā
uzvarējušajiem līdzekļu pārvaldītājiem. Tādā veidā līdz šā gada
oktobra beigām tiks nodrošināta
visu, arī pasīvo shēmas dalībnieku
ieguldījumu plānu maiņa. «Tie,
kuriem ieguldījumu plāns tiks
mainīts konkursa kārtā, saņems
VSAA paziņojumu par veikto maiņu,» norāda D.Olte. Viņa uzsver, ka
izvēlēto pensiju fondu reizi gadā
drīkst mainīt.
VSAA Jelgavas nodaļas vadītāja uzsver, ka likums «Par
valsts pensijām» indivīdam ļauj
izvēlēties pensijas izmaksas
veidu – saņemt ar piegādi mājās
vai pārskaitot uz viņa izvēlēto
kredītiestādi, vai Latvijas pasta norēķinu sistēmā (t.s. PNS
kontā). Viņa atgādina, ka ir
divu kategoriju 2. pensiju līmeņa
dalībnieki. Pirmkārt, tie, kas šim
līmenim tiek pievienoti automātiski – personas, kas dzimušas
pēc 1971. gada 1. jūlija. Otrkārt,
tie, kas piesakās brīvprātīgi
– personas, kas dzimušas laikā
no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971.
gada 1. jūlijam.
Sīkāk ar ieguldījumu plāniem
var iepazīties banku filiālēs, kā arī
jebkurā VSAA nodaļā un mājas
lapā internetā (www.vsaa.lv).
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica
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Apbalvo jaunos sportistus
 Ritma Gaidamoviča

1. vietas ieguvēji
2007. gada Latvijas
Jaunatnes olimpiādē

Visi Latvijas Jaunatnes
olimpiādes Jelgavas
sportisti un labākie
citu sporta sacensību
pārstāvji, kas nepiedalījās olimpiādē, šovakar, 20. septembrī,
pulksten 18 svinīgā
apbalvošanas ceremonijā tiksies «Jelgavas baltajos kreklos».
Labākie saņems Pateicības rakstus un balvas, pārējie dalībnieki
– Atzinības rakstus,
bet visi kopā – patīkamu atpūtu kopā ar
komandas biedriem
un draugiem. Pateicības pasākumu rīko
Jelgavas Sporta servisa centrs.
Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis teic, ka
pasākumā piedalīsies gandrīz
visi Jelgavas sporta klubi, kopā
aptuveni 200 – 400 sportistu:
basketbolisti, vieglatlēti, smaiļotāji, peldētāji un citu sporta
veidu pārstāvji. Taču pasākuma
apmeklētība un kopējais sportistu skaits atkarīgs no sporta
klubu aktivitātes. «Šis gads bija
Latvijas Jaunatnes olimpiādes
spēļu gads, tāpēc vēlamies īpaši
apsveikt visus sportistus, kas
tajā piedalījās un ieguva labus
rezultātus. Jelgavas sportisti
ierindojās 7. vietā ar piecām
zelta, 13 sudraba un septiņām
bronzas medaļām. Galvenā
vēlme ir viņus apbalvot ar kaut
ko nebijušu, tāpēc izvēlējāmies
sarīkot izklaidējošo daļu, kas
būtu kā lielākā balva ne tikai

Smaiļošana un kanoe:
Pavels Balušs – četrkārtējs čempions (treneris Sergejs Bobkovs)
Sergejs Jegorovs – četrkārtējs čempions (treneris Sergejs Bobkovs)
Turans Manafovs – divkārtējs čempions (treneris Sergejs Bobkovs)
Māris Lagzdiņš – divkārtējs čempions (treneris Sergejs Bobkovs)
Brīvā cīņa:
Arturs Švalkovskis – (treneris Vladimirs Smirnovs)

