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Budžets pieņemts

Gadu sāk
ar meitenīti

 Jānis Kovaļevskis

Ieva Lejniece
nu kļuvusi par
vienu atvasīti bagātāka
– trešais
bērniņš,
meitenīte,
viņai piedzima Jaungada
naktī, kļūstot
par pirmo šajā
gadā Jelgavas
pilsētas slimnīcā dzimušo
mazuli.
Foto: Ivars
Veiliņš
 Sintija Čepanone

«Jaungadu cerēju sagaidīt mājās, taču, sākoties svētku uguņošanai
pulksten 12, devos uz
slimnīcu,» stāsta šogad
Jelgavā pirmā dzimušā
bērniņa – meitenītes –
mamma Ieva Lejniece.
«Cilvēki mēdz teikt – ja pirmā
piedzimst meitenīte, tad nebūšot
kara. Tad nu ceram, ka šogad
pasaulē valdīs miers un sirsnība,»
teic Jelgavas pilsētas slimnīcas
Dzemdību nodaļas vecmāte Aiva
Kresa, atklājot, ka 1. janvārī

pasaulē nāca trīs bērniņi – meitenīte un divi puikas, savukārt
pērn pirmajā dienā piedzima divas
meitenītes un viens zēns.
Ozolnieku novada Cenu pagasta
iedzīvotāju I.Lejnieces un Jāņa Svārupa meitiņa, 2490 gramus smaga
un 48 centimetrus gara, piedzima
gadu mijā pulksten 1.15. «Tas ir
agrāk nekā bija paredzēts,» teic
Ieva, atklājot, ka mazās dzimšana
bija plānota pēc 7. janvāra, taču
viņa bija nepacietīga un vecākus
iepriecināja tieši Jaungada naktī.
Pagaidām gan nav izlemts, kādu
vārdu meitai dot – tas tikšot izlemts
vēlāk, taču vecāki pieļauj, ka meita
varētu būt Gabriela Anna.

«Šis ir mūsu ziemas bērniņš.
Vecākais bērns – septiņus gadus
vecais Lauris – piedzima vasarā, savukārt otrs – sešgadniece
Viktorija – rudenī,» stāsta Ieva,
jaunākajai meitiņai vēlot veselību
visas dzīves garumā.
«Lai pirmā Jelgavā dzimusī
meitenīte ir kā simbols mieram, saticībai, pārticībai,» sveicot
I.Lejnieci un viņas atvasīti, vēlēja
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. Savukārt viņa
vietniece Irēna Škutāne mammai
novēlēja veselību, saticību, spēku
un rūpes, gādājot par meitiņu.
Pašvaldība māmiņai pasniedza
dāvanu karti 100 latu vērtībā.

«Par negaidīto ciemiņu dāvanu
esmu patīkami pārsteigta. Dāvanu karti izmantošu, mazulim
iegādājoties nepieciešamās lietas,»
atzīst Ieva.
«Vislielākais prieks pagājušajā
gadā mums bija par jaunatklāto
ģimenes palātu,» aizvadīto gadu
vērtē vecmāte A.Kresa, norādot,
ka pērn Jelgavas pilsētas slimnīcā
pieņemtas 844 dzemdības. «Šogad
ejam uz tūkstoti,» tā viņa.
Jāpiebilst, ka 2007. gada pēdējā
dienā, 31. decembrī, pulksten divos dienā vecākus Oksanu Kišinsku un Juri Kuzmenko no Bauskas
iepriecināja puisītis Aleks. Viņš
bija pērnā gada pēdējais bērniņš.

Septiņas ģimenes tiks pie dzīvokļiem
 Kristīne Pētersone

Jelgavas dome pieņēmusi lēmumu iegādāties septiņus dzīvokļus, kas bija pārdošanā atklātā tirgū. Šie
dzīvokļi tiks piešķirti
tiem iedzīvotājiem,
kuriem ir tiesības pretendēt uz pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā.
Pašvaldībai brīva dzīvojamā
fonda praktiski nav, un jelgavniekiem, kuriem ir tiesības
pretendēt uz pašvaldības piešķirtu dzīvokli, ilgstoši jāgaida
rindā. Jau pagājušajā gadā
pašvaldība sāka šī jautājuma
risināšanu – sākotnēji bija
doma iegādāties dzīvokļus, izsludinot konkursu, taču izrādījās, ka tas ir neefektīvs veids:
pašvaldība izsludināja konkursu par dzīvokļu pirkšanu, taču
saņēma tādus piedāvājumus,
kas neatbilda izvirzītajiem kritērijiem. Iespējams, ka pārde-

vēji cerēja – ja jau dzīvokli pērk
pašvaldība, tad cena var būt
augstāka un arī dzīvoklī esošie
īrnieki nebūs šķērslis. Tomēr
pašvaldība nolēma atteikties
no konkursā iesniegtajiem
piedāvājumiem.
Taču tā neapstājās pie pirmās
neveiksmes un gada beigās rada
citu risinājumu – tika nolemts
regulāri izskatīt publiskajā
tirgū pārdošanā piedāvātos dzīvokļus un izdevīgākos arī iegādāties. Pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs skaidro,
ka kārtība ir šāda: pašvaldības
speciālisti seko līdzi sludinājumiem, izraugās piemērotākos
dzīvokļus un dodas tos novērtēt. «Jāpiebilst, ka speciālisti
pie pārdevēja ierodas, neinformējot viņu, ka pircējs būs
pašvaldība,» tā G.Kurlovičs.
Šādā veidā gada beigās tika
izraudzīti septiņi dzīvokļi, par
kuru iegādi pagājušajā nedēļā
nobalsoja arī dome.
Jāpiebilst gan, ka ne visi
domes deputāti šādu lēmumu
atbalstīja. Piemēram, Sergejs

Ņevoļskis uzskatīja, ka dzīvokļi
tiek iegādāti par nesamērīgi
augstām cenām. Viņaprāt, 36
un 39 kvadrātmetrus liels dzīvoklis nu nekādi pilsētā nevar
maksāt no 26 līdz 31 tūkstotim
latu, arī maksa 50 tūkstoši
latu par 84,4 kvadrātmetrus
lielu dzīvokli viņam šķita pārāk
augsta.
Savukārt deputāts Arnis Razminovičs no balsojuma atturējās, to pamatojot ar nevēlēšanos
uzņemties atbildību, pērkot
dzīvokļus, kurus nav novērtējuši sertificēti vērtētāji.
G.Kurlovičs gan skaidroja,
ka šajā gadījumā vērtētāju
piesaistīšana būtu tikai papildu izmaksas. Pašvaldība
varētu pieaicināt vērtētāju,
samaksāt par pakalpojumu,
viņš dotu atzinumu, bet tas
neiespaidotu dzīvokļa cenu
– dzīvoklis tiek pārdots atklātā tirgū, un pārdevējs nosauc
summu, par kādu ir gatavs
savu īpašumu pārdot. Savukārt pašvaldība kā jebkurš
cits pircējs var tam piekrist
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vai ne. «Protams, arī pašvaldība cenšas cenu pēc iespējas
«nosist». Ja tas izdodas – lieliski. Mūsu speciālisti noteikti
cenšas to izdarīt un atsevišķos
gadījumos tas arī izdodas,»
uzsver G.Kurlovičs.
Ir skaidrs, ka pēc līdzīga
principa pašvaldība turpinās
iegādāties dzīvokļus arī šogad,
lai sekmētu dzīvokļu rindas
sarukšanu pilsētā.
Domes sēdē bija arī dzirdamas replikas, ka izlietot 225
tūkstošus latu par septiņiem
dzīvokļiem ir pārlieku liela
summa, ko varētu novirzīt jaunas daudzdzīvokļu mājas būvniecībai, kas ļautu palīdzēt vairāk cilvēkiem. Taču pašvaldība
apzinās, ka jaunas mājas būvniecībai būtu nepieciešami jau
miljoni, kuru pašvaldības budžetā nav, tāpēc šobrīd ir tikai
divi risinājumi – nedarīt neko
vai tomēr iegādāties atsevišķus
dzīvokļus un tā pakāpeniski
palīdzēt maznodrošinātajiem
jelgavniekiem risināt dzīvokļa
jautājumus.

