Telefonakcija
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12 redakcijā uz lasītāju jautājumiem atbildēs Valsts bērnu tiesību aizsardzības
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redakcija@zi.jelgava.lv
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Plāno ierobežot automašīnu
kustību autoostas teritorijā
 Ilze Knusle-Jankevica

Privātais autotransports nereti novietots tā, ka apgrūtina autobusu pārvietošanos Jelgavas autoostas teritorijā, īpaši no Svētes ielas puses, jo līdzās spēļu zālei mašīnas tiek liktas pat trīs rindās. Tāpēc Jelgavas Autobusu parks nācis klajā ar iniciatīvu
ierobežot privātā autotransporta novietošanu autoostas teritorijā – šobrīd tiek meklēts labākais risinājums, kas tiks iesniegts
Foto: JV
Satiksmes kustības drošības komisijai.
apstiprinājusi, varēs ķerties
pie reālas transporta kustības
ierobežošanas.
Arī «Jelgavas Vēstneša» aptaujātie autobusu šoferi iebraukšanu un izbraukšanu
Jelgavas autoostas teritorijā
vērtē negatīvi. Uldis strādā par
autobusa vadītāju SIA «Migar»,
kas nodrošina pasažieru pārvadājumus Jelgavas rajonā. Viņš
atklāj, ka izmanto tikai otro
peronu, no kura izbraukšanu
apgrūtina stāvošās automašīnas, turklāt automašīnu vadī-

tāji ignorē izvietotās iebraukšanas aizlieguma zīmes, tāpēc
uzņēmuma vadītājs pat vērsies
Ceļu policijā, kur viņam norādīts, ka risināmas svarīgākas
lietas – ātruma pārsniegšana
un auto vadīšana dzērumā. Arī
autopārvadātāja «Nordeka»
autobusa šoferis Arnis atzīst,
ka izbraukšanu no autoostas
teritorijas apgrūtina mašīnas,
kas stāv ielas labajā pusē.
«Acīmredzot cilvēki, kas te
novietojuši mašīnas, kaut kur
tepat iet. Tāpēc nesaprotu, kā-

pēc autovadītāji mašīnas nenovieto, piemēram, netālu esošā
tirdzniecības centra «Pilsētas
pasāža» pazemes stāvvietā,»
teic Arnis. Savukārt Dobeles
Autobusu parka mikroautobusa vadītājs Edvīns norāda, ka
stāvošās automašīnas apgrūtina iebraukšanu autoostas
teritorijā no Svētes ielas puses
– tur gan autobusi, gan «vieglie» stāv pat trīs rindās, tādēļ
garām pabraukt nav iespējams.
Viņš negatīvi vērtē arī Mātera
un Lielās ielas krustojumu, kur

nogriešanos pa kreisi, Dobeles
virzienā, apgrūtina īsais luksofora darbības cikla laiks.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» Satiksmes drošības inženiere Dzidra Staša
«Jelgavas Vēstnesim» apstiprina, ka izveidojusies situācija
apgrūtina autobusu satiksmi.
Viņasprāt, satiksmes organizēšanai vajadzētu izmantot
ielu horizontālo apzīmējumu
un izvietot nepieciešamās ceļa
zīmes, kā arī sakārtot autobusu
izbraukšanas maršrutus.

Jelgavas pili izgaismos nākamgad
 Ritma Gaidamoviča

Līdz nākamā gada jūnijam plānots izgaismot kultūrvēsturisko
pieminekli – Jelgavas
pili.
Paredzēts, ka izgaismos tās
dienvidu un austrumu fasādes,
kā arī iekšpagalmu, kur pašlaik
norit fasādes atjaunošanas darbi. Pirmais uzdevums – līdz 25.
oktobrim jāizstrādā konkursa
nolikums par pils izgaismošanas skiču projektu.

Ziedojumu
vākšana
jāsaskaņo
 Ilze Knusle-Jankevica

Iespējams, tirdzniecības
centrā «Pilsētas pasāža»
uzdarbojas krāpnieks,
kas it kā vāc ziedojumus
Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centram. Ziedojumu vākšana ne ar
iestādi, ne tirdzniecības
centru nav saskaņota.

SIA «Jelgavas Autobusu parks» uzņēmies
iniciatīvu un sācis
meklēt risinājumus,
lai ierobežotu privātā
transporta novietošanu autoostas teritorijā, kas apgrūtina
autobusu kustību.
SIA «Jelgavas Autobusu
parks» valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs stāsta, ka Jelgavas
autoostas teritorijā dienā vidēji
iebrauc dažādu pārvadātāju
kompāniju 340 autobusi. Gan
Jelgavas Autobusu parks, gan
pilsētas dome regulāri saņem
sūdzības, ka automašīnu plūsma un arī transports, kas novietots stāvvietās, apgrūtina
autobusu pārvietošanos. Tāpēc
uzņēmums sācis meklēt veidus,
kā ierobežot privātā transporta
klātbūtni autoostas teritorijā.
Uzņēmums «Saava-LV» izstrādājis ceļa aprīkojuma uzstādīšanas shēmu ar iespējamo
risinājumu, bet konstatēts,
ka tajā paredzētie pasākumi
nedos vēlamo rezultātu. Pirmkārt, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai nepieciešams
brauktuves remonts, otrkārt,
ceļa zīmju loģisku uzstādīšanu
traucē laukumu un daudzo «saliņu» izvietojums. «Situācijas
izpēte liecina, ka to nav iespējams korekti atrisināt tikai ar
satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem. Manuprāt,
Jelgavas autoostā nepieciešama
rekonstrukcija, kas paredzētu
nodalīt sabiedriskā un vispārējā
transporta plūsmas, pārbūvējot
brauktuves, ietves un stāvvietas,» uzskata «Saava-LV»
tehniskais direktors Argils
Soloveiko.
Kad būs atrasts pieņemams
risinājums, tas tiks iesniegts
izskatīšanai Satiksmes kustības drošības komisijai. Tikai
tad, kad arī komisija to būs
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Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) direktors
Andrejs Garančs «Jelgavas
Vēstnesim» atklāj, ka pagājušās
nedēļas trešdienā, tiekoties
ar pašvaldības izpilddirektora
vietnieku Vili Ļevčenoku un akciju sabiedrības «Latvenergo»
pārstāvjiem, tika pārrunātas
dažādas organizatoriskas lietas un izteiktas pirmās idejas, kā un kuras vietas pilij
vajadzētu izgaismot, lai tā
diennakts tumšajā laikā kļūtu
vizuāli pievilcīgāka ne tikai
vietējiem, bet arī iebraucējiem

un ārzemju tūristiem. Tikšanās laikā nolemts, ka pirmais
idejas īstenošanas uzdevums
– līdz 25. oktobrim jāizstrādā
konkursa nolikums par pils
izgaismošanas skiču projektu.
Direktors teic, ka konkurss tiks
izsludināts uzreiz pēc nolikuma
izstrādes un skiču izstrādei
pretendentiem tiks dots vesels
mēnesis. A.Garančs informē,
ka izveidota arī vērtēšanas
komisija, kurā ir «Latvenergo»
valdes priekšsēdētājs Kārlis
Miķelsons, Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

un LLU rektors Juris Skujāns.
Plānots, ka konkursā tiks izvērtēti trīs labākie projekti, no
kuriem vienam, uzvarētājam,
tiks uzticēts izstrādāt tehnisko
projektu. Viens no projekta uzvarētāja uzdevumiem būs piedāvāt labāko risinājumu, kā un
ar kādiem gaismas ķermeņiem
izgaismot pili – vai tie būtu
lieli prožektori, vai laternas,
bet galvenais, lai pili izceltu.
Ņemot vērā, ka visas tās puses
nav atjaunotas un garāmgājēju,
braucēju acīm tīkamas, izgaismot paredzēts pils dienvidu un

austrumu spārnu, kā arī pils
pagalma fasādi. Šajās vietās tad
arī tikšot uzstādīts dārgākais
apgaismojuma aprīkojums, lai
iebraucēji spētu novērtēt pils
krāšņumu un vēsturiskumu,
redzot to tumšajā laikā. Direktors atzīst, ka tiek domāts arī
par ziemeļu un rietumu fasādes apgaismošanu – šīs daļas
izgaismos laternas. A.Garančs
atklāj, ka visam jābūt gatavam
līdz nākamā gada jūnijam, kad
norisināsies pasākumi par godu
Jelgavas pils 270. dzimšanas
dienai.

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra direktore Maija
Neilande «Jelgavas Vēstnesi»
informē, ka nezināms labdaris
tirdzniecības centrā aicina cilvēkus bērnunamam ziedot naudu
vai iegādāties kādu konkrētu lietu
centra audzēkņu vajadzībām.
«Arī kādas mūsu darbinieces
vīram piedāvāts ziedot naudu vai
nopirkt tosteri ziedošanai,» stāsta
M.Neilande. Viņa norāda, ka ar
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centru ziedojumu vākšana nav saskaņota. Arī tirdzniecības centra
«Pilsētas pasāža» direktore Inita
Bendzule-Kristalte «Jelgavas
Vēstnesim» norāda, ka ziedojumu
vākšana bērnunamam nav viņu
iniciatīva, kā arī nav saskaņota
ar lielveikala vadību.
Bērnunama direktore skaidro,
ka, iespējams, kāds tiešām ir uzsācis labu darbu un vāc ziedojumus
ar mērķi palīdzēt Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centram, taču
tas būtu pirmais gadījums, kad
notiek nesaskaņota ziedojumu
vākšana. M.Neilande tomēr aicina
palīdzētgribētājus vispirms sazināties ar Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centru, lai, pirmkārt,
noskaidrotu bērnu vajadzības,
otrkārt, lai nerastos pārpratumi,
kas bojā iestādes tēlu. «Ir citas
lietas, kas mums nepieciešamas
vairāk nekā tosteris, piemēram,
līdzekļi autobusa remontam un
rotaļu laukuma rekonstrukcijai
pirmsskolas vecuma bērniem,»
teic Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra direktore.

Metāla
apstrādes
diena
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai piesaistītu cilvēku
uzmanību metālapstrādes nozarei un tās
aktualitātēm, Jelgavas
reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs (JRPIC) jau ceturto gadu
rīko Metālapstrādes
dienu, kas šogad notiks 4. oktobrī.
Pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē ir ap 20 metālapstrādes
uzņēmumu.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Jurijs Strods: «Politika Jelgavā
ir cilvēcīgāka»
 Kristīne Pētersone

Jau oktobrī mainīsies
Jelgavas domes sastāvs
– gatavību atjaunot domes deputāta mandātu
izteicis līdzšinējais ekonomikas ministrs Jurijs
Strods, kurš ģimenes
apstākļu dēļ atteicās no
ministra portfeļa, iesniedzot atlūgumu ministru
prezidentam Aigaram
Kalvītim. Kā vērtē ekonomikas ministra krēslā pavadīto laiku, ko
izdevies paveikt un kā
īstenošanai pietrūcis laika vai valdības atbalsta,
kad sāks pildīt domes
deputāta pienākumus
un vai tiek apsvērtas arī
citas iespējas strādāt
pilsētā, par to sarunā ar
J.Strodu.
Jau pagājušajā nedēļā esat
darījis zināmu Jelgavas domes priekšsēdētājam vēlmi
atjaunot deputāta mandātu.
Kad reāli varētu atsākties jūsu
darbs domē?
To visu nosaka likums – ir zināmi termiņi, kuru laikā man jāpieņem lēmums – atjaunot deputāta
mandātu vai ne, kad tas jādara
zināms domei, un tālāk dome par
to informē Vēlēšanu komisiju, bet
pēdējais solis ir domes lēmums
tuvākajā sēdē. Tātad, aprēķinot
šo kārtību, domē kā deputāts
varētu atgriezties 25. oktobrī, kad
būs domes sēde. Līdz tam brīdim
būšu bezdarbnieks – oficiāli gan to
neesmu nokārtojis un nezinu, vai
darīšu, lai gan par mani ir maksāti
nodokļi un es varētu pretendēt uz
bezdarbnieka pabalstu.
Nereti šādos gadījumos deputāti, kas vēlāk ieņēmuši
augstus amatus, pat nepieļauj domu atjaunot deputāta
mandātu, jo, tīri matemātiski rēķinot, tas materiālo
ieguvumu ziņā ir neizdevīgi
– bezdarbnieka pabalsts, ko
var iegūt, ir lielāks par domes
deputāta algu.
Tā tas ir, taču es par to neesmu
pat aizdomājies – uzskatu, ka
nedrīkstu pievilt savus vēlētājus,
kuri man uzticējušies, balsojot
iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās,
tāpēc arī bez vilcināšanās pieņēmu
lēmumu atjaunot mandātu.
Jūs esat paziņojis, ka vismaz
tuvākajā laikā negrasāties
uzsākt darbu uz pilnu slodzi,
taču tajā pašā laikā dzirdams
ne mazums versiju par to, ka
Jurijs Strods varētu atgriezties darbā domē ne tikai kā
deputāts. It kā pat izpilddirektora vietniece Kristīne
Krasovska no darba aizgājusi,
lai atbrīvotu vietu jums.
Par to, ka izpilddirektora vietniece aizgājusi no darba, uzzināju