2. un 3. vietas ieguvēji
2007. gada Latvijas
Jaunatnes olimpiādē

Latvijas Jaunatnes olimpiādi Ventspilī šajā gadā pārstāvēja arī 1991., 1992. gadā dzimušie basketbolisti (treneri Jānis Vītols (no kreisās), Pēteris Lagzdiņš un Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis), kopvērtējumā izcīnot 2. vietu.
Foto no Sporta servisa centra arhīva
labāko vietu ieguvējiem, bet
arī pārējiem, kas piedalījās
un pārstāvēja Jelgavu dažāda
līmeņa sporta sacensībās. Līdz
šim apbalvojām tikai labākos,
bet nu pienācis laiks sniegt
atzinību un reizē pateicību
arī tiem, kam dažādās sporta
disciplīnās tik labi neveicās, lai
būtu stimuls uzlabot rezultātus
turpmākajās spēlēs un sacensībās,» stāsta J.Kaminskis.
Jelgavnieki startēja deviņos
sporta veidos – airēšanā, brī-

vajā cīņā, basketbolā, džudo, futbolā, peldēšanā, BMX,
smaiļošanā, kanoe airēšanā un
vieglatlētikā. Apbalvoti tiks ne
tikai Latvijas Jaunatnes olimpiādes sporta veidu pārstāvji,
bet arī tie, kas ievērojamus
rezultātus guvuši Eiropas un
Baltijas mēroga čempionātos.
J.Kaminiskis stāsta – lai jauniešiem pasākums neizvērstos
par garlaicīgu un oficiālu apbalvošanas ceremoniju, šajā
reizē padomāts par izklaidējošo

programmu. «Apbalvošanas
starplaikos uzstāsies un sportistus priecēs divas pašdarbības
deju grupas – austrumu deju
grupa «Rebeka» un moderno
deju grupa «Spīgana»,» tā
direktors. Taču pēc oficiālās
daļas un priekšnesumiem visus
izklaidēs kluba «Jelgavas baltie
krekli» dīdžejs ar muzikālo
programmu. Pasākums beigsies ap pulksten 23, lai visi nepilngadīgie sportisti savlaicīgi
nokļūtu mājās.

Atrādīs komandu jelgavniekiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē Jelgavas Sporta hallē pirmo
reizi pēc trenera maiņas
publikai «atrādīsies»
vietējā basketbola komanda «Zemgale».
Jelgavas basketbola komanda piedalīsies Jelgavas pilsētas
Domes kausa izcīņā, kas norisināsies jau trešo gadu. Sporta
servisa centra direktors Juris
Kaminskis stāsta, ka tradīcija
aizsākta līdz ar halles uzcelšanu,
jo pilsētā izveidota vieta, kur
rīkot sacensības. «Tā kā Jelgavā
ir basketbola komanda, kas iekļuvusi Latvijas basketbola līgā, mēs
dodam tai iespēju pārbaudīt savus
spēkus,» sacensības raksturo
J.Kaminskis.
Šogad, tāpat kā iepriekšējos
gadus, Jelgavas pilsētas Domes
kausa izcīņā basketbolā vīriešiem piedalīsies komandas no
Jelgavas sadraudzības pilsētām
Šauļiem un Pērnavas. No Latvijas – Rīgas komanda «Ķeizarmežs», bet diemžēl Jelgavu
ar klātbūtni nepagodinās, kā
iepriekš bija plānots, Latvijas
basketbola komandas «Liepājas lauvas» un «VEF», jo tās
piekritušas piedalīties lielāka
mēroga sacensībās. J.Kaminskis
tomēr ir optimistiski noskaņots
un teic: ja Jelgavas komanda
parādīs labu sniegumu, tad gan
basketbola klubs «Zemgale»,
gan pilsētas dome sāks nopietni
domāt par sponsoru piesaistīšanu, lai turpmāk Jelgavas
pilsētas Domes kausam būtu

Domes kausa
basketbola spēļu grafiks

Vieglatlētika:
Mārtiņš Balgalvis
Artūrs Koškins
Aleksandrs Sļotovs
Jurijs Kostromins
Airēšana:
Laila Rozīte
Smaiļošana un kanoe:
Sergejs Švāģers
Inga Staņuna
Anita Staņuna
Maija Bārzdaine
Karīna Birzniece
Jānis Geidāns
Džudo:
Ņikita Petrovs