Aizvadītā gada 28. decembra
Jelgavas domes sēdē tika izskatīts un apstiprināts pilsētas
budžets 2008. gadam. Tas kopā
ar aizņēmuma līdzekļiem un
speciālo budžetu sasniedz 60,7
miljonus latu.
«Salīdzinājumā ar 2007.
gadu budžets palielinājies par
vairāk nekā desmit miljoniem
latu, tomēr arī inflācija darījusi savu, būtiski palielinot
uzturēšanas izdevumus. Auguši arī maksājumi izlīdzināšanas fondā, šogad sasniedzot
2,9 miljonus latu. Līdz ar to
attīstības projektus nāksies
realizēt par aizņēmuma lī-

dzekļiem,» uzsver Jelgavas
pašvaldības izpilddirektors
Gunārs Kurlovičs. Šogad kopumā plānots aizņemties 12,75
miljonus latu.
Galvenās budžeta prioritātes ir izglītība un sports, kā arī
pilsētvides attīstības projekti.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šogad tiks turpināta
sporta kompleksa pie Brīvības
bulvāra un 4. vidusskolas piebūves celtniecība. Vairāk nekā
piecus miljonus latu plānots
ieguldīt ielu infrastruktūras
sakārtošanā. Savukārt algas
par vairāk nekā desmit procentiem tiks paaugstinātas
pašvaldības policistiem un
bibliotekāriem.

Amatu skolai maina
nosaukumu
 Kristīne Pētersone

Pagājušās nedēļas
domes sēdē tika pieņemts lēmums mainīt
Amatu skolas nosaukumu – turpmāk tā
būs Jelgavas Amatu
vidusskola.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza uzsver, ka pašlaik
veiktas tīri juridiskas izmaiņas,
ko nosaka likums. «Amatu skolā
ir augsts izglītības līmenis. Tajā
jau ilgāku laiku iespējams apgūt
arī programmas, kurās paralēli
arodam tiek iegūta vidējā izglītība. Tātad ar nosaukuma maiņu
veikta juridisku jautājumu

sakārtošana,» tā G.Auza.
Tā kā skola jau līdz šim atbilda vidusskolas statusam,
pēc nosaukuma maiņas citas
izmaiņas tajā veikt nav nepieciešams.
«Skola sniedz kvalitatīvu
izglītību, tajā strādā profesionāli pasniedzēji, pieprasījums
pēc šīm mācību programmām
ir ne tikai no mūsu pilsētas un
rajona iedzīvotājiem, bet arī no
Dobeles un Tukuma. Protams,
mēs turpināsim pilnveidot mācību materiālo bāzi un sniegtās
izglītības kvalitātes līmeni, jau
šogad īpašu uzmanību pievēršot metālapstrādes apmācību
programmai un citām,» skaidro
G.Auza.

Sola vērienīgiem
līdzekļus LLU
 Daiga Laukšteina

2007. – 2013. gada
plānošanas periodā
no Eiropas Savienības
(ES) struktūrfondu līdzekļiem augstākās izglītības attīstībai Zemgales reģionā varētu
tikt atvēlēti 20 miljoni
eiro, liela daļa no tās
nonāks tieši Latvijas
Lauksaimniecības universitātē (LLU).
Pagaidām tie ir tikai provizoriskie dati. Zemgales reģionā
līdztekus LLU ietilpst arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža,
kas dod iespēju iegūt pirmā
līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Cik tieši saņems
mūsu pilsētas universitāte, vēl
tiks precizēts šā gada sākumā.
LLU zinātņu prorektors Pēteris
Rivža pauž cerību, ka tā varētu
būt apmēram piecas reizes
lielāka summa par ES struktūrfondu atvēlētajiem līdzekļiem
iepriekšējā plānošanas periodā,
proti, no 2004. līdz 2006. gadam.
«Pats galvenais būs sakārtot

«Valdekas» kompleksu,» taujāts
par līdzekļu izlietojumu, uzsver
P.Rivža. Tur plānots izveidot
Zinātnes un tehnoloģiju parku – zinātniskās un mācību
laboratorijas. Tāpat LLU virmo ieceres modernizēt studiju
procesu, veicināt sadarbību ar
reģiona iestādēm un organizācijām, kā arī uzmanība tiks
pievērsta starpnozaru pētījumu
atbalstam, lai attīstītu zinātnes
un ražošanas sadarbību.
Kopumā augstākajā izglītībā
no ES struktūrfondiem 2007.
– 2013. gadā plānots ieguldīt
243 miljonus eiro. Tas ir atbalsts studiju programmām
(90 miljoni eiro), kā arī telpu
un iekārtu uzlabošanai (153
miljoni eiro).
Finansējuma apjoms augstākajām mācību iestādēm atkarīgs no studējošo skaita prioritārajās izglītības jomās, grādu un
kvalifikāciju ieguvušo personu
skaita, akadēmiskā personāla
skaita, projekta izmaksu efektivitātes vērtējuma, ietekmes
uz informācijas sabiedrības
veidošanos un citiem kvalitātes
kritērijiem.

2

intervija

Ceturtdiena, 2008. gada 3. janvāris

Baznīcas zvaniķes
pirmssvētku pārdomas

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs sagaidāt
no jaunā gada?

 Daiga Laukšteina

Bērni no
Jeļenas vēl
tikai mācās,
kā strādāt ar
baznīcas zvaniem. Baznīcā
viņu rīcībā ir
silta un mājīga mācību
klase. Visi seši
10 – 12 gadus
vecie skolēni
atzīst, ka
zvanīt viņiem
ļoti patīk un
tas līdztekus
ikdienas mācībām skolā
ir kā vaļasprieks.
Foto: Ivars
Veiliņš

Kad gadumija aizvadīta, šķiet, svētku
laiks beidzies un iestājies klusais, tumšais janvāris. Taču
Latvijas pareizticīgie ļaudis vēl tikai
gatavojas līksmībai.
Un viņu nav mazums
– ne vien krievu, bet
arī latviešu un citu
tautību pārstāvji, kas
vienoti savā ticībā,
gaida gaišus un mīlestības apmirdzētus
Kristus piedzimšanas
svētkus.
Tieši tādus tos «Jelgavas
Vēstnesis» visiem novēl un
sarunā ar Svētā Simeona un
Svētās Annas pareizticīgo katedrāles zvaniķi Jeļenu Ņikifo- gavēnis, jo možāks gars.
rovu sniedz nelielu kripatiņu
Kad sākās gavēnis?
no noskaņas, kas patlaban
Ziemassvētku gavēnis sākās
valda pareizticīgo sirdīs.
28. novembrī un ilgst 40 dieKad tieši atzīmēsiet Zie- nas. Šis ir nedaudz vieglāks,
massvētkus?
jo drīkst ēst arī zivi. Savukārt
7. janvāra rītā ar liturģiju Lieldienu gavēnī arī tas ir
baznīcā, bet pēc tam svinības liegts, nemaz nerunājot par
turpināsies katram savās mā- piena produktiem. Tikai augļi
jās ar dažādām ieražām. Taču un dārzeņi.
svētku dievkalpojums mums
Vai jums izdodas izturēt
notiks jau 6. janvāra vakarā. visas 40 gavēņa dienas?
Atminos, manā bērnībā arī
Paldies Dievam, jā. Tiesa,
mājās svinības sākās iepriekšē- pareizticīgajiem tā nav piejā vakarā, tādēļ,
ņemts lepoties,
iespējams, atsejo tas nav tikai
Sv.Simeona un un vienīgi mavišķās ģimenēs
šādas ieražas
spēkos, bet
Sv.Annas pa- nos
saglabājušās.
gan ar Dieva
Kad biju
reizticīgo ka- palīdzību. Lai
maza, galdā
patedrāles lielais izturētu,
tika likts galralēli gavēnim
venais gavēņa
zvans sver 830 nepieciešamas
mielasts, un
arī lūgšanas.
k i l o g r a m u s , Citādāk ir ļoti
tā bija miežu
putra. Mēs
Bet iztur
taču, lai ar to grūti.
– pareizticīgie
taču arī tie, kas
– vārām arī rīsu
darbotos, se- vienkārši vēlas
putru ar rozīdiētu,
višķi lielu fizisku ieturēt
nēm un medu.
vai ne? Katram
Mūsdienās
piepūli neva- savs iemesls un
bērnus arī ar
apņemšanās.
jag. Ja spēcīgi
kādu saldumu
Atsevišķi
var palutināt.
cilvēki turas
dauza,
zvanu
Kādreiz gavēnis
vienkārši apbija ļoti strikts.
v a r s a b o j ā t , brīnojami. PieJaunā paauēram, kad
kā arī īstā ska- m
dze gan skavectētiņš bija
tās iecietīgāk.
ņa zūd. Svēt- slims un vārgs
Ziemassvētkos
tieši gavēņa
kos zvani kādu l a i k ā , m a n a
drīkst arī vīnu
iemalkot. Bazviņu
svētku meldiņu mamma
nīca pieļauj atskubināja kaut
laides grūtnieskandē 10 – 15 pienu iedzert.
cēm, veciem un
Sak, nu nebūs
minūtes
slimiem ļaudīm.
t ā d ā s t ā v o kSavukārt veselī tas nekāds
lām sievietēm, kuras nestrādā grēks. Bet viņš nevarēja. Vai
smagu darbu, jāievēro stingrs spējat iedomāties, cik stipra
gavēnis. Dažas sievietes gavē, bija viņa ticība?
jo tas nāk par labu figūrai.
Ko vispār ēdat gavēņa
Taču tas jau ir cits iegansts. laikā?
Garīgais motīvs, kā rakstīts
Kā jau sacīju, uzturā drīkst
pareizticībā, ir: jo stingrāks lietot zivi. Trešdienās un