Skaitļi runā
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Līdzšinējais ekonomikas ministrs Jurijs Strods atzīst, ka lielā
politika reizēm mēdz būt patiesi nežēlīga. «Ja man jāsalīdzina
ar politisko situāciju Jelgavā, tad noteikti varu apgalvot – šeit
Foto: JV
viss notiek daudz korektāk, cilvēcīgāk.»
no masu medijiem – tas vien apliecina, ka man nav nekādas saistības
ar viņas aiziešanu. Tāpēc būtu pat
dīvaini komentēt šādus izteicienus.
Varu teikt vienu – pašlaik man nav
izteikti nekādi piedāvājumi, tāpēc
šādas versijas var uzskatīt vienīgi
par neapstiprinātu informāciju.
Esmu dzirdējis pat tādu absurdu,
ka pret priekšsēdētāja vietnieku
Aigaru Rubli vērstie uzbrukumi
ir mans roku darbs – taču arī tie
ir meli.
Jā, spekulāciju ar jūsu vārdu
kopš vasaras bijis ne mazums
– jau labu laiku valdībā bija
dzirdams, ka briest ministru
maiņa, un to vidū tika minēts
arī Jurijs Strods. Taču tagad
pats atkāpāties no amata, kā
galveno iemeslu tam minot
ģimenes apstākļus.
Es varu tikai vēlreiz atkārtot
– pamatiemesls tam, ka iesniedzu
atlūgumu, bija ģimenes apstākļi,
un par to jau izšķīros vasarā.
Tomēr nav noslēpums, ka
jums kā ministram bija vairākas pozīcijas, kurās jūsu
domas ar valdības vadītāju
nesaskanēja.
Tā tas ir – mums tiešām ar
premjeru vairākās jomās viedoklis
bija atšķirīgs. Piemēram, enerģētika, nodokļu politika, privati-

zācija, inflācija. Inflācijas straujo
kāpumu pat mēģināja «piesiet»
Ekonomikas ministrijai, lai gan,
paskatoties uz valsts pārvaldes
sistēmu, ir skaidrs, ka tas ir Finanšu ministrijas lauciņš, bet, tā
kā premjers un finanšu ministrs
nāk no vienas partijas, tad grēkāzis
bija jāmeklē citur.
Ja runājam par inflāciju,
kā jūs raksturotu šābrīža
situāciju?
Protams, inflācijas kāpums vai
mazināšanās atkarīga no tā, ko
valdība darīs, – vai tiks īstenots
tas, kas solīts. Tomēr ir lietas,
ko valdība nespēj ietekmēt, – 76
procentus no inflācijas veido pamatinflācija, tas ir, tādi aspekti,
kurus nav iespējams ietekmēt, un
tikai 24 procentos to ir iespējams
ierobežot. Sabiedrība kā patērētājs
grib arī tūlītēju rezultātu inflācijas
mazināšanā, taču šī recepte nav kā
prece, ko ieej veikalā un nopērc.
Pēc tam, kad stājās spēkā inflācijas
ierobežojošie pasākumi, nepieciešami vismaz trīs mēneši, lai sāktu
just to devumu. Es neesmu pret
inflācijas mazināšanu, taču esmu
pret aicinājumu neņemt kredītus
vispār. Jāsaprot, ka kredīti ir dažādi. Piemēram, ja tiek ņemts kredīts
mājas nosiltināšanai, tad skaidrs,
ka nākotnē tas ļaus ekonomēt

līdzekļus, tāpat kredīts ražotnes
izveidei nākotnē sola ienākumus
– tas ir normāls kredīts. Kas cits
ir kredīts patēriņa preču iegādei,
kas nākotnē līdzekļus nevis vairos,
bet tikai cilvēkam uzkraus kredītu
slogu. Katrs gadījums ir individuāls, ikvienam būtu jāapzinās tas
risks, kas pastāv, ņemot kredītu,
– valdība šajā gadījumā ir kā vecāks
bērnam, kas brīdina, ka risks ir.
Bet par spekulācijām ar lata
devalvāciju var teikt – par lata
vērtību atbild Latvijas Banka, un
tās prezidents Ilmārs Rimšēvics
mūsu sarunās uzsvēris: kamēr
viņš atradīsies savā amatā, lata
devalvācija nenotiks. Jā, viņam
strauji tuvojas amatā ievēlētā termiņa beigas, taču pašlaik izskatās,
ka diezin vai kas varētu apdraudēt
viņa atkārtotu ievēlēšanu.
Dažādu uzņēmēju asociāciju
vadītāji un pārstāvji, vērtējot
jūsu paveikto ministra amatā,
atzīst, ka šis laiks bijis par
īsu, lai sagaidītu būtiskas
pārmaiņas. Kā jūs vērtējat
paveikto?
Vai bez finansēm var daudz ko
izdarīt? Finanšu ministrija bija
piešķīrusi tikai pārsimts tūkstošus latu dažādām ekonomikas
aktivitātēm – diezin vai par šādiem
līdzekļiem var paveikt grandiozus
darbus, taču vairākas lietas, neraugoties uz to, izdevies sakārtot
vai vismaz uzsākt to sakārtošanu.
Piemēram, enerģētikas jomā šogad
tapa vispusīgs ziņojums, pētījums
par cenām, to izmaiņām nākotnē,
piegādātājiem, ietekmi uz vidi.
Kāpēc esmu pret jaunas gāzes
stacijas būvniecību? Ir zināms, ka
ogļu apzinātās rezerves pietiek 200
gadiem, bet gāzinieki pašlaik nevar
pierādīt, ka viņu rezerves ir tikpat
plašas. Arī piegādes avots gāzei ir
viens, bet ogles – no visas pasaules.
Tāpēc kā prioritāro izvirzījām
cieto kurināmo: ogles un biomasu. Izskanēja gan pārmetumi par
ietekmi uz vidi, taču neviens nav
teicis, ka izmantošanai tiks piedāvātas esošās tehnoloģijas – līdz
tam brīdim jau tiktu izstrādātas
tā saucamās tīrās tehnoloģijas,
kur kaitējums videi būtu niecīgs
un, galvenais, 10 – 20 procentu
no kurināmā būtu atjaunojamie
energoresursi – biomasa. Paredzēts arī instruments, kā sekmēt
siltumapgādes uzņēmumus izvēlēties atjaunojamo kurināmo:
līdz 2013. gadam lielāks atbalsts
paredzēts tiem, kas nevis uzlabo
esošo sistēmu, nemainot energoresursu, bet pāriet no fosilā uz vietējo
atjaunojamo kurināmo.
Tāpat izstrādāta jauna programma augsti kvalificēta darbaspēka
piesaistei. Mūsu priekšlikums ir
nevis lētā darbaspēka ievešana
Latvijā, bet koncentrēšanās uz
augstas kvalifikācijas speciālistiem.
Šādā gadījumā caur Ekonomikas
ministriju būtu iespējams piesaistīt
50 procentus no izmaksām šāda

Nepilna laika studenti
Pilna laika studenti

Studentu skaits Latvijas Lauksaimniecības universitātē
LLU dati
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speciālista darba algai, nodokļiem
un pārcelšanās izdevumiem. Tas
varētu būt gan latvietis, kurš jau
divus gadus strādā Īrijā vai citur,
bet šādi viņu izdodas atgriezt
Latvijā, gan ārvalstnieks, kurš ar
savām zināšanām būtu gatavs veicināt inovatīvo ražošanu Latvijā.
Diemžēl atbalstu nesagaidīju
manam priekšlikumam mainīt nostāju pret iespēju strādāt pensijas
vecuma cilvēkiem, radot vienlīdzīgus nosacījumus nodokļu jomā ar
darbspējas vecuma cilvēkiem. Ar to
vēlējos šos cilvēkus ilgāk piesaistīt
darba tirgum.
Manuprāt, tik maza valsts kā
Latvija spēj konkurēt tikai ar
inovāciju – radīt jaunus, konkurētspējīgus produktus, kas būtu
pieprasīti ne tikai pie mums. Un
tādu piemēru nebūt nav maz
– piemēram, vēja tuneļa radīšana
tepat Latvijā, kas nevienu vien
pārsteidza Turīnas olimpisko spēļu
noslēgumā, kad cilvēki lidoja. Vēl
nesen viņi sev nepieciešamās tehniskās palīgierīces iegādājās Vācijā,
bet tagad paši tās uzlabojuši savām
vajadzībām. Nu vācieši brauc uz
Latviju un lūdz patentu, lai varētu
šādus pielāgotos motorus ražot. Tā
ir inovācija.
Vai ministra darbā palīdzēja
arī līdz tam gūtā pieredze,
strādājot Jelgavas domē par
priekšsēdētāja vietnieku?
Noteikti, es uz daudzām lietām
skatījos caur savas iepriekšējās
darba vietas prizmu. Piemēram,
skaidri zināju, cik gara ir birokrātijas ķēde, kas jāiziet, lai no būvniecības ierosināšanas nonāktu līdz
celtniecībai. Ja viss notiek likuma
noteiktā kārtībā, tam nepieciešami
pat divi gadi. Caur Saeimu izdevās
«izbīdīt» grozījumus, kas tagad ļauj
būtiski samazināt līdz 25 kvadrātmetrus lielu ēku nojaukšanu,
kā arī uz pusi izdevās samazināt
termiņu, kas nepieciešams, lai
pieslēgtu objektu inženierkomunikācijām. Taču tas ir darbs, kas
jāturpina, un es ceru, ka mūsu
izvirzītais jaunais kandidāts ekonomikas ministra amatam Einārs
Cilinskis to turpinās, jo mums
daudzās jomās viedokļi saskan.
Tāpat arī caur Jelgavas piemēru
spējām aktualizēt jautājumu par
nodarbinātību ieslodzījuma vietās,
kas nu sakustējies.
Atgriežoties Jelgavā, vai
manāt, ka pilsēta šajā laikā ir
mainījusies?
Ja godīgi – kopš strādāju ministrijā, no Jelgavas izbraucu ap pulksten 7 un atgriezos ap 20, bieži vien
arī nedēļas nogalēs, tāpēc par dzīvi
pilsētā galvenokārt uzzināju no
preses. Taču ir lietas, ko vienkārši
var pamanīt, braucot pa pilsētu,
– šis tas noteikti ir pilnveidojies.
Nevar nepamanīt, ka pilsēta kļūst
zaļāka, krāšņāka, neskatoties uz
dzirdētajiem nopēlumiem, man
kā pilsētniekam patīk redzēt tādas
ziedu oāzītes Jelgavā.
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Pilsētnieks vērtē

Vai jūs būtu
gatavs izbaudīt
lidojumu vēja
tunelī?