Par augstiem
sasniegumiem
starptautiskās
sacensībās
2007. gadā
pateicību saņēma

Vitālijs Samoļins, šahs
(treneris Viktors Krūmiņš)
Kalvis Kalniņš, karatē
(treneris Andris Vasiļjevs)

Zemgales Olimpiskais
centrs skicēs
Prezentēts Zemgales Olimpiskā centra skiču projekts – nu jau
arī vizuāli iespējams novērtēt,
kāds varētu izskatīties olimpiskais centrs Jelgavā 2010. gadā.
Centrā būs apvienots vieglatlētikas stadions ar skrejceliņiem
un sektoriem dažādām sporta
disciplīnām, futbola laukums ar
dabīgā zāliena segumu atbilstoši
FIFA prasībām (1500 skatītāju
vietas), sporta halle ar sporta
spēļu laukumiem un skatītāju
tribīnēm (2000 skatītāju vietas)
un āra treniņu laukumi fut-

21. septembrī
• Pulksten 17.30 –
«Šauļi» – «Ķeizarmežs»
• Pulksten 19.30 –
«Zemgale» – «Pērnava»
22. septembrī
• Pulksten 17 –
«Zemgale» – «Šauļi»
• Pulksten 19 –
«Pērnava» – «Ķeizarmežs»
23. septembrī
• Pulksten 10 –
«Šauļi» – «Pērnava»
• Pulksten 12 –
«Zemgale» – «Ķeizarmežs»

laikā komandai piepulcēsies vēl
Basketbola komandas «Zemgale» spēlētāji tikai pirms nedēļas kāds spēlētājs. Jānis Bambis,
sākuši saspēles pieslīpēšanu un kombināciju atstrādāšanu.
kurš uz Jelgavu mērojis ceļu no
Foto: JV Valmieras, «Jelgavas Vēstnesim»
prēmiju fonds, ne tikai kausi un tē kā pusprofesionālu komandu, atklāj, kāpēc nolēmis mainīt
piemiņas balvas visiem koman- jo gandrīz visi spēlētāji strādā al- klubus. Pirmkārt, tāpēc, ka uz
du dalībniekiem. «Lielās koman- gotu darbu un trenēties var reizi Jelgavu nāca treneris, ar kuru
das izvēlas piedalīties tur, kur dienā. Viņš nenoliedz, ka puišiem sportistam izveidojusies ļoti laba
ir prēmiju fonds,» atzīst Sporta basketbols patīk un viņi strādā ar sadarbība un kura darba metodes
servisa centra direktors.
pašatdevi, bet norāda – lai izkļūtu viņam ir pieņemamas. Otrkārt,
Nesen par basketbola koman- no otrās divīzijas un kļūtu par vēlme nomainīt vidi, turklāt
das «Zemgale» galveno treneri profesionālu komandu, jātrenējas viņam basketbola kluba «Zemgale» projekts licies daudzsološs.
kļuva Latvijā gana pazīstamais vismaz divas reizes dienā.
Varis Krūmiņš, kurš iepriekš
Pašlaik ir zināms, ka jauno Basketbolists atklāj, ka līgumu
trenēja Valmieras basketbolistus. sezonu «Zemgale» uzsāks ar ar «Zemgali» parakstījis uz trīs
Viņš «Jelgavas Vēstnesim» skaid- trīspadsmit spēlētājiem – Aini gadiem un plāno sportu apvienot
ro, ka darbu ar komandu sācis un Māri Lagzdiņiem, Jāni Bam- ar studijām maģistrantūrā. Viņš
20. augustā un pašlaik iepazinies bi, Madaru Grasmani, Andri teic, ka Jelgavā dzīvo jau mēnesi
ar situāciju. V.Krūmiņš atklāj, Justoviču, Uldi Ēberu, Edgaru un ir iejuties, kaut gan sākumā
ka pārsvarā tiek strādāts pie un Kalvi Krūmiņiem, Arti Put- bijis grūti – pārcelšanās no makomandas fiziskās sagatavotības niņu, Edgaru Tramdaku, Gati zākas pilsētas uz lielāku radījusi
un komandas saspēles. Treneris Meikšānu, Tomu Neilandu un dažādas sadzīviskas grūtības.
Tā kā ieeja uz spēlēm būs bez
norāda, ka izteikt prognozes par Juri Zakenfeldu. Lai gan iepriekš
gaidāmajiem mačiem vēl pāragri, bija plānots, komandai nepievie- maksas, Sporta servisa centra dijo komanda ir jauna un tās dalīb- nosies Ģirts Hauks un Inguss rektors aicina visus interesentus
nieki agrāk kopā nav spēlējuši. Kazulis. Treneris V.Krūmiņš doties uz halli Mātera ielā 44a, lai
Pašlaik V.Krūmiņš «Zemgali» vēr- norāda, ka, iespējams, sezonas atbalstītu savējos.