latviešu tautības un citu
konfesiju pārstāvji. Kā viņus uzņemat?
Tā tas ir, un viņus uzņemam
ar prieku. Visiem baznīcas
durvis atvērtas, jo savulaik
taču Kristus nevienu nešķiroja. Bija viena vienota baznīca.
Politikas iespaidā izveidojās
dažādas konfesijas. Pareizticīgie var būt gan latvieši, gan
ukraiņi vai baltkrievi. Ne tikai
krievi. Vēl jo vairāk – dzīvojam
taču Latvijā.
Pastāstiet par atšķirīgo
– ikonām!
Tādu ir daudz. Pie katras no
tām jāiet ar citu lūgumu. Var
svecīti iedegt un novietot konkrētās brīnumus darošās ikonas tuvumā. Piemēram, visā
pasaulē zināmais brīnumdaris
Nikolajs ļoti palīdz ceļotājiem
un jūrniekiem. Dievmāte var
palīdzēt, dažādu vajadzību
lūgta, piemēram, uzlabot redzi, vai arī dot savu svētību
bērniem, kas stājas laulībā.
Mūsu baznīcā gan ikdienā
nav sevišķi daudz izvietotu
ikonu, bet kopumā to ir vairāk nekā 100. Kad kādai no
ikonām ir īpaši svētki, tad tā
tiek izlikta.
Zvaniķis nav populārs
arods, taču tajā slēpjas zināma deva spēka un saviļņojuma. Zvanu skaņas šķiet
tik varenas! Kā izvēlējāties
šādu nodarbošanos?
Esmu ticīgs cilvēks. Nāku
no Baltkrievijas. Tur mūsu
ciemā neticīgo nemaz nebija. 1974. gadā pārcēlos pie
radiniekiem Bramberģē. Tur
dzīvoja tēvocis. Viņš pēc tam
mani iekārtoja pilsētā. Uz
baznīcu gāju regulāri, bet
šajā draudzē iestājos 1991.
gadā. Kad reģistrējās kopiena, mums uzdāvināja vienu
zvanu, ko piekārām bēniņos.
Laikam tad arī saņēmu Dieva
svētību. Gāju uz bēniņiem,

piektdienās gan no tās jāatturas. Ziniet, tagad labi gavēt.
Veikalā ir gan salāti, brokoļi,
kāposti, gan banāni, avokado.
Tas ir arī veselīgi. Nav kā
padomju laikos, kad gandrīz
nekā nebija. Turklāt drīkst ēst
arī maizi.
Bet kā iet ar gavēšanu
jūsu mazajiem palīgiem?
Iespēju robežās. Viņiem nav
tik strikti noteikumi, jo jāiet
skolā un jāmācās. Neprātīgi
gavējot, var sākties galvassāpes. Smadzeņu darbībai
nepieciešama barība. Pareizticīgo baznīcai ir apdomīga
pieeja šīm lietām. Skolēniem ir
jāpaēd. Vienīgi bez baudas un
tīksmināšanās par maltīti.
Ar kādām sajūtām gaidāt
šos Ziemassvētkus?
Noteikti ar priecīgām. Baznīcā dziedam dziesmas jau pirms
Kristus dzimšanas. Tas rada
īpašu noskaņu. (Nodzied dažas
dziesmas rindiņas – red.) Redziet, gaidot, kad Kristus dzims,
visa zeme priecājas. Visi esam
jautri pirms Ziemassvētkiem.
Kādas ir iedibinātās
Ziemassvētku tradīcijas
jums?
Noteikti aizbraukt uz tuvējiem pansionātiem un uzstāties ar speciāli sagatavotu
koncertprogrammu. Kur tas
nepieciešams, aizvedam arī
pārtikas produktus un apģērbu. Vēlamies dalīties priekā.
Bet citādi ir daudz un dažādas
ar pareizticību nesaistītas Ziemassvētku tradīcijas. Piemēram, zīlēšana. Izstāstīšu sīkāk.
Tātad – ēd pulciņš pie galda
svētku mielastu. Te, pēkšņi,
jaunekļi tuk, tuk! – klauvē pie
loga. Ja meitene aicina iekšā,
tad drīzumā izies pie vīra.
Turpretī, ja dzen prom – tik
ātri vēl neapprecēsies.
Kā zināms, uz pareizticīgo baznīcu reizumis
nāk ne vien krievu, bet arī

kur agrāk savu kāju nebiju
spērusi, un zvanīju. Pagāja
gadi, un šeit atjaunoja zvanu
telpu. Draudze lēma, kuru
sūtīt par zvaniķi. Bija domas,
ka varbūt vajadzīgs gados
jaunāks vīrietis. Bet kurš
gan mācīsies zvanīt un vēl
bērnus pratīs skolot? Beigās
izlēma, ka es esmu piemērota
šim darbam. Minskā beidzu
zvaniķu skolu. Tā vienkārši
pieiet klāt un zvanīt nevar.
Man ir palīgi, kā arī tēvs
Nikolajs Kiriļenko sniedza
palīdzīgu roku. Bez viņa atbalsta arī tādas mācību klases
nebūtu.
Mūsu saruna notiek speciāli
iekārtotā zvanu klasē. Baznīcā
ir Svētdienas skola. Pagājušajā
reizē to apmeklēja 33 skolēni,
bet vietas pietiek arī 50.
Vai arī jūs tajā strādājat?
Jā, esmu viena no sešām
skolotājām. Mācu, kā zvanīt ar
baznīcas zvaniem, vēl liturģiju. Agrāk pasniedzu arī slāvu
valodu, taču slodze bija pārāk
liela. Mācām kultūras, reliģijas
vēsturi, piemēram, kas ir dažādu konfesiju baznīcu atšķirību
pamatā. Vēl ir dziedāšana,
tiek gatavotas svētku kartītes,
zīmējumi. (Parāda dažus, kuros bērnu redzējumā attēlota
zvanu klase – red.)
Cik pavisam ir zvanu?
Deviņi, kas pamatā tiek
skandināti visi reizē. Darbdienās – pulksten piecos vakarā, sestdienās – deviņos,
bet svētdienās – pulksten
desmitos no rīta, kad notiek
dievkalpojums.
Vai viegli zvanīt?
Fiziski tas nav grūti, spēka
daudz nevajag. Zvanu var
iekustināt ar speciālu pedāli.
Ja stipri sit, to var saplēst, arī
skaņa zūd. Bērniem vienmēr
saku, lai nesit stipri, citādi visi
kļūsim kurli!
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Anna
Molodjožņikova,
strādājoša
studente:
– Noteikti
gribu piedzīvot vairāk sniega.
Ceru, ka šogad uzlabosies
Latvijas ekonomiskais stāvoklis, lai mūsu nopelnītās algas
atbilstu preču cenām veikalos. Domāju, ja uzlabosies šie
rādītāji, tad arī mums pašiem
būs daudz vieglāk un prieks
dzīvot.
Juris
Galviņš,
sporta kluba
«Cerība»
dalībnieks:
– Gribētu, lai
Latvijā sāktos
labklājības
uzplaukums,
lai cilvēki saņemtu lielākas algas
un pensijas. Un, protams, labāku
dzīvi gan man, gan pārējiem
cilvēkiem. Arī pašam vajadzētu
vairāk materiālo līdzekļu, lai var
iegādāties visu, kas nepieciešams un ko vēlos.
Ināra
Meilus,
mājsaimniece:
– Galvenais
jau veselību, ne tikai
sev, bet arī
pārējiem ģimenes locekļiem, radiem un
draugiem. Protams, noderētu
arī veiksme, lai piepildītos
sen loloti sapņi. Gribētu, lai
jaunajā gadā īstenotos viena
no manām lielākajām iecerēm
– brauciens uz Romu.
Jautrīte
Balama,
skolotāja:
– Noteikti jau
visu to labāko. Lai nevienu no mums
nepiemeklētu nelaimes,
lai būtu darbs, lai ģimenei un
kolēģiem labi klājas. Protams,
vēlos arī labu veselību un veiksmi, jaunus kalnus iekarojot.
Genādijs
Maksimovs,
strādājošs
pensionārs:
– Ko es varu
gaidīt? Galvenais, lai
jaunajā gadā
man un pārējiem būtu veselība. Savukārt
viena no manām un folkloras
kopas «Dimzēns» dalībnieku
lielākajām vēlmēm ir brauciens
uz Prāgu vasarā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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Galvenā redaktore
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Ziemas brīvlaika
akcija «Lediņos»
 Ritma Gaidamoviča