Līga
Jasmane,
studente:
– Tas gan lielā mērā būs
atkarīgs no
lidojuma cenas. Piemēram, ja divas
minūtes maksās 15 latus, diez vai
par tām atdošu tik lielu naudu.
Taču, ņemot vērā, ka ar izpletni
vēl neesmu gatava lēkt, jo man
bail, šī būtu laba iesildīšanās. Bet
pasākums šķiet interesants.
Liene
Rimšane,
sekretāre:
– Lidojums
vēja tunelī
noteikti būtu
interesants
un pamēģināšanas vērts.
Domāju, ka šādu atrakciju Jelgavā
vajag, jo līdz ar to būs vairāk lietu,
ar ko Jelgava varēs piesaistīt cilvēkus. Nezinu gan, cik tas varētu
maksāt, taču 10 – 15 latus vienam
lidojumam atvēlētu.
Jānis
Āboliņš,
students:
– Nezinu gan,
bet varbūt
kādu reizi
varētu pamēģināt, un, ja
iepatiksies,
tad to varētu atkārtot. Bet es par
šo prieku nemaksātu vairāk par
pieciem, desmit latiem. Katrā
gadījumā šī būs jauna atrakcija
studentiem, jo laiks pēc nodarbībām kaut kā taču jāpavada.
Kristīne
Voronova,
mājsaimniece:
– Nē, nekādā
gadījumā, jo
man ir paniskas bailes no
augstuma. Bet
domāju, ka pārējiem pilsētniekiem,
īpaši skolēniem un studentiem, šī
atrakcija noteikti patiktu. Izveidojot
vēja tuneli, tiktu piedāvātas jaunas
brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Andis
Miezītis,
strādājošais:
– Tā kā esmu
ekstrēmu izjūtu cienītājs, ar
lielāko prieku
gribu pamēģināt lidojumu vēja tunelī. Tās būtu emociju
pilnas izjūtas, un tas domāts tieši
man. Galvenais, ka jelgavniekiem
nebūs jābrauc nekur tālu, bet tas
būs iespējams Jelgavā. Ekstrēmām izjūtām naudu nežēloju.
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«Jundā»
vēl brīvas
vietas
 Ritma Gaidamoviča

Vecākiem vēl ir iespēja
pieteikt savas atvases interešu izglītības nodarbībām bērnu un jauniešu
centrā «Junda». Brīvas
vietas vēl palikušas gandrīz 20 dažādos interešu
pulciņos.
Īpaši aicināti skolēni, kas vēlas
radoši darboties tekstila studijā,
tehniskās modelēšanas, floristikas
un citos pulciņos. Gaidīti arī tie,
kas vēlas izpētīt «Jundas» vēsturi un piedalīties centra muzeja
izveidošanā par godu Latvijas 90.
gadadienai.
«Jundas» vadītāja Silvija Andersone mudina vecākus ar savām
atvasēm vēlreiz pārrunāt, vai tiešām bērna brīvais laiks ir lietderīgi
aizpildīts. Viņa atklāj, ka patlaban
centrā lielu atsaucību iemantojuši
dažādi ar skatuves mākslu saistīti
pulciņi un radošās aktivitātes,
piemēram, modelēšana, ģitārspēle,
modes dejas, dziedāšana. Bet, ja
skolēns vēlas darboties skatuves
mākslā, viņš tiek aicināts uz līnijdejām. Taču visvairāk brīvu vietu
ir tajās aktivitātēs, kur skolēniem
jāstrādā ar rokām. Viņi var veidot
rotaslietas, strādāt ar mālu, stiklu,
apstrādāt koku, gatavot maskas
un skulptūras, darboties tehniskajā modelēšanā, tekstila studijā,
floristikā, mašīnu modelēšanā.
Puiši aicināti iesaistīties skautos un
tēvijas sargos, kur iemāca dažādus
vīriešu darbus. Šīs nodarbības arī
piedāvā dažādus piedzīvojumus
– ziemas laikā doties pārgājienos,
apgūt pašaizsardzību. «Zināms, ka
bērni lielāko daļu sava laika pavada, sēžot mājās pie datora. Taču šeit
mēs viņiem piedāvājam darboties
datorgrafikas pulciņā un iemācīties
datoru gudrības, veidot dažādus
darbus,» tā S.Andersone. Bērni tiek
aicināti apgūt arī krievu, vācu un
lietuviešu valodu iesācēju grupās,
kā arī latviešu valodu kā valsts
valodu un latviešu valodu 9. klasei.
«Par godu Latvijas 90. gadadienai
īpaši gaidām skolēnus, kas vēlas
izpētīt «Jundas» vēsturi, kā arī
intervēt cilvēkus, kas savulaik darbojušies «Jundā», lai noskaidrotu,
cik liela nozīme interešu izglītībai
ir cilvēka dzīvē,» stāsta vadītāja.
Taču tie bērni, kuriem vecāki mājās
neļauj turēt mājdzīvnieku, aicināti
darboties Dabas draugu pulciņā un
rūpēties par «Jundas» dzīvniekiem.
Nodarbībām skolēni no 1. līdz 12.
klasei var pieteikties «Jundā» Pasta
ielā 32 vai Skolas ielā 2.

Varēsim lidot vēja tunelī
 Sintija Čepanone

Jau tapis skiču
projekts tam,
kāds varētu izskatīties nākamā
gada vasarā
Jelgavā atklātais apmācības
un sertifikācijas
centrs ar unikālu
brīvā kritiena
simulācijas iekārtu un virtuālās
realitātes izpletņa
stimulatoru. Iekārta galvenokārt
paredzēta profesionāļiem, taču
lidojumu vertikālajā vēja tunelī
varēs izbaudīt
ikviens asāku
izjūtu cienītājs.

Ja viss noritēs, kā iecerēts, tad jau 2008. gada
vasarā Jelgavā ikviens
interesents varēs izbaudīt brīvā kritiena izjūtas
bez izpletņa. Tas būs
iespējams brīvā kritiena
simulācijas iekārtā jeb
vertikālajā vēja tunelī,
ko paredzēts izveidot
Zemgales Tehnoloģiskā
parka teritorijā.
«Kur gan citur, ja ne Jelgavā!» mūsu pilsētas izdevīgo
atrašanās vietu un Izpletņlēcēju
kluba aktivitātes kā vienus no
noteicošajiem faktoriem, lai tieši
Jelgavā tiktu uzbūvēta pirmā
slēgta veida transformējama brīvā kritiena simulācijas iekārta
pasaulē, min SIA «Gaisa sporta
sertifikācijas centrs» pārstāvis
Reinis Rūtentāls. Viņš atklāj, ka
uzņēmums sadarbībā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru un Jelgavas domi mūsu pilsētā realizē inovatīvu projektu,
kas Peldu ielā 4 paredz izveidot
apmācības un sertifikācijas
centru ar unikālu brīvā kritiena
simulācijas iekārtu un virtuālās
realitātes izpletņa stimulatoru.
Gaisa sporta sertifikācijas centra projekta realizācijas kopējās
izmaksas plānotas 2,5 miljonu
latu apmērā.

R.Rūtentāls atklāj, ka pašlaik
tiek risināti finansiāli jautājumi,
slēgti līgumi ar piegādātājiem, bet
jau pēc apmēram trim mēnešiem
varēs sākt reālus darbus, uzstādot konstrukcijas. Paredzams,
ka brīvā kritiena simulācijas
iekārta būs transformējama, kas,
pateicoties inovatīvajam inženiertehniskajam risinājumam,
darbosies visu sezonu gan slēgtā,
gan atklātā veidā, un tajā tiks
piedāvātas praktiskās apmācības,
individuāli treniņi un sertifikācija
izpletņlēcējiem, kā arī treniņnometnes pašmāju un ārvalstu

Lai sniegtu atbalstu
ģimenēm, Jelgavas Izglītības pārvalde piedāvā atbalsta personāla
konsultācijas. Pagaidām konsultāciju laiki
saplānoti šim mācību
semestrim – no oktobra
līdz gada beigām.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza stāsta, ka šādā
veidā atbalsta personāla darbs
tiek organizēts pirmo gadu.
Izvērtējot ģimeņu vajadzības,
speciālisti konstatējuši – īstenojot mācību procesu, ģimenei
nepieciešama savlaicīga palī-

profesionāliem sportistiem. «Atšķirībā no «Aerodiuma» Siguldā
Jelgavā vēja tunelis būs transformējams, un to salīdzinoši īsā laikā
varēs ērti demontēt, lai nogādātu,
piemēram, paraugdemonstrējumu vietā citur,» Gaisa sporta
sertifikācijas centra pārstāvis
norāda, ka arī ēkas konstrukcija
būs izjaucama. «Piemēram, varēs
demontēt sienas. Tas interesentiem ļaus vērot sacensības, kā arī
profesionāļu paraugdemonstrējumus,» viņš paskaidro konstrukcijas priekšrocības.
Plānots, ka telpa, kurā tiks iz-

vietota brīvā kritiena simulācijas
iekārta, būs apmēram 800 kvadrātmetrus plaša, savukārt vēja
tuneļa diametrs būs četri metri.
«Tas, salīdzinot ar citiem vēja
tuneļiem pasaulē, ir virs vidējā
rādītāja,» R.Rūtentāls akcentē,
ka arī jauda Jelgavā uzstādītajai iekārtai būs krietni lielāka,
nodrošinot spēcīgāku vertikālo
vēja pūsmu. Tas savukārt ļaus ne
tikai profesionāļiem pilnvērtīgāk
trenēties, bet atšķirībā no «Aerodiuma» sniegs iespēju «lidot» arī
interesentiem, kas ir smagāki par
100 kilogramiem.

Metālapstrādes dienā
iepazīstinās ar aktualitātēm nozarē
(No 1.lpp.)
Metālapstrāde ir viena no Jelgavas prioritārajām nozarēm.
Tā kā nozarē trūkst darbaspēka, uzņēmēji mēģina paaugstināt
produktivitāti, lietojot jaunas
tehnoloģijas, un pašlaik aktuālākās ir CNC programmējamie
ciparu vadības darbgaldi un
datorizētā projektēšana. «JRPIC
Metālapstrādes filiāle piedāvā
apgūt jaunās tehnoloģijas, un
šo iespēju izmanto cilvēki no
visas Latvijas,» skaidro filiāles
vadītājs Māris Ernstsons. Viņš
stāsta, ka Metālapstrādes filiāles
mācību programmu piedāvājums
kļūst aizvien plašāks, jo tas tiek
izstrādāts, pētot metālapstrādes
nozares attīstības tendences un
uzklausot darba devēju ieteikumus. Pašlaik tiek piedāvāti trīs
galvenie apmācības virzieni: metināšana, datorgrafika un CNC

(ciparvadības darbgaldi).
Šogad Metālapstrādes dienā
gan profesionāļiem, gan citiem interesentiem būs iespēja
pārbaudīt savas metināšanas
prasmes. M.Ernstsons aicina
metinātājus profesionāļus
pieteikties līdz 2. oktobrim,
lai iepazītos ar konkursa nolikumu. Konkurss notiks JRPIC
pagalmā Svētes ielā 33, un tā
sākums pulksten 14. Metinātāju konkursa uzvarētājiem
vērtīgas balvas sarūpējis ne
tikai JRPIC, bet arī vadošā
rūpniecisko un medicīnisko
gāzu kompānija Latvijā SIA
«AGA».
JRPIC vadītāja Sarmīte Vīksna
stāsta, ka šogad īpaša uzmanība
tiks veltīta jauniešiem, kuri savu
nākamo profesiju, iespējams,
saistīs tieši ar metālapstrādes
nozari, tāpēc Metālapstrādes die-

Speciālistu konsultācijas
arī Izglītības pārvaldē
 Ilze Knusle-Jankevica
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dzība, bet bieži vecāki nezina,
kur saņemt atbalstu. G.Auza
norāda, ka problēmas, ar kādām saskaras ģimenes, var būt
dažādas, piemēram, skolēnam
ir sliktas sekmes, viņš kavē
stundas vai viņam ir veselības
traucējumi, grūtības saskarsmē
ar vienaudžiem, dažādas uzvedības problēmas. Viņa uzsver, ka
palīdzība var būt nepieciešama
gan ģimenēm, kurās aug skolēni, gan ģimenēs ar pirmsskolas
vecuma bērniem. Speciālisti
lēš, ka reizēm vecākiem var būt
neērti pēc palīdzības vērsties
mācību iestādē, kuru apmeklē
viņu bērns, tāpēc Izglītības
pārvalde nolēmusi piedāvāt atbalsta speciālistu palīdzību.