Vladimirs Abramovs
Aleksejs Lastovka
Ņikita Matosovs
Krists Krūmiņš
Vadims Terentjevs
Basketbols:
Kaspars Plinka
Andris Misters
Jānis Bērziņš
Roberts Jaksis
Edgars Sviklis
Dāvis Reinbergs
Mārtiņš Birģelis
Ivo Majevskis
Kristaps Vereščagins
Linards Larionovs
Elvis Pētersons
Ainārs Žvagiņš
Peldēšana:
Agnese Bikoviča
Aleksandrs Kapšaņinovs
Brīvā cīņa:
Rihards Eidints
Džafars Hasanovs

bolam, pludmales volejbolam,
rokasbumbai, basketbolam.
Tas atradīsies teritorijā starp
Kronvalda, Strazdu un Akmeņu ielu.
Centra būvniecību īstenos
Jelgavas pilsētas dome kopā ar
Latvijas Olimpisko komiteju,
kas augusta beigās šī projekta īstenošanai saņēma valsts
galvojumu par 4,9 miljoniem
latu. Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums tajā ir 4 836 517
lati. Projekta kopējās izmaksas 9 736 517 lati.

Sporta
halle ar
sporta spēļu laukumiem un
skatītāju
tribīnēm

Vieglatlētikas
stadions
ar sešiem
skrejceliņiem un
sektoriem
dažādām
sporta disciplīnām

Sporta
hallē
plānota arī
interesanta dizaina
kafejnīca
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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.
 29. septembrī pulksten 18
– aģentūras «Kultūra» jauniešu
kora «Mītava» 20 gadu jubilejas koncerts Ozolnieku tautas
namā. Koncertā skanēs iemīļotas kora dziesmas klasiskos un
mūsdienīgos ritmos. Koncerta
noslēgumā – popūrijs Jāņa
Švarcbaha aranžējumā. Koncerta viesi: grupa «Teachers»;
solisti: Juris Vizbulis, Jānis Kurševs, Einārs Verro, Ivars Cinkus,
Endijs Rozenbergs.
 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 14
un 17 – Latvijas Dailes teātra
viesizrāde Denī Robērs «Intim».
Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Lomās Ģirts Ķesteris un Kristīne
Neverauska. Biļešu cena – Ls
8; 6; 5; 4.

Izstādes
Kultūras namā

 Līdz 4. oktobrim – Zemgales
NVO atbalsta centra fotoizstāde
«Jaunieši tev apkārt».
 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
 No 21. līdz 23. septembrim
– Jelgavas pilsētas domes kausa izcīņa basketbolā vīriešiem
(Sporta hallē Mātera ielā 44a):
21. septembrī pulksten 17.30
– «Šauļi» – «Ķeizarmežs» (Rīga),
pulksten 19.30 BK «Zemgale»
– «Pērnava». 22. septembrī
pulksten 17 – «Pērnava» – «Ķeizarmežs», pulksten 19 – BK
«Zemgale» – «Šauļi». 23. septembrī pulksten 10 – «Šauļi»
– «Pērnava», pulksten 12 – BK
«Zemgale» – «Ķeizarmežs».
 22. septembrī – Latvijas Republikas čempionāts un «Jelgavas kauss» divniekos smaiļošanā
un kanoe airēšanā (Lielupē BJSS
airēšanas bāzē Pils salā).