Šodien un rīt, 3. un
4. janvārī, bērnu un
jauniešu centrs (BJC)
«Junda», biedrība
«Kovārnis» un Eiropas
brīvprātīgās jaunietes
mazos jelgavniekus
aicina uz ziemas brīvlaika akciju «Lediņos»
«Ziemas prieki turpinās!». Akcijas sākums
abās dienās pulksten
12, satikšanās – pie
«Jundas» Pasta ielā
32.
BJC «Junda» direktores vietniece darbā ar jaunatni Inga
Jansone stāsta, ka šo divu dienu
laikā skolēniem tiek dota iespēja
apciemot savvaļas zirgus Pils
salā, izcept garšīgāko piparkūku
un iepazīties ar brīvprātīgajām
meitenēm, kas patlaban strādā
«Jundā», – Silviju no Itālijas
un Amāliju no Armēnijas. Bet
galvenais – tā būs lieliska iespēja
savu brīvo laiku pavadīt, svaigā
gaisā kopā ar citiem bērniem
rotaļājoties, izmēģinot jaunizveidotās šūpoles un šķēršļu
trases, piedaloties dažādās atrakcijās un konkursos, kā arī ēst
uz ugunskura vārītu zupu.
Plānots, ka šodien ar bērniem
strādās un viņus izklaidēs jaunieši no Zemgaliešu kluba un
jauniešu biedrības «Kovārnis»,
kas viņus vedīs uz Pils salu pie
savvaļas zirgiem. Bērni tur varēs iepazīties ar zirgu ikdienu,
izbaudīt Pils salas un palieņu
pļavu neskarto dabu, kā arī piedalīties kādā no organizatoru sagatavotajām spēlēm. Direktores
vietniece teic, ka diena noslēgsies ar «tusiņu» pie ugunskura.
Visi tie, kas vēlas piedalīties šīs
dienas aktivitātēs, pulksten 12
tiek gaidīti pie «Jundas» Pasta
ielā 32, no kurienes kopīgi varēs
doties uz Pils salu. Pastaiga
beigsies ap pulksten 16.
Savukārt piektdien bērni
aicināti doties uz «Lediņiem»,
kur uz ugunskura varēs cept
piparkūkas, spēlēt Silvijas un
Amālijas sagatavotās spēles un
piedalīties atrakcijās. Autobuss
uz «Lediņiem» no «Jundas»

Pasta ielā 32 izbrauks pulksten
12, bet atgriezīsies pulksten 16.
Vienas dienas dalības maksa
– lats. I.Jansone lūdz vecākus
bērnus apģērbt piemēroti laika
apstākļiem.
I.Jansone informē, ka noslēgusies arī trešā BJC «Junda» un
jauniešu biedrības «Kovārnis»
rīkotā labdarības akcija «Radi
prieku actiņās», kuras laikā
notika divi labdarības koncerti
«Sadzirdi». Šo koncertu laikā jaunieši vāca ziedojumus
Jelgavas maznodrošinātajām
ģimenēm, lai nopirktu viņiem
nepieciešamās lietas. Koncertu
laikā kopā saziedoti 847,19 lati.
Direktores vietniece teic, ka liels
prieks par tik lielu atsaucību,
lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem
neklājas viegli. Šogad pretimnākoši bijuši arī Jelgavas uzņēmēji, kuriem biedrība «Kovārnis»
teic lielu paldies. Datorsalons
«NDD» ziedojis jaunu datoru,
printeri un mp3 atskaņotāju,
internetveikals «veloveikals.lv»
– jaunu velosipēdu, būvmateriālu veikali «Kurši» un «MNL»
devuši dažādus būvmateriālus
remontiem, kurus ģimenēm
palīdzēs veikt jaunieši no «Kovārņa», lielveikali «Rimi» un
«JYSK» sarūpējuši segas, gultas
veļu, dvieļus, traukus, sadzīves tehniku, veikals «Rūķītis»
– rotaļlietas, grāmatnīca «Alta»
– grāmatiņas, lielveikali «Elvi»,
«Rimi», «Čili pica» un Jelgavas
Gaļas kombināts iepriecināja
ar Ziemassvētku gardumiem.
Īpaši atsaucīgas bijušas arī Jelgavas kafejnīcas, ģimenēm dāvinot svētku pusdienas: «TamiTami», «Silva», «Pie zemnieka»,
«Meka», «Līgo». SIA «Optika»
trīs ģimeņu bērniem bez maksas izgatavos brilles, savukārt
tirdzniecības centrs «Laimdota»
vienai ģimenei sagādājis dīvānu.
I.Jansone min, ka arī pārējie
jelgavnieki bijuši gana aktīvi un
uz «Jundu» atnesuši dažādas ikdienā nepieciešamas lietas, kas
kādam noteikti noderēs. Viņa
atgādina – lai dāvinātu, nav jāgaida Ziemassvētki. To var darīt
visa gada garumā, sazinoties ar
«Kovārņa» jauniešiem (tālrunis
63022217) un nogādājot mantas
«Jundā» Skolas ielā 2.

Eglītes pēc svētkiem
savāks centralizēti
 Sintija Čepanone

«Prognozējam, ka līdz
20. janvārim visas eglītes pilsētā būs savāktas,» saka SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» loģistikas vecākais
speciālists Aleksejs Jankovskis, aicinot iedzīvotājus būt saprotošiem
un kociņus, kas izrotāti
priecēja Ziemassvētkos
un Jaungadā, pēc svētkiem novietot pie atkritumu konteineriem.
Šis ir pirmais gads, kad eglītes
pēc svētkiem tiks savāktas centralizēti. «Tas tiks darīts tajās
dienās, kad atbilstoši grafikam no
daudzdzīvokļu namu pagalmiem
paredzēts izvest lielgabarīta atkritumus,» skaidro A.Jankovskis,
norādot, ka precīzu datumu, kad
konkrētā ielā tas tiks darīts, iespējams noskaidrot uzņēmuma mājas
lapā www.komunalie.lv.
Tas nozīmē, ka jelgavniekiem

nebūs jālauza galva, kur likt
kociņu, kas mājoklī kļuvis lieks,
– tas pēc svētkiem vien jānovieto
pie atkritumu konteinera. «Egles
nedrīkst ievietot konteinerā, bet
gan pie tā,» teic A.Jankovskis.
Viņš skaidro, ka tādējādi ieguvēji
ir gan iedzīvotāji, kuriem paliek
vairāk vietas sadzīves atkritumu
izmešanai, gan darbinieki, kuri
atkritumus izved, – viņi kociņu
var ērti paņemt, sacirst un ievietot
atkritumu izvešanas mašīnā.
Runājot par iepriekšējo gadu
pieredzi, A.Jankovskis atzīst, ka
iedzīvotāji kļuvuši izglītotāki un
aizvien mazāk ir tādu, kas nezina,
kā rīkoties ar egli pēc svētkiem.
«Tas lielā mērā atkarīgs arī no
sētniekiem,» viņš spriež.
Latviešiem ierasts, ka svētku
koku no mājokļa iznes Zvaigznes
dienā, 6. janvārī, savukārt krievu
tautības iedzīvotāji – dažas dienas
pēc pareizticīgo Ziemassvētkiem.
A.Jankovskis prognozē, ka līdz
janvāra vidum visas eglītes, kas
būs novietotas pie atkritumu
konteineriem, tiks savāktas.