G.Auza stāsta, ka pagaidām
konsultācijas saplānotas līdz šā
gada beigām, bet vēlāk darbs
tiks organizēts atbilstoši pieprasījumam. «Ja prakse rādīs,
ka visvairāk tiek pieprasītas,
teiksim, sociālo pedagogu konsultācijas, no nākamā gada sociālo pedagogu pieņemšanas laiki
tiks plānoti biežāk,» skaidro
Izglītības pārvaldes vadītāja.
Konsultācijas notiks Jelgavas
Izglītības pārvaldē Svētes ielā
22, 303. kabinetā. Tās varēs apmeklēt bez maksas, bet G.Auza
interesentus – vecākus, skolēnus, vecvecākus un citus – aicina
iepriekš pieteikties pa tālruni
3012460, lai optimāli izmantotu
pieņemšanas laiku.

nā būs iespēja tikties ar Latvijas
profesionālo skolu pārstāvjiem,
kas iepazīstinās ar izglītības iespējām šajā nozarē. Viņa atklāj,
ka pasākuma laikā tiks demonstrēts skolēnu izgatavots kustīga
robota modelis, un jaunieši varēs
uzzināt, kas jāmācās, lai pats tādu
uzmeistarotu.
Savukārt uzņēmējiem īpaši
saistošs būs Mašīnbūves un
metālapstrādes rūpniecības
uzņēmēju asociācijas rīkotais
seminārs, kurā uzmanība tiks
pievērsta metālapstrādes aktualitātēm un attīstības tendencēm,
jaunumiem metināšanas gāzu
industrijā un metināšanas loģistikai, kā arī darbinieku profesionālās izglītošanas iespējas
sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru. M.Ernstsons
stāsta, ka seminārā piedalīsies
arī Latvijas Lauksaimniecības

universitātes Tehniskās fakultātes mašīnu projektēšanas un
ražošanas programmas trešā
kursa studenti un stāstīs par
savu pieredzi uzņēmumu praksēs. Metālapstrādes filiāles
vadītājs uzsver, ka uz semināru
aicināti visi interesenti.
Tāpat visas dienas garumā
būs iespēja vērot metināšanas
iekārtu un metālapstrādes palīginstrumentu un modernu
datorprojektēšanas iespēju demonstrācijas, ko rīkos Latvijas
metālapstrādes uzņēmumu
pārstāvji. M.Ernstsons uzsver,
ka metinātājiem tiks piedāvāta
arī ekskluzīva iespēja veikt
šuves ultraskaņas pārbaudi. Savukārt JRPIC Metālapstrādes
apmācības filiālē K.Barona ielā
40 iespējams apskatīt mūsu valstī pirmo Metināšanas vēstures
ekspozīciju.

Izglītības iestāžu atbalsta personāla konsultāciju grafiks
2007. gada oktobrim, novembrim, decembrim

Īsi
 Nākamtrešdien, 3. oktobrī,
no pulksten 16 līdz pulksten
20 Jelgavas kultūras namā
notiks jauno aktieru uzņemšana Jelgavas Ādolfa Alunāna
teātra studijā. Teātra režisors
Arvīds Matisons stāsta, ka studijai
pievienoties aicināti visi aktiermākslas interesenti, sākot no 11. klases
līdz 23 gadiem. Viņš arī informē,
ka pretendentiem uz pirmo tikšanos jāsagatavo viens ne pārāk garš
runasgabals – proza vai dzeja, kuru
šajā reizē runāt. Uzņemšana notiks
kultūras nama telpās, ieeja no Uzvaras ielas puses.

 Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas skolēni uzvarējuši «Zelta Zivtiņas čempionātā» un pagājušajā piektdienā,
21. septembrī, balvā saņēma
jaunu sporta inventāru – tenisa
galdu, velotrenažieri, novusa galdu
un futbola bumbas –, ko sagādājis
veikalu tīkls «100% sports». Piedaloties šajā konkursā, bērniem bija
jāizsaka un jāuzraksta oriģinālākās
idejas par sporta dzīves uzlabošanu
skolā. Čempionātā piedalījās 313
klases, kopā aptuveni 1000 skolēnu.
«Zelta Zivtiņas čempionātu» organizēja jauniešu organizācija «Avantis»
un «Zelta Zivtiņa». Festivāla mērķis
– popularizēt sportu kā azartisku,
interesantu un veselīgu laika pavadīšanas veidu.

 Jelgavas dome nolēmusi pieteikt vairākus projektus Bērnu
un ģimenes lietu ministrijas
izsludinātajiem konkursiem.
Projekti paredz dienas centra
izveidi sākumskolas vecuma
bērniem ar īpašām vajadzībām, bērnu rotaļu un sporta
laukuma izveidi Svētes ielā
35a, kā arī jaunatnes iniciatīvas centra izveidi. Dienas centru
sākumskolas vecuma bērniem ar
īpašām vajadzībām plānots ierīkot
1. internātpamatskolā, kura jau daļēji
pielāgota bērniem ar īpašām vajadzībām, jo tur mācās skolēni ar kustību
traucējumiem. Dienas centrs sniegtu
palīdzību, atbalstu un konsultācijas
ģimenēm, kas audzina bērnus ar
īpašām vajadzībām. Bērnu rotaļu un
sporta laukumu paredzēts izveidot
pagalmā starp daudzdzīvokļu māju
un sociālo māju, kurā varētu sportot
un rotaļāties audzēkņi vecumā no
četriem līdz 15 gadiem. Taču projektu «Ideju ugunskurs» par jaunatnes
iniciatīvas centra izveidi sagatavojis
Jelgavas bērnu un jauniešu centrs
«Junda».

 Jelgavas dome nolēmusi aizdot uz pieciem gadiem no pašvaldības īpašuma privatizācijas
fonda 232 274 latus biedrībai
«Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs». Naudas aizdevums

paredzēts projekta «Būvizstrādājumu
inovācijas un testēšanas centrs»
darbības nodrošināšanai, kas nepieciešama, lai norēķinātos ar iekārtu
piegādātājiem. Minētā aizdevuma
procenta likme ir seši procenti gadā,
lēmuma izpildi šajā laikā kontrolēs
pašvaldības Finanšu komiteja.

 Pirmdien, 1. oktobrī, pulksten 14.45 Jelgavas pils pagalmā jaunie studenti tiksies zinību vīra un visu LLU specialitāšu
simbola Azemitologa svētkos.

Tajos augstskolas pirmā kursa studenti pauž patriotismu, lepnumu un prieku par piederību savai Alma Mater.
Tie ir svētki studentijai, studentiskajai
vienotībai, gudrībai, asprātībai un
jautrībai. Katras fakultātes studenti
svētkiem gatavo teatralizētu četru
piecu minūšu garu mājas uzdevumu
par tēmu «Mazi vārdi – liela ideja»,
uzsverot aktualitātes izvēlētajā specialitātē, politikā, ekonomikā, lauksaimniecībā, izglītībā Latvijā un Eiropā. Azemitologs šogad jau 38. gadu
ieskaitīs augstskolas pirmā kursa
studentus studentu saimē un labāko
priekšnesumu fakultātēm pasniegs
Lielo un Mazo ceļojošo balvu.
Ritma Gaidamoviča
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Eiropas un padomju «standarti» «kojās»
 Ritma Gaidamoviča

Cilvēkiem, izdzirdot vārdu
«kojas», asociācijas ir visdažādākās. Citam šķiet, ka
viņš ne mūžam tādā vietā
nevarēs dzīvot – istabas
un koplietošanas telpas
nožēlojamā stāvoklī, jāguļ
dzelzs atsperu gultās, tad
vēl komandantu stingrā
acs. Kur nu vēl dalīt virtuvi
un labierīcības ar teju 100
cilvēkiem vai arī doties
uz dušu, kur vienuviet
mazgājas ap 200 studentu! Savukārt citam tā ir
«medus maize», jo tieši
«kojās» viņš iekārtojis stūrīti, ko sauc par mājām,
iemācījies būt patstāvīgs,
gatavot ēst un varbūt pat
sievu vai vīru atradis.

Studenti un
cepti kartupeļi

Katru septembri Jelgavā ierodas arvien vairāk cilvēku,
jo no vasaras brīvdienām atgriezušies studenti. Tiem,
kas studijas sākuši tikai šogad, šis ir laiks, kad jārisina
dzīvošanas jautājums. Kur dzīvot, ar ko dzīvot, kā
dzīvot – izvēlēties universitātes «kojas» vai īrēt pašam
savu istabiņu, dzīvokli. Šajā reizē sarunā ar Latvijas
Lauksaimniecības universitātes direktora vietnieku ēku
ekspluatācijas jautājumos, viesnīcu administratorēm
un studentiem centīsimies noskaidrot, vai mīts par
briesmīgām atsperu gultām, prusakiem un citiem
«koju labumiem» ir patiess, kādā stāvoklī pašlaik ir
dienesta viesnīcas, kā tās iekārtotas, un arī to, kādi
kuriozi tajās notiek ikdienā.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes direktora vietnieks
ēku ekspluatācijas jautājumos
Indulis Stulpiņš

Visiem vietas nepietiek

«Vienā dienesta viesnīcā dzīvo
vidēji 250 studentu, kopā esam
izmitinājuši aptuveni 2600 topošo
Latvijas Lauksaimniecības uni- speciālistu. Protams, mācību gada
versitātes (LLU) direktora viet- sākumā mums nedaudz jāiespringst,
nieks ēku ekspluatācijas jautāju- jo jādomā par to, kur izvietot visus
mos Indulis Stulpiņš stāsta, ka studētgribētājus, kas lielākoties
pašlaik augstskolas uzraudzībā ir vēlas dzīvot centrā. Pārlielupi neiz10 dienesta viesnīcas – praktiski vēlas, jo tad no rītiem agri jāceļas,
visas pilsētas centrālajā daļā, kas katru dienu jādomā, kā nokļūt līdz
atvieglo studentu nokļūšanu vaja- centram – kājām, braukt ar autobudzīgajā fakultātē. Otrpus Lielupei su vai savu auto, ja tāds ir,» stāsta
slejas 10. dienesta viesnīca, kurā I.Stulpiņš.
dzīvo Informācijas tehnoloģiju
Direktora vietnieks atzīst, ka
fakultātes, un 9. dienesta viesnīca, vietu visiem studentiem nepietiek.
kurā dzīvo Veterinārmedicīnas Taču bieži vien pēc pirmās sesijas
fakultātes studenti. Viņiem arī dzīvošanas jautājums atrisinās un
fakultāte turpat līdzās.
dzīvošana istabiņās kļūst brīvāka, jo
«Gan tautā, gan studentu vidū daļa studentu mācības vairs neturpiiegājies, gan mēs
na – tā teikt, neizĪres maksas par mēnesi:
paši dienesta viestur studiju slodzi.
1 gultas vieta:
nīcas saucam par - pilna laika studentiem, maģis- «Ja noteikumi pa«kojām». Manu- trantiem – 11 lati
redz, ka viesnīcās
prāt, nosaukums - doktorantiem – 14,85 lati
nevaram izmitināt
«dienesta viesnī- - pilna laika studentiem, maģis- tuvāk dzīvojošos
ca» nav atbilstošs trantiem bāreņiem – 5,50 lati
– jelgavniekus un
reālai situācijai, - istabās, kur nav individuālais skai- rajona jauniešus,
jo viesnīca visiem tītājs – 1,54 lati par elektrību
arī studentus no
asociējas ar peDobeles rajona, Rīdantisku kārtī- LLU darbiniekiem, darbinieku ģi- gas un Jūrmalas –,
bu, tīrību, kur menēm, studentu, maģistrantu tad jau pēc pirmās
ģimenēm mēnesī:
noteikti ir luk- - par 10 kvadrātmetru
sesijas viņi var presuss apartamenti istabu – 13 lati
tendēt dzīvot «koun tā tālāk. Taču - par 15 kvadrātmetru
jās», jo atbirums
šeit tā nav, tāpēc istabu – 17 lati
diemžēl ir liels,»
atbilstošāk tās - par 18 kvadrātmetru
stāsta direktora
būtu saukt par istabu – 19,37 lati
vietnieks.
«kojām». Nosau- - par 20 kvadrātmetru
Ja sākumā vidēji
kums «dienesta istabu – 21,10 lati
18 kvadrātmetrus
viesnīca» ieviests - par elektrību – pēc skaitītāja
lielā platībā dzīvo
ar Latvijas Rečetri cilvēki, tad
publikas Augstākās padomes lē- pēc pirmās sesijas jau trīs vai pat
mumu 1993. gadā. Taču zināms, tikai divi. «Protams, grūti četriem
ka studenti vēl joprojām tās sauc sadalīt 18 kvadrātmetrus, bet, lai
par kopmītnēm, «kojām», un tas vai kā, istabu lielāku nepadarīsim,»
nav nekas slikts,» saka direktora teic I.Stulpiņš.
vietnieks.
Ierasts, ka dienesta viesnīcās gara-