KULTŪRA

Ceturtdiena, 2007. gada 20. septembris

Andelētāji un pircēji
Miķeļdienas gadatirgū
 Ritma Gaidamoviča

Visi rudens ražas novācēji, lieli un mazi
tirgotāji, pircēji un
bērni sestdien, 22.
septembrī, no pulksten 10 tiek gaidīti rudens ražas gadatirgū
«Miķeļdienu gaidot!».
Ikviens atnācējs varēs
iegādāties dažādas
rudens veltes, siltas
segas, vilnas zeķes
drēgnajiem rudens
un aukstajiem ziemas
vakariem. Būs iespēja
piedalīties dažādās atrakcijās un darboties
radošajās darbnīcās,
kā arī baudīt plašu
kultūras programmu.
Pasākumu rīko aģentūra «Kultūra».
Aģentūras «Kultūra» direktora vietniece Inta Englande stāsta, ka rudens saulgriežu svētki,
Miķeļdiena, ir laiks, kad apdarīti visi zemes darbi, zeme dodas
atpūtā, un šajā dienā ražai jābūt
zem jumta. Tikai kāposti vēl uz
lauka briest. «Ņemot vērā, ka
tas ir rudens bagātākais laiks,
jāsvin ražas svētki. Tādēļ arī rīkojam tradicionālo gadatirgu,»
tā I.Englande.
Šī ir diena, kad visi tiek
aicināti uz Hercoga Jēkaba
laukumu, kur notiks rudens
ražas gadatirgus un reizē
arī svētki visai Jelgavai. «Šī
ir vieta, kur pilsētniekiem
un pārējiem satikties, iegādāties dažādas dārza veltes,
amatniecības izstrādājumus,
rokdarbus un citas lietas,
pārrunāt jaunākos notikumus un, kā jau gadatirgū pēc
sentēvu ticējumiem pieņemts,
kāds sev var nolūkot līgavu vai
līgavaini,» teic direktora vietniece. Arī lielsaimniekiem un
mazdārziņu īpašniekiem, kas

Sestdien, 22.
septembrī, no
pulksten 10
visi tiek gaidīti Hercoga Jēkaba laukumā
uz gadatirgu
«Miķeļdienu
gaidot!».
Tajā ikvienam
būs iespēja
iegādāties
dažādas
rudens veltes,
amatniecības
izstrādājumus
un rokdarbus, baudīt
pašdarbnieku
kolektīvu
sarūpēto
kultūras
programmu
un piedalīties dažādās
atrakcijās.
Foto: JV
sarūpējuši dažādus labumus,
tiek dota iespēja atpūsties pēc
lielā darba cēliena.
I.Englande stāsta, ka gan
tirgotājus, gan pircējus, gan
skatītājus sagaidīs un reizē
izklaidēs uz svētkiem atbraukušais Miķelis – aktieris Jānis
Kirmuška.
Tirgošanās sāksies pulksten
10. Kā jau kārtīgam tirgum
pienākas, ikvienam atnācējam
būs iespēja iegādāties īstu lauku
maizes kukuli, lielas un mazas
māla bļodas, kas vajadzīgas
ikvienai kārtīgai saimniecei, un
citus keramikas izstrādājumus.
Dalību pieteikusi arī stādu audzētava, kas uz Jelgavu atvedīs
dažādus košumkrūmus. Pie
tuviem un tāliem biteniekiem
varēs iegādāties pļavas un meža
puķu medu un citus bišu pro-