3

Veido koku
vainagus

Īsi
 Rīt, 4. janvārī, pulksten
15 Jelgavas kultūras namā
notiks izstādes «Spilgts.
Sens. Silts», kas attēlos
Grieķiju un Kipru krāsainajās un spilgtajās noskaņās,
atklāšana. Bildes ir piepildītas

ar īpaši sakarsētu enerģiju tiem,
kam gada pirmajās dienās nepieciešams spēcīgs enerģijas lādiņš
un pozitīvas emocijas. Fotogrāfiju
autori – Alise Raupe un Sandris
Žeivots – ilgāku laiku pavadījuši
minētajās valstīs (A.Raupe – gadu
Grieķijā, S.Žeivots – trīs mēnešus
Kiprā), veicot brīvprātīgo darbu
un nākotnes kapitāla projektu,
kas dod viņiem lielākas iespējas
dziļāk ieraudzīt abu valstu kultūras, sabiedrības un ikdienas iezīmes. Fotogrāfiju autori par spēcīgākajām abu valstu iezīmēm min
spilgtās un raibās krāsas, antīko
un vēsturisko gaisotni, kas virmo
ik uz soļa, kā arī silto un saulaino
gaisu. No tā arī radies izstādes
nosaukums. Izstāde būs skatāma
visu janvāri, tā ir bez maksas.
Atklāšanas pasākumā līdztekus
bilžu apskatei būs iespēja izdejot
tradicionālo grieķu deju sirtaki, kā
arī dzirdēt grieķu dziesmas.
 Vēl pērnā gada nogalē, 29. decembrī, Jelgavas krievu biedrība
«Istok» Jelgavas 2. pamatskolā
aizvadījusi 2008. gada sagaidīšanas svētkus, kuros piedalījās
ne tikai Jelgavas krievu biedrības
pārstāvji, bet arī dažādu pilsētas
iestāžu un uzņēmumu vadītāji.
Savukārt tajā pašā dienā Jelgavas

Spīdolas ģimnāzijā aizritējis
Skolēnu domes rīkotais labdarības pasākums.
Divas nedēļas Miera kapos strādāja apzaļumošanas firmas «Aleja D» speciālisti, kas veica ga-  No 1. janvāra stājās spēkā
lotņošanu 43 kapos augošajām liepām, lai tās radītu estētisku apkārtni un neaizsegtu skatu SIA «Jelgavas ūdens» par
uz baznīcu kapsētas teritorijā.
Foto: Ivars Veiliņš 15,5 procentiem paaugsti Ritma Gaidamoviča
jau sen. «Miera kapos aug ļoti līgumā paredzētajā kārtībā nātais ūdens piegādes un
daudz koku – apkārt baznīcai darbus veica no 17. līdz 28. kanalizācijas tarifs. MaksāMiera kapos SIA
vien ir 43 liepas, kas bija decembrim. M.Balodis teic, jums par kubikmetru palielinājies
«Aleja D» pabeigusi
ļoti izstīdzējušas, tādējādi ka pēc liepu galotņošanas līdz 1,04 latiem bez pievienotās
liepu galotņošanu.
aizsedza skaisto skatu uz kapu teritorija ap baznīcu vērtības nodokļa (PVN), tajā skaitā
Šāda koku attīrīšabaznīcu un traucēja cilvēkiem kļuvusi daudz estētiskāka un par ūdeni jāmaksā 44 santīmi par
na kapsētā nebija
to redzēt no malas,» stāsta cilvēkiem baudāmāka – vairs kubikmetru, bet par kanalizāciju
– 60 santīmi par kubikmetru.
veikta vairāk nekā
M.Balodis. Arī rudenī koki nav izstīdzējušu liepu, kas Iepriekš par kubikmetru bija jā14 gadus. Kopumā
aģentūrai «Pilsētsaimniecī- līdz šim aizsedza skatu uz maksā 90 santīmi bez PVN – 36
aprūpētas 43 liepas,
ba» radījuši ne mazums prob- baznīcu, savukārt pavasarī santīmi par kubikmetru ūdens
kas veido liepu aleju
lēmu, jo teritorijā uzkrājušās koki būs daudz kuplāki un un 54 santīmi par kubikmetru
pa ceļam uz baznīcu
n e v a j a d z ī g a s k o k u l a p a s , raženāki.
kanalizācijas. Tarifa pieaugumu
Miera kapos.
kuras nepieciešams savākt.
Kopumā darbi aģentūrai SIA «Jelgavas ūdens» skaidro ar
M.Balodis atklāj, ka galot- «Pilsētsaimniecība» izmaksāja pakalpojuma sniegšanai iepirkAģentūras «Pilsētsaimnie- ņošana saskaņota ar pilsētas gandrīz 3200 latu. M.Balodis tās degvielas un elektroenerģijas
cība» Kapsētu apsaimnieko- ainavu arhitektu Andreju Lo- norāda, ka nākamie darbi ka- cenas kāpumu. Šīs pozīcijas tarifu
šanas daļas vadītājs Māris makinu un izsludinātajā cenu pos – koku vainagu veidošana sadārdzina par 1,1 procentu. Par
4,4 procentiem maksas palieliBalodis «Jelgavas Vēstnesi» aptaujā par darbu veikšanu – paredzēti pavasarī, taču tie
nājumu veido ar pakalpojuma
informē, ka par liepu galot- uzvarējusi apzaļumošanas norisināsies Zanderu kapsētā, s n i e g š a n u s a i s t ī t o u n t a r i f o s
ņošanu Miera kapos domāts firma «Aleja D». Uzņēmums kur tiks aprūpētas 38 liepas. iekļaujamo pamatlīdzekļu nolie-

Jelgava – zinātnes centrs
 Daiga Laukšteina

Jelgava nākotnē – Latvijas otrs zinātnes centrs
aiz Rīgas. Tas ir viens
no akcentiem mūsu
pilsētas attīstībā, par
ko tika runāts Zemgales
plānošanas reģiona ES
struktūrfondu informācijas centra rīkotajā
gada noslēguma preses
konferencē.
Taču, lai sasniegtu mērķi, vēl
jāīsteno virkne uzdevumu. Kā
uzsvēra Zemgales Plānošanas
reģiona administrācijas izpilddirektors Raitis Vītoliņš, vēl neesam
gatavi apgūt jaunos produktus un
tehnoloģijas. Problēmu rada fakts,
ka Latvijas uzņēmumos ir gaužām
maz nodarbināto tieši pētniecībā
– 2007. gadā tikai 0,1 procents
no kopējā darbaspēka. Turpretī
Somijā, kas šajā ziņā ir līderi,
attiecīgais rādītājs ir 16 reizes lielāks. R.Vītoliņš norāda, ka citviet
Eiropā uzņēmumos ātri «uzķer»
visu jauno un liek lietā ražošanā.
Tas ceļ arī visas valsts labklājības