jā gaitenī uz visām malām ir istabas,
taču tā nav. 10. dienesta viesnīcā ir
arī dzīvokļa tipa istabas. Tās visas
tiek apdzīvotas, jo studiju laikā
nodibinājušās studentu ģimenes,
kas vēlas kopīgu mājvietu, un tāda
iespēja tiek rasta. Studentu pāriem
tiek ierādītas atsevišķas istabas arī
citās kopmītnēs, ja ir šāda nepieciešamība.

Jaunu viesnīcu nebūs

Direktora vietnieks stāsta, ka ne
tikai viņam, bet arī pārējai vadībai
skaidri zināms tas, ka istabiņu kvalitāte ne visās «kojās» ir apmierinoša
un tās noteikti neatbilst Eiropas
standartiem. «Līdzekļu diemžēl ir
par maz, lai kapitāli izremontētu
visas viesnīcas. Piešķirtos līdzekļus
galvenokārt izmantojam koplietošanas telpu – virtuvju, mazgātavu,
tualešu – remontam. Patlaban vēl
rit jumtu lietusūdens notekcauruļu
remonti un vienā no viesnīcām
– sanitāro mezglu izveide, kur top

varēs sākt istabiņu kosmētiskos
remontus, arī durvis jānomaina,»
atzīst I.Stulpiņš. Viesnīcu ēkas nav
jaunas, lai gan dažas būvētas 70.
gados, lielākā daļa atrodas vecajās
pēckara mājās. I.Stulpiņš atzīst,
ka tuvākajos plānos nav paredzēts
būvēt jaunas ēkas, bet gan iespēju
robežās remontēt jau esošās. «Šajā
vasarā izbūvējām un papildu vietas ierīkojām 7. dienesta viesnīcas
bēniņu stāvā. Tagad tur ir 10 jaunas istabiņas, no kurām septiņas
tādas, kurās var dzīvot pieci cilvēki
– dzīvokļa tipa, ar atsevišķu virtuvi
un sanitāro telpu. Vēl ir pa vienam
vienvietīgam, divvietīgam un trīsvietīgam dzīvoklim,» tā I.Stulpiņš.
Remontdarbos ieguldīti vairāk nekā
120 tūkstoši latu, kas sadārdzina
īri – 29 lati viena gultas vieta plus
maksa par elektrību.

Viena gultas vieta – 11 lati

Izmaksas LLU dienesta viesnīcās
ir zemākās valstī. Viens students

Lielākie līdzekļi tiek ieguldīti
«koju» koplietošanas telpu remontam. Patlaban izremontētas
2. dienesta viesnīcas mazgātavas, taču visu dienesta viesnīcu
koplietošanas telpu remontiem
naudas nepietiek.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes desmit dienesta viesnīcās mājvietu studiju laikā patlaban atraduši gandrīz 2600 studenti. Ikdienā viņi šo vietu sauc par «kojām», kur ir gan sava «koju mamma», Studenti LLU dienesta
gan pārējā ģimene, ko veido kursabiedri un kaimiņi. Viņi nekad neatteiks palīdzīgu roku. Foto: JV viesnīcās 2007. gada
jāsamaksā 1,54 lati. Protams, tarifi
aug, tāpēc noteikumi jāpārskata.
Labi būtu, ja mēs uzskaitītu katras
istabas elektroierīces un summu
noteiktu pēc tā, jo ir istabas, kurās
tās ir vairākas, taču ir arī tādas, kur

izmanto tikai divas spuldzītes, varbūt vēl mazu radioaparātu,» stāsta
direktora vietnieks. Ar iekasēto īres
maksu netiek nosegtas pat faktiskās
kopmītņu izmaksas, tās teju nosedz
algu fondu dienesta viesnīcu darbiniekiem. Pārējie izdevumi gulstas
uz universitātes pleciem un tiek

atmaksāti no budžeta. «Studentiem
jāzina, ka viņi nesamaksā tik, cik patiesībā tiek iztērēts, lai uzturētu viņu
tagadējās dzīvesvietas,» tā direktora
vietnieks. Viņš arī atzīst – kaut īres
maksa ir ļoti zema, bieži vien gadās,
ka studentiem nav pat šo 11 latu.
Šogad maksāšanā ieviests jauninājums – drošības nauda 22 latu
apmērā, iestājoties «kojās». Tas
tāpēc, lai varētu nodrošināt viesnīcu
ieņēmumus un studenti, kas šeit
dzīvo, izturētos rūpīgāk pret universitātes mantu. Nav noslēpums,
ka kādu reizi vai nu paši studenti,
vai viņu viesi veic darbības, kuru
rezultātā kaut kas tiek salauzts,
sabojāts, radot materiālos zaudējumus, kas jāsedz universitātei.
Piemēram, pavasarī puiši izdemolēja
gaiteni, izgāza durvis, reģipša sienā
izsita divus caurumus, bet vainīgā
nav. «Protams, zaudējumus sedza
universitāte, jo nav ko saukt pie
atbildības. Taču ieviestā drošības
nauda studentos viesīs lielāku disciplīnu un atbildību par koplietošanas
mantām. Piemēram, ja kādā no
stāviem salauzts ūdens krāns un
vainīgais netiek atrasts, materiālie
zaudējumi tiks ieturēti no šajā stāvā
dzīvojošo studentu drošības naudas.
Protams, var arī gadīties, ka nekas

ka pēc šī notikuma jāmaina
nodarbošanās. Pagājuši jau trīs
gadi, kopš strādāju par administratori, un man ļoti patīk.
Jā, studenti katru gadu mainās,
taču kļūst gudrāki, aktīvāki
un drošāki. Paši nāk, runājas,
interesējas par visu, kas te
notiek, arī organizē dažādas
aktivitātes. Viens gan ir skaidrs
– tagadējie studenti vairāk zina
savas tiesības nekā pienākumus,
kaut gribētos, lai būtu otrādi.
Pie mums pārsvarā dzīvo puiši, bet arī meiteņu netrūkst.
Redzams, ka daļa tiešām uz
universitāti nāk mācīties, taču
citi labprātāk vēlas izbaudīt
visus studentu dzīves priekus
– patīk aiziet uz ballītēm, darīt
visādas trakulības, kādu aliņu
iedzert. Galvenais ir ar visiem
atrast kontaktu, jo, kā jau puiši,
pēc ballēm mājās atnāk iedzē-

ruši, tad nekas cits neatliek
– jāpalīdz nokļūt gultās. Tiek
gan vilkti, gan piestumti, kā nu
kurš. Reizēm, kad kļūst par skaļu, arī man jāpaceļ balss, taču
uzskatu, ka neko nepanāksi, ja
vienmēr būsi dusmīga. Nedrīkst
arī salīdzināt: kad es augu, tad
tā nebija. Laiki mainās, un tagad viņiem ir tik daudz iespēju
– kā bija agrāk, tā vairs nebūs.
Dienā problēmu nav, bet naktis
gan parasti tādas rosīgākas – it
sevišķi tajās reizēs, kad studenti
nāk no pasākumiem. Studentu
ir daudz, tādēļ gluži visus iegaumēt nevaram, un bieži vien
viņi kopmītnēs mēģina ievest
draudzenes. Interesantākais, ka
pēkšņi visas draudzenes kļūst
par māsām, māsīcām vai citām
radiniecēm, kas tikko atbraukušas no ārzemēm, un viņām nav
kur palikt Jelgavā.»

Zināms, ka virtuve paredzēta ēst gatavošanai, taču studentiem bieži vien tā saistās ar mantu izgāztuvi, kur atkritumu spaiņos var mest visu, kas pagadās – elektriskās tējkannas, kurpes, drēbes
un citas sadzīves lietas.
jaunas dušas un mazgātavas,» tā
direktora vietnieks. I Stulpiņš stāsta,
ka šogad pirmo reizi sākti mainīt arī
viesnīcu logi, tie pilnībā nomainīti 6.
dienesta viesnīcas otrajā stāvā. «Arī
istabiņas varētu būt labākā stāvoklī
un izremontētas, taču visam naudas
nepietiek. Iespējams, nākamajā gadā

par sev atvēlēto gultas vietu maksā
11 latu mēnesī plus elektroenerģijas
patēriņa rēķinu, kas katrai istabiņai
noteikts pēc atsevišķa skaitītāja.
«Tādi uzstādīti visās dienesta viesnīcās, izņemot trešo. Pašlaik ar rektora
rīkojumu noteikts, ka viņiem mēnesī
papildus īres maksai par elektrību

studiju gada laikā nav noticis, tad
nauda tiek atdota studentam.»

Ar studentiem
strādā 12 cilvēki

Visas dienesta viesnīcas ir plašas
un prasa ne mazums darba, kas vienam cilvēkam nav pa spēkam, tāpēc
katrā strādā vidēji 10 – 12 cilvēki, kas
rūpējas par jauniešu otrajām mājām.
Par kārtību un kontroli katru dienu
atbild kāda no četrām administratorēm, kas studentus redz visbiežāk
un tiek dēvēta par «koju mammu».
Katrā viesnīcā pa četrām apkopējām,
kas novērš studentu radītās nekārtības un uzkopj telpas, pārvaldnieks,
saimniecības daļas vadītājs un uz
pusslodzi elektriķis un santehniķis.
«Tas viss ir budžeta ietvaros. Kādas
iespējas ir, ar tādām jādzīvo, un tās
ir ļoti mazas. Ja apkopējai bruto alga
ir 140 latu, tad reāli viņa saņem 90.
Un viens otrs domā, vai par tādu
naudu vispār vērts strādāt, jo darbs
ir ļoti grūts. Tāpēc ar steigu jādomā
par algu paaugstināšanu, kaut arī
ieviests taupības režīms,» atzīst
direktora vietnieks.

1. septembrī
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Taču vislielākā cīņa dienesta
viesnīcās ir nevis ar studentiem,

bet gan prusakiem, kas nobiedē ne
vienu vien un rada nepatīkamas
izjūtas. Redzot šo «ūsaini», pārņem šausmas par to, kur atrodies.
«Cīņa ar šiem radījumiem ir liela
un diemžēl ne ar ievērojamiem
rezultātiem. Ar mūsu ieviesto
indēšanu vien nepietiek, jo bieži
vien tiek dezinficētas koplietošanas telpas, taču istabas paliek
neskartas. Indēšana jāveic visā
ēkā vienlaicīgi, bet, ņemot vērā,
ka pirmajos stāvos ir īrnieki
– veikali, kafejnīcas –, ir grūti likt
viņiem mums pievienoties,» stāsta
direktora vietnieks.
Tuvojoties ziemai, ikviens
vēlēsies atrasties siltās telpās.