duktus. Būs arī citas rudens
veltes, bet, domājot par saltajiem vakariem, šajā reizē varēs
iegādāties siltas segas, vilnas
zeķes, trikotāžas apģērbu. Čaklās adītājas varēs tikt pie vilnas
dzijas. Būs arī dažādi pinumi
un amatniecības izstrādājumi.
Direktora vietniece stāsta, ka
īpaši plašā sortimentā solās būt
koka amatniecības izstrādājumi
– karotes, gaļas dēlīši, sāls un
citi koka trauki, pirts piederumi. «Ņemot vērā jelgavnieku
vēlmes un pieprasījumu, esam
uzaicinājuši Skrīveru siera meitenes ar sarūpētajiem sieriem.
Būs arī gaļas žāvējumi no zemnieku saimniecības «Dūmiņi»,
kas atrodas Limbažu rajonā,»
tā direktora vietniece.
«Protams, līdztekus visiem
andelēšanās priekiem būs plaša

kultūras programma. Piedalīsies pašdarbības kolektīvi
«Jaunība», «Rota», «Diždancis», Latvijas Lauksaimniecības
universitātes deju kolektīvs
«Skalbe» un citi. Kopā ar skatītājiem un tirgus apmeklētājiem jokus plēsīs jelgavnieks
aktieris Dainis Ozoliņš,» stāsta
I.Englande.
No pulksten 14 Hercoga Jēkaba laukumā ciemos gaidīti Rīgas
Zooloģiskā dārza pārstāvji, kas
līdzi būs paņēmuši ūpīti, bebru, zaļo iguānu, šinšillu, trusi,
žurciņu, bruņurupuci un lapsu.
Viņi bērnus solījuši iepazīstināt
arī ar kādu eksotisku kukaini,
un no pulksten 14 līdz 15 varēs
nofotografēties kopā ar kādu
dzīvnieciņu.
Ikviens varēs piedalīties Miķeļa
rīkotajās atrakcijās. Paši mazākie

līdz pat pulksten 15 iesaistīsies
dažādās spēlēs, konkursos un radošajās darbnīcās. «Bērniem tiks
dota iespēja veidot figūriņas no
māla. Būsim sagādājuši dažādas
rudens veltes, no kurām viņi varēs veidot figūriņas, cilvēciņus un
citus mākslas darbus, kas vēlāk
būs apskatāmi Jelgavas kultūras
namā,» stāsta I.Englande.
Pasākuma programmā paredzēts, ka par nelielu samaksu
bērni varēs izkustēties atrakcijā
«Cirks».
I.Englande cer, ka ārā mūs visus sestdienas rītā sagaidīs patīkama rudens saule un atvasara,
lai zem dzestrajām lietus lāsēm
nav jāsēž nedz tirgotājiem, nedz
gadatirgus apmeklētājiem. Viņa
aicina visus jelgavniekus 22.
septembrī satikties Hercoga
Jēkaba laukumā.

Vairāk nekā 100 dāliju šķirņu vienkopus
 Ritma Gaidamoviča

No šodienas, 20. septembra, līdz Miķeļdienas gadatirgum kultūras nama telpās var
aplūkot kolekcionāru
un selekcionāru Jāņa
Juhņeviča un dzīvesbiedres Ināras Veilandes audzētās dālijas.
Izstādē «Rudens varavīksne» apmeklētājus
priecēs vairāk nekā
100 dāliju šķirnes, no
kurām vismaz sešas
pašu radītas. Izstādes
laikā būs arī iespēja
pasūtīt dāliju gumu
nākamajam pavasarim, kā arī pēc izstādes saņemt pa kādam
ziedam.
Dāliju kolekcionārs un selekcionārs J.Juhņevičs stāsta,
ka viņa dāliju izstādes kultūras namā notiek jau vairāk
nekā 10 gadus. «Mūsu mērķis
nav skaitīt, cik gadus piedalāmies, bet gan katru gadu šo
krāšņumu parādīt ikvienam
jelgavniekam un ikreiz atvest
ko jaunu,» tā J.Juhņevičs.