līmeni. «Tāpēc jāiegulda inovācijās, kas nes vislielāko atdevi.»
Tieši tāpēc būtiskākie Zemgales
attīstības stūrakmeņi plānotāju
skatījumā ir ne vien zinātnes un
sociālās infrastruktūras attīstība,
bet arī darbs ar pusaudžiem un
jauniešiem. Paraugs ir Somija,
kur uzņēmējdarbības vērtības un
attieksmi audzina jau pamatskolā.
Statistika liecina, ka Jelgavā ir 23
procenti inovatīvo uzņēmumu,
R.Vītoliņš starp tiem kā piemēru
min SIA «Flora» un akciju sabiedrību «Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīca», kur strādā ar jaunām
tehnoloģijām.
Otra problēma ir viesnīcu un
autostāvvietu trūkums pilsētā.
Uzskatāms piemērs esot Ledus
un Smilšu skulptūru festivāli,
kuru vērotājiem no visas Latvijas
bija jādrūzmējas sastrēgumos un
nepietika vietu, kur pārnakšņot.
«Kultūra mūsu pilsētā ir izaugusi
tik tālu, ka infrastruktūra tai netiek līdzi. Kas notiks, kad Jelgava
būs zinātnes centrs?» retoriski
vaicā R.Vītoliņš.
Plānošanas periodam no 2007.
līdz 2013. gadam R.Vītoliņš min

trīs vērienīgākos Jelgavā plānotos
projektus. Tie ir maģistrālo inženierkomunikāciju un brauktuvju
infrastruktūras izbūve Peldu ielas
rajonā, piebraucamo ceļu izbūve
loģistikas un ražošanas objektu
attīstībai pilsētas degradētajā
teritorijā (gar lidlauku) un satiksmes termināla izbūve (autoosta
dzelzceļa tuvumā). Kopumā dažādām aktivitātēm jāapgūst 330
miljonus latu.
Tajā pašā laikā ļoti svarīgi ir
reģiona iedzīvotājus nodrošināt ar
kvalitatīvu informāciju. Lai lauku
ļaudis un pilsētnieki uzzina un
izmanto iespēju saņemt ES struktūrfondu naudu, piemēram, fiziskas personas – sava uzņēmuma
veidošanai, zemnieki – lauksaimniecības modernizācijai, firmas
– produktu izaugsmei, pieredzes
gūšanai izstādēs ārvalstīs, pašvaldības – tūrisma attīstībai, vides
kvalitātes uzlabošanai un tā tālāk.
Turklāt vērtīgas konsultācijas, lai
ikvienam klientam taptu reāls un
kvalitatīvs projekts, Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas finansētā institūcija
sniedz bez maksas.

tojuma palielinājums. Savukārt
lielāko tarifa pieauguma daļu – 10
procentus – veido darba samaksas
un sociālās apdrošināšanas izmaksu paaugstinājums uzņēmuma
darbiniekiem.

 Zemgales Tūrisma attīstības biedrība (ZTAB) Sabiedrības integrācijas fonda
(SIF) izsludinātajā konkursā
«NVO projektu programma»
piedalīsies ar projektu «Tūrisma kā nozīmīgas ekonomiskās aktivitātes attīstība
Jelgavas pilsētā un rajonā».

Pašvaldība nolēmusi piešķirt līdzfinansējumu 5974 latu apjomā
ZTAB sagatavotajam projekta
pieteikumam no 2008. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem. SIF
izsludinātais konkurss «NVO projektu programma» sniedz iespēju
ZTAB turpināt iesāktās aktivitātes
tūrisma uzņēmēju un tūrisma
operatoru darbības pilnveidošanai Jelgavas pilsētā un rajonā, kā
arī Zemgales reģionā. Projekta
īstenošanas laikā tiks pilnveidota
ZTAB darbība ilgtspējīgai tūrisma
nozares attīstībai pilsētā, rajonā
un reģionā. Projekta vispārējais
mērķis ir veicināt tūrisma kā nozīmīgas ekonomiskās aktivitātes
attīstību Jelgavas pilsētā, rajonā
un Zemgales reģionā.
Ritma Gaidamoviča

integrācija

4

Ceturtdiena, 2008. gada 3. janvāris

Nr.1 (5)

Pareizticīgo
Ziemassvētki

Kā katru gadu, arī šajos pareizticīgo Ziemassvētkos svētku noskaņa būs jūtama ne tikai baznīcās,
Foto: JV
bet arī kultūras namā, kur 12. janvārī ar koncertu tiks svinēta Kristus dzimšana.
 Kristīne Pētersone

12. janvārī pulksten
13 ikviens jelgavnieks
tiek aicināts uz ikgadējo pareizticīgo Ziemassvētku pasākumu
kultūras namā.
«Šoreiz, gatavojoties svētkiem,
mēs vairāk esam akcentējuši to,
kas mums visiem vēsturiski saistās ar Ziemassvētkiem – agrāk,
kad iztikām bez stresa pilniem
iepirkšanās «bumiem», dāvanām,
īstā svētku noskaņa radās to
gaidīšanas priekā. Mums pietika
ar eglītes smaržu, baznīcas ap-

meklējumu, svecītēm,» atzīst pasākuma režisore Lolita Truksne,
uzsverot, ka šoreiz akcents tiks
likts uz atmiņām.
«Vienkārši gribējās pateikt
«stop!» – uz kurieni mēs steidzamies, vai nav laiks atgriezties
pie vērtībām, kuras jau mūsu
senči novērtējuši? Ziemassvētki
jau visupirms notiek mūsu dvēselēs – vai mums ir nepieciešami
tie ārējie faktori, kas tik ļoti
izmainījuši svētku gaisotni,»
spriež L.Truksne, piebilstot,
ka viņai kā latviešu režisorei
tā ir fantastiska iespēja veidot
Ziemassvētku pasākumu pareizticīgajiem, strādāt ar krievu

tautības skolu kolektīviem,
pašdarbniekiem. «Kopējā doma
par Ziemassvētku brīnuma
gaidīšanu jau visām ticībām ir
viena.»
Šoreiz koncertā piedalīsies
gan vietējie skolu kori, gan solisti, vijolnieks, baznīcas koris,
arī koris «Blagovest».
«Dievs jau ir viens, tāpēc es
kā šī pasākuma režisore uz šo
koncertu aicinu ne tikai pareizticīgos, bet jebkuras konfesijas
pārstāvjus. Arī šoreiz programmā būs ne tikai krievu tautības
kolektīvi, bet piedalīsies, piemēram, arī «Vēja zirdziņš»,» atzīst
L.Truksne.

Jelgavnieki motivēti
iegūt pilsonību
 Kristīne Pētersone

Pēc divu mēnešu mācībām Topošā pilsoņa skolā 18 nepilsoņi
kursus pabeiguši un
gandrīz visi arī jau
ieguvuši Latvijas pilsonību. Šobrīd mācības
uzsākusi otrā grupa,
bet praktiski nokomplektēta arī trešā, kas
mācības sāks tikai februārī.
Jau septembrī Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta
«Kopā!» gaitā darbu uzsāka Topošā pilsoņa skola, kuras laikā
notiek apmācības tiem pilsētas
un reģiona iedzīvotājiem, kas
vēlas naturalizēties un iegūt
pilsonību.
Galvenais mācību mērķis ir
pēc iespējas labāk sagatavot
pretendentus zināšanu pārbaudei un pilsonības iegūšanai
naturalizācijas eksāmeniem.
Lai arī brīdis, kad nepilsoņi
bija īpaši sasparojušies iegūt
pilsonību, jau šķiet pagājis, izrādās, arī pašlaik šādi kursi ir ļoti
pieprasīti. Jelgavas reģionālā
Pieaugušo izglītības centra Pieaugušo tālākizglītības nodaļas
vadītāja Astra Vanaga atzīst, ka
uz tik lielu atsaucību pat nebija cerēts. «Projekta gaitā bija
paredzēts apmācīt 60 cilvēkus,
bet jau tagad ir skaidrs, ka viņu
būs vairāk. Par kursiem interesi