Māra Giza, 2. dienesta viesnīcas
administratore:
«Šeit esmu katru dienu un studentus labi pazīstu – esmu gan
administratore, gan veļas pārzine,
gan saimniecības pārzine, un tā te
aizvadīti astoņi gadi. Tikko jaunie

studenti atnākuši, vēl degunu nav
apsildījuši, bet jau iet lepni, ne
«labdien», ne «uz redzēšanos» nevar
pateikt, ļoti dažādi viņi ir. Gadās,
ka kāds jāpamāca, kā veļu izžaut
vai ko citu saimniecisku izdarīt.
No interesantiem atgadījumiem
atceros, kā puiši mani izjokoja.
Viņi skaļi uzvedās. Aizrādu vienu
dienu, otru. Trešajā dienā viņi iet
man garām, skatos – maisiņš pilns
pudelēm, nodomāju, ka atkal ballīte. Vienam saku: parādi, parādi,
kas tev tur ir, tu taču man kaut ko
solīji... Un viņi no maisiņa izvelk
kefīra pudeles. Ņemot vērā, ka pie
mums galvenokārt dzīvo meitenes,
gadījies, ka Meža fakultātes zēni no
blakus viesnīcas lien pa logiem iekšā.
Vienreiz man logs vaļā – dzirdu, ka
grabinās. Uzskrienu augšā pie balkona, bet tur saka: es iešu pa durvīm,
lai novērsu Māras uzmanību, bet
tu tikmēr ver vaļā balkonu un lien

Prusaki un vējš istabā

Lauksaimniecības fakultātes
studenti brāļi Atvars (no labās) un
Jānis Otikovi vienā istabā «kojās»
dzīvo jau divus gadus, taču Atvaram šis jau ir piektais gads, kopš
te mīt. «Kad atnācu šeit pirmajā
kursā, bija pabriesmīgi, tad ar
draugiem nolēmām, ka jātaisa
remonts. Visus materiālus pirkām
par savu naudu un iekārtojām mājīgu dzīvesvietu. No mājām atvedām dīvānus un elektroierīces, bet
ar laiku jau viss nolietojas, gribas
kaut ko jaunu, tāpēc pirms diviem
gadiem ar brāli remontu taisījām
vēlreiz – izlīmējām tapetes, ielikām
putuplasta griestus, nopirkām jaunus dīvānus, plauktus, datorgaldu,
paklāju. Iekārtojām, lai pašiem
patīkami un būtu praktiski, kā arī
ciemiņiem labi,» tā Atvars.

Ir arī tādas istabiņas, kurās remonts sen nav taisīts, jo ne universitātei pietiek līdzekļu, lai nodrošinātu kosmētisko remontu visās istabiņās, ne studentiem ir vēlme pielikt roku, padarot savu
mājvietu tīkamāku. Šīs istabas iedzīvotāji gan atzīst, ka vienam ir vēlme veikt remontu, taču pārējie
uzskata, ka darbs veltīgs, jo tāpat drīz šo vietu pametīs. Turklāt dzīvot jau var, jo jumts virs galvas
ir, arī gultas vieta atvēlēta.
Direktora vietnieks atzīst, ka ar
siltumu šajā gadā problēmām
nevajadzētu būt, cita runa gan ir
par logu kvalitāti, kas šo siltumu
pa spraugām izlaiž ārā. «Tam gan
redzam tikai vienu risinājumu
– studentu spēkiem logus siltināt.
Materiālus mēs sagādājam. Kas
attiecas uz silto ūdeni un dušām,
domāju, ka mums šo telpu ir par
maz. Vasaras sezonā, kad ūdens

tiek sildīts ar elektrību, pietrūkst
arī siltā ūdens. Bet šogad esam
izstrādājuši kombinēto variantu. Proti, lielajos 500 litru ietilpīgajos boileros ievietojām
jaudīgus sildītājus, līdz ar to būs
vairāk karstā ūdens, un ceram,
ka nomazgāties varēs visi,» tā
I.Stulpiņš. Direktora vietnieks
stāsta, ka pēdējos gados novērota pašu studentu ieinteresētība

istabiņu remontēšanā. «Tādu iespēju viņiem dodam – piedāvājam
sagādāt tapetes, krāsas un instrumentus, viņiem jāiegulda tikai
darbs. Protams, ir tādi studenti,
kas pašu spēkiem visu iegādājas
un izdara, bet ir arī daļa, kas šo
gadu laikā nedara neko un dzīvo
tādā istabiņā, kāda tā ir, vai arī
apķēpā sienas un jūtas ļoti labi,»
stāsta I.Stulpiņš.

Nadežda Pauliņa, 1. dienesta
viesnīcas administratore:
«Par administratori būšu nostrādājusi 15 gadus. Sešus gadus
biju apkopēja, pēc tam kļuvu par
administratori. Pie mums galvenokārt dzīvo puiši, kas mācās Meža
fakultātē, meitenes ir tikai kādas
20. Ar visiem studentiem problēmu
vismaz manās maiņās nav. Studenti

kā jau studenti, protams, savu reizi
skaļāk vai nesmukāk uzvedas, bet
arī ar to mēs tiekam galā. Galvenais, mums jānodrošina solīdums
un mierīgums, un vismaz manās
maiņās tas izdodas. Šo piecpadsmit
gadu laikā studenti ir ļoti mainījušies, jāsaka tā: viņi pat vairāk sākuši
domāt par administratorēm, par
kaimiņiem. Runājot par interesantiem atgadījumiem, jāteic, ka katra
diena ir savdabīga un dažādiem
notikumiem pilna. Ar studentiem
esam vienojušies, ka viss, kas šeit
notiek, paliek tikai pie mums. Vienu
gan varu teikt – studenti ir dažādi,
arī kārtības ziņā. Ir tādas istabiņas,
kur viss tīrs, taču ir tādas, kur valda
tik liels «bardaks», ka iekšā nevar
tikt. Tādās reizēs jāaizrāda, tad jau
viņi kustas, sakārto. Esam arī ievērojušas to, ka pēc ēst gatavošanas
virtuvēs krietni daudz darba paliek
apkopējām.»

Vērtē komandantu dienas un nedienas

Velta Ausmiņa, 6. dienesta
viesnīcas administratore:
«Nākamgad apritēs desmit gadi,
kopš strādāju 6. dienesta viesnīcā,
taču pirms tam tikpat ilgu laiku
nostrādāju 10. dienesta viesnīcā.
Kad atnācu uz šejieni, studenti bija

ļoti trokšņaini, visi izlaidušies, jo
nebija īsta administratora, kas viņus
«noliktu pie vietas». Sāku ievest savu
kārtību. Pa šiem gadiem mums gājis
visādi, bet atmiņā spilgti palikusi
pagājušā ziema. Proti, ap pulksten
trijiem naktī mani puiši nāca no
«Jelgavas baltajiem krekliem», bet
viņiem sekoja divi kareivīgi noskaņoti dzērāji. Es savus ātri satriecu
iekšā, bet tie divi palika aiz durvīm,
stāstot, ka arī viņi te dzīvojot, lai
laižot iekšā. Jautāju, kurā istabiņā,
viņi atbild, ka 425. Saku: nezināju,
ka arī mazmājiņā gultas saliktas
– tādas istabiņas vienkārši nav, tur
atrodas tualete. Puiši mierā nelikās
– dauzīja, spārdīja un apspļaudīja
durvis. Piesolīju izsaukt policiju,
taču viņi prom negāja, novilka bikses un dancoja. Kas gan cits man
atlika?! Vien pateikt: vai, cik jums
maza tā «mantība». Taču beigās
tomēr vajadzēja izsaukt Pašvaldības

policiju, kas saņēma viņus ciet, bet
jau pēc 15 minūtēm šie atkal klāt.
Zvanīju policijai vēlreiz, līdz viņus
paņēma ciet pavisam. Jāteic, ka
agrāk studenti dzēra vairāk un rīkoja lielākus tračus – tas, manuprāt,
izskaidrojams ar to, ka daudzi uz
šejieni atnāca, lai izvairītos no armijas, taču tagad uz augstskolu nāk
tie, kas vēlas mācīties. Bijuši man te
visādi pa logiem kāpēji, kuriem esmu
likusi doties atpakaļ pa to pašu ceļu,
pa kuru nākuši. Tagad gan kāpšana
vairs nav tik aktuāla, jo otrajā stāvā
logiem pieliktas restes. Viņi arī baidījuši mani ar dažādām maskām,
pistolēm, taču esmu cilvēks, kuram
muti nevar tik viegli aizbāzt. Mēs jau
te viņus kā mammas mācām, lai no
izklaidēm nāk mājās savlaicīgi, lai
atrod laiku gan mācībām, gan atpūtai, tāpēc pie mums pagājušajā gadā
nebija sliņķu, kuriem pēc pirmās
sesijas jāpamet šīs telpas.»

Zinaida Grigorjeva, 5. dienesta viesnīcas administratore:
«Šeit strādāt atnācu pēc štatu samazināšanas uzņēmumā,
kurā biju grāmatvede. Darbs
bija patīkams, taču nolēmu,

iekšā. Bet es pie balkona sienas stāvu
un sagaidu viņu, sakot: «Labvakar!
Kā ienāci, draudziņ, tā aizej.» Viņš
pārbijies teic, ka ir par augstu, bet
es viņam atbildu: «Tu taču kāpi
augstu.» Dikti smējāmies arī par
kolēģes stāstīto. Arī viņa dzirdējusi,
ka puiši kāpj augšā, ātri atvērusi
logu un jautājusi: «Tu pie manis?»
Puisis tā pārbijies, ka nokritis zemē.
Pie mūsu meitenēm nenāk draugi,
bet brāļi, brālēni, pusbrāļi, kas pat
neatceras meiteņu uzvārdus, kur nu
vēl istabas numuru. Vēl kādu reizi
zēni, izpērkot vainu, atnesa man dāvanu. Viņi man dod un saka: «Ņem,
Māra, pa kluso nobaudi.» Iztinu no
avīzes, bet iekšā – krūze ar uzrakstu
«Labākajai draudzenei». Mēs studentiem uzsveram, ka jāmāk atrast
laiku gan mācībām, gan izklaidei, jo
viņiem nav jāmazgā ne grīdas, ne
jāslēdz durvis «Jelgavas baltajiem
krekliem».»