Selekcionārs ar dāliju audzēšanu, kolekcionēšanu un selekcionēšanu nodarbojas vairāk
nekā 20 gadus. Viņš stāsta,
ka dāliju laukā patlaban aug
ap 200 šķirnēm, taču uz izstādi tikšot atvesta apmēram
puse. «Visam jābūt samērīgi,
jo gadu gaitā esam iepazinuši
sev atvēlēto telpu un zinām,
cik daudz vajadzīgs, lai cilvēks
tās spētu apskatīt. Katru gadu
cenšamies atvest ko jaunu,
lai redzētais neatkārtotos,
šogad esam ieplānojuši parādīt
30 jaunas šķirnes. Būs gan
Amerikas, gan Kanādas, gan
Jaunzēlandes, gan Holandes
un citas šķirnes,» stāsta kolekcionārs.
Viņš teic, ka nesen ar dāliju
kolekciju pabijis Rīgas Dabas
muzejā, kur notikusi ikgadējā
dāliju izstāde, bet tagad visu
krāšņumu varot vest uz Jelgavu. J.Juhņevičs atzīst, ka paša
selekcionētas ir 15 šķirnes,
kas nosauktas selekcionāram
pazīstamu meiteņu vārdos,
taču, ņemot vērā, ka laika apstākļi nav īpaši pateicīgi, visas
neuzziedēšot, tāpēc izstādē
apskatāmas būs sešas viņa
radītas dālijas. Kolekcionārs

atzīst, ka dāliju audzēšana ir
sirdslieta, kas nu kļuvusi arī
par biznesu, jo galvenais, lai
šis krāšņums pēc nogriešanas
būtu baudāms un, stāvot puķu
vāzē, ilgi priecētu. Ļoti liels
pieprasījums pēc dāliju ziediem
esot Rīgā, tur cilvēki lielākoties
izvēloties mazu ziedu dālijas
– rožu formas, lodveida, kaktusa tipa un citas. Taču arī Jelgavā vairākās vietās pieprasīts
un nopērkams pašmāju dāliju
audzētāja radītais krāšņums.
«Katru dienu no mūsu dārza
tiek nogriezti un aizvesti ap
1000 dāliju ziedu. Bieži vien
pieprasījums ir lielāks nekā
varam piedāvāt, jo daļa dāliju
nevar tik ātri izziedēt,» teic selekcionārs. J.Juhņevičs stāsta,
ka iepriekšējos gados ļoti populāri bijuši dažādi sarkanīgie
toņi, taču šajā topā ir gaišie
– baltas, dzeltenas, oranžas
un oranži dzeltenas, bet gadu
no gada nemainīgi pieprasītas
paliek koši sarkanas dālijas.
Gan gaišo toņu, gan arī sarkanīgi un raibo toņu ziedi no
šodienas apskatāmi kultūras
namā. Taču tiem, kas vēlēsies,
lai nākamajā rudenī kāda no
izstādītajām dāliju šķirnēm

Selekcionārs un kolekcionārs Jānis Juhņevičs uz izstādi Jelgavas
kultūras namā sola atvest vairāk nekā 100 dāliju šķirņu, no
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kurām sešas paša selekcionētas.
augtu viņu dārzā, būs iespēja
to pasūtīt. Selekcionārs teic,
ka izstāde visiem apskatāma
būs līdz sestdienas, 22. septembra, pēcpusdienai. «Un
tajā tiek gaidīti visi, kas vēlas
apskatīt Latvijā audzēto dāliju
krāšņumu. Dažiem tiks dota

iespēja pēc izstādes saņemt
grieztos ziedus uz mājām,» tā
kolekcionārs. J.Juhņeviča dārzu rotā ne tikai dālijas, bet arī
citas puķes – narcises, piecas
margrietiņu šķirnes, frēzijas,
asteres, gladiolas, dažādas
sausziedes un citas.