jau izrādījuši ap 90 cilvēku. Un
tie vairs nav praktiski iemesli,
piemēram, dažādas priekšrocības, ko iegūst pilsonis, bet gan
pavisam citi apsvērumi, kas šos
cilvēkus atveduši pie mums.
Daudzi no viņiem uzsver, ka
galvenais iemesls, kāpēc viņi
vēlas kļūt par pilsoņiem, ir tas,
ka Latvijā ir dzimuši, uzauguši, bērni ir pilsoņi, bet paši
– nepilsoņi,» stāsta A.Vanaga,
piebilstot, ka ikviens no Topošā
pilsoņa skolas dalībniekiem ir
nopietni motivēts iegūt Latvijas
pilsonību.
«Iemesli, kāpēc līdz šim šie
cilvēki nav nokārtojuši naturalizācijas pārbaudījumus,
ir visdažādākie, taču liela
daļa no kursantiem atzīst, ka
viņiem nav bijusi pietiekami
plaša informācija par to, kā
eksāmens norit, gribējuši gūt
pārliecību par savām spējām,
papildināt zināšanas Latvijas
vēsturē, valodā. Šādā apmācības programmā, kur viss
notiek interaktīvi, izmantojot
uz aktīvu līdzdarbošanos vērstas metodes, arī zināšanas
nostiprināt ir vieglāk – tas nav
tas pats, kas lasīt grāmatas
vai internetā meklēt atbildes
uz eksāmena jautājumiem,»
spriež A.Vanaga.
Tieši to novērtē arī kursu
dalībnieki – viņi atzīst, ka tieši
Topošā pilsoņa skolā, izzinot
īstā eksāmena kārtību un papildinot zināšanas, sapratuši, ka
pārbaudījums nav tik sarežģīts,
kā sākotnēji varbūt šķitis.

«Mūsu projekta mērķis nav
formāli iemācīt nepilsoņiem
atbildes uz eksāmena jautājumiem – mūsu uzdevums ir ļaut
viņiem iepazīt Latvijas vēsturi,
savu pilsētu, tās sabiedrisko
dzīvi un tā pārvarēt neticību
saviem spēkiem, integrēties
sabiedrībā. Piemēram, valodu
mēs mācāmies nevis teorētiski,
bet praktiski – kopā diskutējam
par procesiem sabiedrībā un
to darām latviski. It kā nepiespiesti, taču tajā pašā laikā pamatīgi, nostiprinot arī valodas
zināšanas,» skaidro A.Vanaga,
piebilstot, ka mācību procesā
pilnībā tiek izmantotas elastīgas, interaktīvas metodes.
Šādu mācību procesu palīdz
nodrošināt arī interaktīvā tāfele, kas ir viens no mūsdienīgākajiem mācību līdzekļiem
Pieaugušo izglītības centrā.
«Un tas palīdz – cilvēks nevis
iekaļ zināšanas, bet paplašina
redzesloku, iegūstot jaunas
zināšanas, un tas daudz vairāk
dod pārliecību par savām spējām,» uzsver A.Vanaga.
Kad cilvēks pabeidzis apmācības Topošā pilsoņa skolā,
gandrīz nevienam problēmas
nesagādā arī naturalizācijas
eksāmena nokārtošana. «Pie
mums mācījās arī cilvēki, kuri
iepriekš nesekmīgi mēģinājuši
nokārtot naturalizācijas eksāmenu, bet tagad viņiem tas ir
izdevies,» tā A.Vanaga.
Līdz 29. janvārim apmācība
turpinās otrajai grupai, bet trešā
grupa darbu sāks 4. februārī.

Ar šuvējas arodu kabatā – vairāk iespēju
 Kristīne Pētersone

«Es jau kopš bērnības
lellēm kleitas šuvu,
vēlāk ķēros arī pie
sarežģītākām lietām,
bet visbiežāk iesāku
un nepabeidzu, jo
nepratu, nezināju, kā
īsti ir pareizi. Tagad
pirmo reizi apgūstu
šūšanas pamatus.
Var teikt, ka mans
sapnis piepildās,»
saka Sanita Vecele.
Sanita ir tikai viena no
15 sievietēm, kura jau kopš
septembra Jelgavas Amatu
skolā apgūst programmu šuvējām, kas izveidota projekta
«Kopā!» gaitā, un tajā bezmaksas mācības varēja uzsākt
cilvēki bez iepriekšējās izglītības ierobežojumiem. Tātad
projekts deva iespēju pat bez
pamatizglītības uzsākt mācības un iegūt, iespējams, savu
pirmo specialitāti, kas jau
paver pavisam citas iespējas
darba tirgū.
Nepieciešama bija vien vēlēšanās apgūt ko jaunu un
vēlme mainīt savu dzīvi.
Amatu skolas pasniedzējas
Rasma Kutkovska un Gaļina

Zvaigznone stāsta, ka nu jau
trīsarpus mēnešus kursantes
mācās gan teorētiskas, gan
praktiskas zināšanas – jau
uzšūtas pirmās bikses, svārki,
halāti, pidžamas, pat virs
drēbes ar oderi. «Viņas visas
ir ļoti centīgas, un redzams,
ka nākušas šeit iegūt jaunas
zināšanas,» tā pasniedzējas.
Kursantes neslēpj, ka mērķis katrai bijis atšķirīgs, taču
galvenokārt tā ir vēlme mainīt
savu dzīvi.
Piemēram, Sanitai tas ir
ne tikai bērnības sapnis vien.
«Es esmu dzirdes invalīde, un
man ļoti grūti nākas atrast
darbu – ne kurā katrā vietā
mani ņems pretī, bet šuvējas
specialitāte tā varētu būt. Es
sen sapņoju par šādu iespēju,
un izrādījās, ka projekts man
to spēj dot. Kur nu vēl labāk
– kursi ir bez maksas, un tā
ir iespēja, kas jāizmanto,»
saka Sanita, kura neslēpj, ka
nākotnē varētu būt ne tikai
laba šuvēja kādā ražotnē, bet
pildīt arī individuālus pasūtījumus.
Arī Kirīna Platenberga līdz
š i e m k u r s i e m p ar šūšanu
priekšstats bijis niecīgs. «Tik,
cik skolas laikā kaut kas šūts.
Taču, kad izlasīju avīzē par

šādu iespēju, nešaubīgi sapratu – jāpiesakās. Līdz šim esmu
strādājusi par pārdevēju, taču
pašlaik esmu bez darba. Jau
sen esmu gribējusi darīt kaut
ko mierīgāku, un šuvējas
darbs tāds varētu būt. Noteikti pēc kursiem mēģināšu
strādāt par šuvēju – ja gadījumā nesanāks profesionāli,
tad vismaz ģimene jau nu
noteikti no tā būs ieguvēja,»
spriež Kirīna.
Savukārt Irina Šņore, nemaz nezinot par šādu projektu, jau pati interesējusies par
iespēju apgūt šuvējas arodu.
«Diemžēl bez profesijas darbu atrast ir ļoti grūti. Mode
mani vienmēr ir saistījusi,
tāpēc arī tāda interese. Man
ļoti paveicās, ka tas sakrita
ar projekta sākšanās laiku.
Tā nu es esmu te. Savulaik
arī mana mamma vēlējās
kļūt par šuvēju, bet diemžēl
viņas sapņi nepiepildījās – es
gribēju, lai vismaz manējam ir
lemts piepildīties,» saka Irina,
piebilstot, ka viņa vienmēr ir
vēlējusies uzšūt īstu princešu
kleitu. «Tas man laikam kopš
bērnības,» viņa pasmaida.
Katram te savs motīvs un
mērķis. Piemēram, Aija Saulāja 39 gadus nostrādāju-

si «Latvenergo», bet tagad,
piecus gadus pirms pensijas,
palikusi bez darba. «Jaunas
mašīnas, lieliski materiāli
– prieks mācīties. Gāju uz
«bezdarbniekiem», kur man
piedāvāja šādu lielisku iespēju. Nodomāju – kāpēc gan ne?!
Kam tad nepatīk pašūt kleitu
kā ne vienam! Mums ir fantastiskas pasniedzējas, prieks
mācīties,» atzīst A.Saulāja.
Trīsarpus mēnešus kursantes
mācījās Amatu skolā, taču jau
šomēnes viņām sākas prakse,
kas ilgs divus mēnešus.
«Mums noslēgti sadarbības
līgumi ar tādiem šūšanas uzņēmumiem kā SIA «Daiga»,
«EK Auce» Jelgavas filiāli,
kāzu salonu «Antonija», modes namu «Tēma» un citiem,
kur kursantes varēs iegūt
praksi, lai pēc tam atgrieztos
skolā un turpinātu mācīties
kvalifikācijas eksāmenam,»
skaidro pasniedzējas.
Paredzēts, ka jau jūnijā šā
projekta aktivitāte noslēgsies
un kursantes saņems iegūtās
izglītības apliecinošu dokumentu.
Jāpiebilst, ka kursanti apgūst ne tikai šuvējas specialitāti, apģērbu konstruēšanu,
modelēšanu, mācās strādāt