Zane,
2. kursa studente:
«Dzīvošana «kojās» studentam
ir labākais un lētākais variants,
jo mūsu maciņš
nevar «pavilkt»
dzīvokļa vai istabas īri. Mums ir kopīgas dzimšanas
dienu un citu svētku atzīmēšanas.
Te ir arī lieliska «kaimiņu būšana»
– ja pietrūkst eļļas, sāls, cukura vai
pat kartupeļu, vari ieiet pie kaimiņa
un pajautāt – neviens neatteiks, ja
viņam būs. Mēs esam daudz, tāpēc
vieglāk kādu pierunāt uz ballīti. «Kojas» padara studentu dzīvi raibāku
un interesantāku, jo katra diena ar
kaut ko atšķiras. Līdz sesijai parasti
ir «vienkāršā dzīve» – ballītes, atpūta, taču sesijas laikā tas tiek nolikts
malā, tad visi pa istabām meklē pierakstus, konspektus, referātus. Kursā
jūtamies kā liela ģimene – viens par
visiem, visi par vienu. Man šķiet, ka
pie mums lauzta leģenda par studentiem un ceptiem kartupeļiem, tagad
topā ir makaroni un pelmeņi.»
Oskars,
2. kursa students:
«Pirmkārt, uz
« k o j ā m » p ā rcēlos dzīvot, jo
mājas ir gandrīz
100 kilometru
attālumā, otrkārt, biju dzirdējis nostāstus par jautro dzīvi šeit,
tāpēc noteikti visu vēlējos izbaudīt
uz savas ādas. Es pat nepieļāvu
domu par dzīvokļa vai istabas īri.
Te ir īsta studentu dzīve, kopīgi pasākumi «kojās», pilī, pilsētas klubos
ar kursa, fakultātes biedriem un
draugiem. Pirms tiem vēl «iesildīšanās» tūre, dažreiz pat tāda, ka līdz
ballei netiekam. Protams, ir mums
komandantes, kas visu ievēro, pamana un nedaudz ierobežo, taču
reizēs, kad dežūrē Opis, te var nākt
vienalga kurš un jebkurā laikā, jo
viņš apmēram pulksten 10 vakarā iet
gulēt. Vari nest kasti alus, virs tās vēl
kasti šņabi – viņš nepamanīs i neko
neteiks. Salīdzinājumā ar 6. «kojām»,
kur strādā Inspektors Gadžets (tā
iesaukta viena no komandantēm
– red.), mums te ir pilnīgs brīvais
režīms. Šeit dzīvot un piedzīvojumus
meklēt netraucē pat prusaki, kas pēc
vasaras ir īpaši hiperaktīvi, taču tie
ar laiku paši pazūd, jo zina – te nav
ko meklēt.»
Sandis,
1. kursa students:
«Forši jau te ir:
jauni piedzīvojumi, cilvēki,
draugi, tā teikt
– viena liela ģime ne . Ja līd z
šim nesapratu,
kā var nakti «notusēt» un no rīta «ar
vienām acīm» aiziet uz lekcijām, tad
tagad zinu, ka var, jo to visu nākas
šeit piedzīvot. Jā, varbūt «kojas»
nav tas labākais variants – logi teju
birst laukā, vējš svilpo pa spraugām,
durvis arī tādas pašķībākas, taču
dzīvokļa vai istabas īre ir par dārgu
manam maciņam. Protams, jumts
virs galvas ir, bet gribētos labāk
– siltāku istabu, vairāk siltā ūdens,
lai pietiktu visiem, ne tikai tiem, kas
aizskrien pirmie, lai siltais ūdens
tiek tiem, kas šeit paliek brīvdienās,
jo arī viņi taču ir cilvēki. Protams, ir
mums te savi «tusiņi» ar meitenēm
un draugiem, taču nevar par to stāstīt – labāk pašiem atnākt un savām
acīm redzēt. Ļoti iecienījuši esam filmu un dažādus tematiskos vakarus,
protams, ar turpinājumu visas nakts
garumā. Studenti un cepti kartupeļi
ir divas neatņemamas sastāvdaļas,
jo nedēļas sākumā nauda ir, var pat
šiki paēst, meiteni kaut kur aizvest.
Taču nedēļas beigās vēders jāpiepilda ar ceptiem kartupeļiem, naudiņa
mājupceļam pa kabatām jāsalasa
vai jānodod nedēļas laikā sakrātās
tukšās alus pudeles.»

6

REKLĀMA
Mainu vai pārdodu privatizētu,
labiekārtotu divistabu vai trīsistabu dzīvokli Dobeles rajonā
pret dzīvokli Jelgavā. Var būt
ar parādiem un citiem apgrūtinājumiem. Tālrunis 27823734.
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Iezīmē pilsētas attīstības vīziju
 Sintija Čepanone

No 15. oktobra līdz
26. novembrim norisināsies Jelgavas attīstības plānošanas dokumentu – ilgtermiņa
attīstības stratēģijas
2007. – 2020. gadam,
integrētās attīstības
programmas 2007.
– 2013. gadam, kā arī
teritoriālā plānojuma
2008. – 2020. gadam
– 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana. Tas
nozīmē, ka ikviens jelgavnieks aicināts iepazīties ar pilsētas attīstības dokumentu projektiem, lai ar saviem
ieteikumiem sekmētu
pilsētas attīstību.
«Jelgava ir pilsēta, kas piedāvā tās iedzīvotājiem un viesiem
darbam un atpūtai harmonisku
vidi. Jelgavnieki dzīvo drošā
un attīstītā Eiropas pilsētā ar
augstu dzīves kvalitāti. Jelgava
ir Zemgales plānošanas reģiona
nacionālas nozīmes attīstības
centrs, kurā koncentrējas izglītības, pētniecības un jauninājumu potenciāls, kas dod pozitīvu
ilgtspējīgas attīstības stimulu
reģiona un valsts attīstībai kopumā. Jelgavā ir dinamiska, uz
zināšanām balstīta ekonomika,
plašas izglītības iespējas, labvēlīga sociālā vide un aktīva kultūras dzīve. Pilsētas iedzīvotāju
ienākumi un labklājība pieaug
katru gadu,» tāda ir Jelgavas
attīstības vīzija. Lai izzinātu, kā
to paredzēts īstenot, «Jelgavas
Vēstnesis» taujāja pašvaldības
izpilddirektoram Gunāram Kurlovičam.

savukārt attīstības prioritātes
– izglītots, konkurētspējīgs, vesels un sociāli aktīvs iedzīvotājs;
ekonomiski attīstīts zināšanu,
tehnoloģiju un jauninājumu
centrs; kā arī pilsēta ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi.
«Atšķirībā no iepriekšējās,
attīstības stratēģija 2007. – 2020.
gadam ir īsa un vispārināta. Tajā
noteikti plānošanas pamatprincipi, ilgtermiņa attīstības vīzija,
stratēģiskais mērķis un attīstības prioritātes, kā arī ilgtermiņā
sasniedzamie darbības rezultāti
un to rezultatīvie rādītāji,» izpilddirektors skaidro, ka stratēģijas galvenais mērķis ir aptvert citus konkrētākus, īsākam
termiņam paredzētus pilsētas
Attīstības
plānošanas dokumentus, radot
pamatā trīs dokumenti
priekšnoteikumus Jelgavas attīs«Līdzšinējā pilsētas izaug- tībai un cilvēku dzīves kvalitātes
sme balstīta uz vairākiem līdz uzlabošanai. Proti, balstoties
šim izstrādātajiem plānošanas uz stratēģiju, tiek izstrādāts un
dokumentiem:
apstiprināts teJelgavas pilsētas Ar pilsētas attīstības plānošanas ritorijas plānoattīstības stratē- dokumentiem elektroniski var jums, savukārt
iepazīties pašvaldības mājas lapā
ģiju 2004. – 2010.
integrētās attīswww.jelgava.lv, drukātā versijā
gadam, Jelgavas tas pieejams Informācijas aģen- tības programpilsētas teritori- tūrā, kā arī pilsētas bibliotēkās. mā ir definēti
jas plānojumu lai- Ieteikumus var iesūtīt kā elektro- uzdevumi, kā
ka periodam no niski, tā arī Informācijas aģentūrā arī minēti kon1999. līdz 2010. iesniegt vēstules formātā.
krēti projekti to
gadam, kā arī vaiīstenošanai.
rāku stratēģisko nozaru attīstīJelgavas ilgtermiņa attīstības
bas plānošanas dokumentiem,» stratēģija turpmākajiem trīsG.Kurlovičs atklāj, ka pilsētas padsmit gadiem paredz, ka ik
attīstība pēc Latvijas iestāšanās gadu mūsu pilsētā palielināsies
Eiropas Savienībā (ES) un pār- iedzīvotāju, arī ar augstāko izmaiņas noteica nepieciešamību glītību skaits, augs nodarbināto
pārskatīt un no jauna definēt darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars
Jelgavas attīstības prioritātes un katru gadu vidēji par 1000
tuvākajā nākotnē, ņemot vērā cilvēkiem palielināsies mūsu
integrētas pilsētu attīstības po- pilsētā strādājošo skaits, augs ielitikas pieeju, kā arī samērojot dzīvotāju apmierinātība ar dzīvi
tās ar ES teritorijā noteikto Jelgavā. Ilgtermiņā plānots sasvidēja termiņa plānošanas pe- niegt valsts vidējo rādītāju IKP
riodu no 2007. līdz 2013. gadam.
Tādējādi tika izstrādāti trīs jauni
plānošanas dokumentu projekti
– ilgtermiņa attīstības stratēģija
2007. – 2020. gadam; teritorijas
plānojums 2008. – 2020. gadam
un Jelgavas pilsētas integrētās
attīstības programma 2007.
– 2013. gadam –, lai saņemtu
finansējumu, kas paredzēts 2007.
– 2013. gada Nacionālā attīstības
plānā. G.Kurlovičs atklāj, ka šim
nolūkam tika veikta vispusīga
pilsētas sociāli ekonomiskās situācijas un struktūras analīze.

Paaugstinās
dzīves kvalitāti

Jelgavas ilgtermiņa stratēģiskais mērķis ir pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanās,

Šajā vietā
perspektīvā
paredzēts izbūvēt Ziemeļu
tiltu. Vispirms
tiks rekonstruēta Loka
maģistrāle un
Atmodas iela,
lai pēc 2013.
gada varētu
sākt plānot
tilta būvniecību.
Foto: JV
uz vienu iedzīvotāju, palielināt
ekonomiski aktīvo uzņēmumu
skaitu, saglabāt kopējās pievienotās vērtības tempu 20 procenti
gadā, palielināt nefinanšu investīciju apjomu uz vienu iedzīvotāju pret valsts vidējo rādītāju,
dubultot rūpniecības produkcijas
kopapjomu, sekmēt iedzīvotāju
ienākuma nodokļa pieauguma
tempu līdz 25 procentiem katru
gadu, kā arī sekmēt inovatīvo
uzņēmumu skaita pieaugumu.

Aptvertas visas
dzīves jomas

Integrētās attīstības programma 2007. – 2013. gadam ir
dokuments, kas atspoguļo vispusīgu esošās situācijas analīzi
un norāda ilgtermiņā noteiktās
vīzijas, risināmos uzdevumus,
aktivitātes un rīcības.
«Integrētās attīstības programmas pamatsastāvdaļa ir
investīciju plāns jeb plānoto
investīciju projektu uzskaitījums, un svarīgi, kā to vērtē arī
iedzīvotājs,» pašvaldības izpilddirektors akcentē, ka šai programmai ir vairāki riski, viens
no tiem – projektu izmaksas.
«Izstrādājot investīciju plānu,
par pamatu ņemtas 2007. gada
cenas un pierēķināta inflācija,
kādas tās varētu būt 2008. gadā.
Un tas, īpaši celtniecībā, varētu
būt risks,» G.Kurlovičs akcentē,
ka, turpinoties šādai inflācijai,
nonākot pie projektu realizācijas
termiņiem ap 2010. – 2013. gadu,
plānā minētās cenas varētu būt
visai aptuvenas.
G.Kurlovičs norāda, ka plānots
rīkot vairākas šīs programmas
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dažādās auditorijās,
lai maksimāli izzinātu iedzīvo-

tāju viedokli, un katru gadu,
pieņemot pašvaldības budžetu,
šo dokumentu paredzēts aktualizēt. Būtiski, ka investīciju plāns
sadalīts pa nozarēm, piemēram,
komunālā programma, izglītības
programma, sociālā, kultūras,
sporta programma, informācijas
tehnoloģiju un citas programmas, kas ir pašvaldības kompetencē. Tādējādi investīciju plānā
iekļauti projekti, kas aptver teju
visas pilsētas iedzīvotājiem svarīgākās jomas.
Tā, piemēram, investīciju plānā paredzēts sakārtot tranzītielas, tostarp rekonstruēt Rīgas
ielu no Loka maģistrāles līdz
pilsētas administratīvajai robežai, Dobeles šoseju no pilsētas
administratīvajai robežai līdz
Atmodas ielai, Kalnciema ceļu
no Jelgavas pilsētas robežas līdz
Rīgas ielai; grants seguma ielas,
piemēram, noasfaltēt Romas,
Dārza, Parka un citas ielas, izbūvēt brauktuvi Ziediņu ceļā; tiltus,
viaduktus, dzelzceļa pārvadus un
gājēju pārejas, tostarp izbūvējot
gājēju virszemes un apakšzemes
pāreju Driksas ielā zem Katoļu
un Pasta ielas, gājēju tiltu pāri
Driksai no Ūdens ielas uz Pasta
salu; uzlabot ceļu satiksmes
drošību, modernizējot luksofo-

rus, ierīkojot videonovērošanu,
izbūvēt jaunus stāvlaukumus
pie kultūras nama, Sociālo lietu pārvaldes administratīvās
ēkas, Spīdolas ģimnāzijas Raiņa
ielas pusē, kā arī daudzstāvu autostāvlaukumu pilsētas
centrā. Projekti paredz attīstīt
izglītības iestāžu infrastruktūru
(piemēram, paaugstināt energoefektivitāti 4. pamatskolai,
6. vidusskolai un citām mācību
iestādēm, renovēt sporta zāles,
kā arī uzbūvēt jaunu pirmsskolas
izglītības iestādi). Plānots arī
sekmēt profesionālo un pieaugušo izglītību, realizējot vairākus
pasākumus, aktivizēt kultūras,
atpūtas dzīvi, publiskās bibliotēkas un attīstīt muzejus, kā arī
realizēt citus projektus, kurus
paredz Jelgavas pilsētas integrētās attīstības programma 2007.
– 2013. gadam.

Pietuvināts
reālajai situācijai

Trešais dokuments, kas nodots
sabiedriskajai apspriešanai,
ir teritorijas plānojums 2008.
– 2020. gadam. «Jaunu pilsētas
teritoriālo plānojumu bija nepieciešams izstrādāt, jo kopš 1999.
gada situācija Jelgavā būtiski
mainījusies un pilsēta strauji

attīstās,» G.Kurlovičs bilst – kartogrāfiskā ziņā arī iepriekšējais
teritoriālais plānojums bija labs,
taču deviņdesmito gadu nogalē
par ļoti daudzām teritorijām bija
neskaidrība, un tās tika nosauktas par dabas pamatnes teritorijām. Attīstoties rūpniecībai un
sākoties intensīvai individuālo
un daudzdzīvokļu namu apbūvei, kā arī Jelgavai pamazām
atjaunojoties par industriālu
centru, iepriekšējais perspektīvais teritoriālais plānojums vairs
neatbilda mūsdienu situācijai.
Tas pārstrādāts, un teritorijas
plānojumā veikta pilsētas arhitektoniski telpiskā analīze, to iekļaujot teritorijas izmantošanas
zonējumā, noteiktas teritorijas,
kur ēkām pieļauts palielināts
stāvu skaits, noteiktas arī kultūras pieminekļu individuālās
aizsardzības zonas, izstrādāti
jauni teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi, izanalizētas plūdu riska teritorijas un
ierobežota apbūve tajās.
«Būtiski ir ar arhitektoniskiem risinājumiem izveidot tiltu
starp veco un nākotnes Jelgavu,
lai šī nebūtu tikai Hruščova laika un bloku māju pilsēta,» bilst
izpilddirektors.
Izstrādāts arī jauns teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu projekts. G.Kurlovičs
akcentē, ka kopš 2001. gada
notikušas izmaiņas gan valsts
noteiktajos būvniecības normatīvajos aktos, gan būvniecības
likumā, gan Ministru kabineta
noteikumos, un šajā periodā
notikusi aprobācija – gan Būvvalde, gan institūcijas, kas izdod
tehniskos noteikumus, apkopojušas savu pieredzi, konkrētas
problēmsituācijas, un tas ņemts
vērā, izstrādājot jaunos saistošos
apbūves noteikumus.
«Piemēram, iepriekšējos noteikumos, būvējot jaunos tirdzniecības centrus un citus pakalpojumu
objektus, bija ļoti stingras prasības iekšējās kvadratūras un stāvlaukumu ārā attiecībās, un stāvvietai vajadzēja būt gandrīz trīs
reizes plašākai par pašu centru,
kā tas ir, piemēram, «Valdekas»
gadījumā. Tas nav lietderīgi, ja
visas stāvvietas nevar aizpildīt,»
izpilddirektors akcentē jauno noteikumu priekšrocības, piebilstot,
ka tajos ņemtas vērā problēmas,
kas pastāv praksē.
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Kultūras pasākumi
 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 16
– Ādolfa Alunāna teātra izrāde
«40 karāti», režisore Lūcija Ņefedova.
 5. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas skolotāju diena.
 6. oktobrī pulksten 17
– instrumentālās kamermūzikas koncerts, piedalās Sniedze
Prauliņa (flauta) un Silvija Silava
(ērģeles, klavieres) (Jelgavas
Sv.Annas baznīcā).
 9. oktobrī pulksten 19 –
«Muzikālā teātra 7» viesizrāde
A.R.Gērnija pasaulslavenais
bestsellers «Mīlestības vēstules».
Lomās Mirdza Martinsone un
Juris Kalniņš. Režisors Pēteris
Gaudiņš, scenogrāfs Guntars
Kambars, saksofonu spēlē Zintis Žvarts. Biļešu cena – Ls 8;
6; 5; 4.
 11. oktobrī pulksten 13
– koncertprogramma lekcija
skolu jauniešiem «Dejas ar saksofoniem». Dāmu saksofonu
kvartets «n[ex]t» izpilda dažādu
laikmetu un stilu deju mūziku,
to virtuozi arī izdejojot. Koncertu
vada muzikoloģe Karina Bērziņa.
Programmā: klasika – J.S.Bahs
«Polonēze», V.A.Mocarts «Menuets», J.Brāmss «Ungāru deja
Nr.5»; kino mūzika – «Pēdējais
tango Parīzē», «Slaidais gaišmatis ar melnu kurpi», fokstrots
no k/f «Pie bagātās kundzes»;
deju mūzika – čardašs, samba «Tikko», ča-ča-ča, pasodoble, rokenrols. Biļešu cena –
Ls 1,5; 1.
 No 12. līdz 14. oktobrim
– Ā.Alunāna dienām veltītais
amatierteātru festivāls «No
aktiera nāk joki...». Piedalās
teātru kolektīvi no Baranovičiem
(Baltkrievija), Tirzas, Jēkabpils,
Skrīveriem, Lielvārdes, Tērvetes,
Jelgavas Jaunais teātris un Jelgavas Ā.Alunāna teātris.
 17. oktobrī pulksten 19 – Zigurds Neimanis, Dainis Porgants,
dziedātāja Sandra koncertprogrammā «Precies ar zvaigzni».
Biļešu cena – Ls 2; 1,5; 1.
 23. oktobrī pulksten 19
– Rīgas Krievu teātra viesizrāde
N.Gogolis «Precības». Režisors
M.Bičkovs, lomās O.Ņikuļina,
G.Baženova, G.Rosijska u.c.
Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3.
 27. oktobrī pulksten 14 un
17 – Dailes teātra viesizrāde Denī
Robērs «Intim». Bērniem līdz 14
gadiem skatīties nav ieteicams!
Kādā Parīzes kafejnīcā satiekas
divi cilvēki – sieviete un vīrietis. Viņai ir ap divdesmit pieci,
viņam – jau pāri četrdesmit.
Lomās Ģirts Ķesteris un Kristīne
Nevarauska. Režisors Dž.Dž.
Džilindžers, scenogrāfs Mārtiņš
Vilkārsis, mūzika – grupa «Dzelzs
vilks». Biļešu cena – Ls 8; 6; 5.

TŪRISMA DIENA

Pēc fotogrāfijām
orientēsimies pilsētā!
 Andris Tomašūns,
Zemgales Tūrisma
attīstības biedrības
valdes priekšsēdētājs
Pirms pāris gadiem pazīstamā uzņēmēja tūrisma jomā
Ināra Ozola mudināja jelgavniekus Pasaules tūrisma dienas laikā iepazīties ar Jelgavu
– senos viduslaikos radušos,
neskatoties uz karu postiem,
dažādas vēstures un kultūras
vērtības saglabājušu pilsētu. Togad jelgavniekiem pilsētā notika
dažādas ekskursijas, savukārt
pagājušajā gadā visi šajā dienā
tika mudināti uzkāpt vairākos
Jelgavas torņos, lai paskatītos
uz savu pilsētu no augšas.
Šogad Zemgales Tūrisma
attīstības biedrība, Tūrisma
informācijas centrs, ceļojumu
un projektu aģentūra «Star

1.

Sporta pasākumi
 29. septembrī pulksten
10.30 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts brīvajā cīņā
(Jelgavas Sporta hallē Mātera
ielā 44a).

Tours», SIA «Noa Tours», SIA
«Auto Stars tūre», «Jelgavas
ceļojumu aģentūra», laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» un bērnu
un jauniešu centrs «Junda»
interesentus aicina piedalīties
improvizētās orientēšanās sacensībās pilsētā. To mērķis ir
jelgavniekos rast mudinājumu
Pasaules tūrisma dienā nesteidzoties pastaigāt pa savu
pilsētu, meklējot interesantus
objektus – kontrolpunktus, kas
jāatpazīst pēc fotogrāfijas, uz
kuras redzama tikai objekta
detaļa.
Šoreiz laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis» publicētas orientēšanās sacensību kontrolpunktos meklējamo objektu detaļu
fotogrāfijas, kas ir numurētas.
Orientēšanās sacensību laikā
vajadzēs atrast tikai dažus no
norādītajiem objektiem, kuru

2.

4.

numuri dalībniekiem tiks paziņoti dažas minūtes pirms
sacensību starta.
Vēl šodien jums tiek dota
iespēja ieskatīties publicētajās
fotogrāfijās un padomāt, vai
pēc fotogrāfijām varat atpazīt
pieminekļus, ēkas, žogus un
citus uzrādītos objektus, kam
redzama tikai kāda atsevišķa
daļa. Ja izvēlaties piedalīties
orientēšanās sacensībās, tad
tiekamies rīt, 28. septembrī,
pulksten 17 pie ēkas Lielajā
ielā 19 (ielas pusē pie LLU 8.
dienesta viesnīcas), kur tiks
dots sacensību starts, kā arī
paziņoti desmit kontrolpunkti,
kas jāatrod divu stundu laikā.
Dalībnieki, apsverot paši savus
spēkus, varēs izvēlēties – startēt grupā, kur tiks piedāvāts
meklēt vieglāk atpazīstamos
objektus, vai otrā, kas domāta

32.

jelgavniekiem, kuriem ir pārliecība – es savu pilsētu pazīstu
un spēju atrast vietas, kas citam varbūt nav pa spēkam.
Pulksten 19 tiekamies tajā
pašā vietā, kur orientēšanās
sākta, lai pārrunātu rezultātus un pareizās atbildes.
Bet, lai ikviens būtu pilntiesīgs sacensību dalībnieks,
uz orientēšanās sacensībām
līdzi jāņem šodienas, 27. septembra, «Jelgavas Vēstnesis»,
kurā redzamas visu kontrolpunktu fotogrāfijas. Aktīvākie
sacensību dalībnieki saņems
piemiņas veltes no pasākuma
organizatoriem.
Pašiem aktīvākajiem un izturīgākajiem orientēšanās sacensību dalībniekiem pasākuma
organizatori būs sagādājuši
īpašu pārsteigumu, par kuru
tiks paziņots pēc pasākuma.
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Izstādes
Kultūras namā

 No 4. oktobra – Viktoras
Ostašenkovas (Lietuva) akvareļi;
Aleksandras Ostašenkovas (Lietuva) fotogrāfijas.
 Līdz 3. oktobrim – Jelgavas
mākslas simpozija «Aizspriedums» fotoizstāde.
 No 12. oktobra – Taipejas
misija un Jānis Anmanis piedāvā Pasaules bērnu zīmējumu
galeriju, veltījums Taivānas nacionālajai dienai.

Ceturtdiena, 2007. gada 27. septembris
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