Kursantes, kuras projekta
«Kopā!» gaitā Jelgavas Amatu
skolā apgūst šuvējas specialitāti,
atzīst, ka tā ir vienreizēja iespēja,
kas noteikti nākotnē ļaus labāk
konkurēt darba tirgū. Tas, ko viņas pašu rokām jau paveikušas,
to tikai apstiprina.
Foto: JV
ar šūšanas rūpnieciskajām
iekārtām un instrumentiem,
bet arī vispārējos priekšmetus – saskarsmi, psiholoģiju,
uzņēmējdarbības pamatus,
lietvedības pamatus, darba
drošību, zīmēšanu.
Pa r p ro jek t a līd zek ļiem
programmai iegādātas divas
modernas elektroniskās šuj-

mašīnas, gludeklis un viss
nepieciešamais mācībām.
Būtiski, ka ne tikai mācības
audzēkņiem ir bez maksas,
bet viņiem tiek nodrošināti
arī visi nepieciešamie materiāli – sākot no pildspalvas
un zīmuļa, līdz pat audumiem
šūšanai. Tā kā pašiem papildu
līdzekļi nav jāiegulda.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild
Jelgavas dome, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
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Счастливое чудо православного
Рождества в Елгаве
Руководитель Центра
общественной интеграции Рита Вецтиране:
- Дурные помыслы, рожденные от них злые слова,
оставляют след в душе любого
человека. Верующие в Бога
умеют противостоять разрушительной силе таких слов,
которые не содействуют консолидации общества. Имея
же ясное представление о
промысле Божием, связующем всех людей в добре, а
не во зле, все, кто открыл
однажды в сердце Бога, помогают создавать в Елгаве, где в
согласии существуют четыре
традиционные христианские
конфессии, гражданское общество.
Более трех лет назад Елгавское самоуправление поддержало инициативу православных жителей города,
настоятеля собора Святых
Симеона и Анны отца Николая и дирижера Елены Вавиловой, Центра общественной
интеграции, о праздновании
православного Рождества в
Елгаве на городском уровне.
Этот важный шаг был сделан
в знак уважения к людям,
которые на протяжении столетий вносили и вносят большой вклад в развитие Елгавы
– столицы Земгалького края,
а также способствуют духовному воспитанию детей и
молодежи в лучших русских
культурных традициях, построенных на вечных ценностях православия.
Для меня одной из самых
важных в жизни стала встреча и знакомство в декабре
2006 года с митрополитом
Рижским и всея Латвии Александром, которая состоялась
в старинном храме женского
монастыря в Валгунде. Тогда
же мне представилась возможность рассказать этому
мудрому человеку и служителю Церкви о проекте «Православное Рождество». После
разговора с митрополитом
Александром у меня, как у
руководителя Центра обще-

ственной интеграции, и как
рядового человека, появилась
еще большая уверенность
в том, что празднование
православного Рождества в
Елгаве – это счастливое чудо,
которое поможет еще больше
сплотить жителей города.
В январе 2007 года в Центр
общественной интеграции
пришла молодая женщина,
которая присутствовала на
концерте «Православное Рождество в Елгаве». Она рассказала, что никогда в Доме
культуры не читала молитву
«Отче наш». Но, услышав, как
дети из русских и латышских
школ Елгавы на сцене Дома
культуры рассказывают о
православном Рождестве, почувствовала себя в зале, как
на службе в храме.
Словно молитва большой
Рождественский концерт объединил самых разных людей.
И большая заслуга в этом
принадлежит режиссеру муниципального агентства Kultūra
Лолите Труксне, которая так
сумела построить программу,
чтобы настроить зрителей на
раздумья о милосердии и любви к ближнему перед ликом
Всепрощающего Господа.
Высокую оценку режиссерской работе Л.Труксне и
всех, кто принимал участие
в организации концерта в
честь православного Рождества, дали и особые гости Елгавы – это первый секретарь
посольства России в Латвии
господин Вячеслав Ефремов,
посол Украины в Латвии
господин Рауль Чилачава,
представители Латвийской
Православной церкви.
Говорит режиссер Лолита Труксне:
- По вероисповеданию я
лютеранка, но очень часто
бываю в православной церкви, в которой, несмотря на
различия с моей церковью,
нахожу многое, что созвучно
моей душе. В православном
храме я научилась лучше
понимать сердца русских
людей, русскую культуру.

Когда я была назначена
режиссером концерта в честь
православного Рождества, то
уже представляла, как надо
составить программу, чтобы
в душе больших и маленьких
зрителей надолго оставался
возвышенный отзвук, как от
колокольного звона над православным храмом. Чтобы
каждый присутствующий в
зале понял, что это мероприятие организовано не для
галочки, а во славу Бога.
Большую помощь мне оказывают профессионалы учитель 5-й средней школы
Раиса Анджане, которая отвечает за литературную часть
концерта, дирижер Елена
Вавилова, а также все артисты, среди которых много
латышей. Все вкладывают в
эту работу много сил.
Подготовка к рождественскому концерту в Центре
общественной интеграции
начинается в конце августа.
Это связано с тем, что очень
тщательно отбирается каждая
стихотворная строка и музыка, которые должны прозвучать на концерте, продолжающемся в течение неполных
двух, даже менее, часов.
Такие временные рамки
избраны не случайно, так
как люди просто физически
не смогут воспринять информацию, которая передается со
сцены в зал на высокой эмоциональной волне. Я вижу
концерт в честь православного Рождества, как службу в
храме, на которой верующие
не на миг не отвлекаются от
слов священнослужителя.
В прошлом году акцент в
рождественской программе
ставился на молитвы детей
о Рождестве, на сцене выступали хоры из русских и
латышских школ. На этот
раз мы обратились к теме
«Воспоминания о Рождестве», чтобы рассказать, как
в разные годы праздновали
Рождество православные.
Что они чувствовали, через
что прошли, чтобы сохранить

и передать своим детям веру
отцов и светлое, волшебное
настроение Рождества?
Рождество – главный праздник нашего детства, который
до последнего вздоха остается в наших воспоминаниях
вместе с лицами и голосами
родных, подарками под нарядной елкой, и еще чем-то
неуловимым, сказочным.
В этом году на концерте
выступят только два хора – это
«Благовест» и «Звонница» 2-й
основной школы, так как они,
как профессионалы, смогут

лучше других хоровых коллективов Елгавы «справиться»
с непростой акустикой зала
Дома культуры. Елгавская
4-я средняя школа, которая
славится на всю республику
своим хором девушек, в этом
году не буде выступать на
концерте «Православное Рождество в Елгаве». Их эстафету
примут другие латышские
музыканты.
Дирижер Елена Вавилова:
-То, что в Елгаве с таким
трепетом относятся к чество-

ванию православного Рождества, важно, особенно сегодня,
когда Сейм в очередной раз
о т к л о н и л п р ед л о ж е н и е о
внесении этого Праздника в
календарь государственных
праздников.
Главное, чтобы Рождество
состоялось в нашей душе. Мы,
организаторы рождественского концерта, будем ждать
вас, дорогие елгавчане, 12
января 2008 года в 13 в Доме
культуры.
Чтобы снова быть вместе,
верить, надеяться и любить.

вийской республики успешно
завершила учебу. 17 человек
уже прошли натурализацию,
один человек готовится к экзамену.
В настоящее время в «Школе
будущих граждан» занятия
проводятся со второй группой
слушателей, куда входят 24
человека.
Большинство задач будут
решаться с легкостью, если мы
вместе с вами, уважаемые елгавчане, кто не хочет стоять в
стороне от общественно-политических процессов в Латвии,

а стремится стать полноправными гражданами страны, будем открыто обсуждать любые
неудобные темы. В том числе
и тему страха перед экзаменом
по натурализации, который,
как показала практика, легко
преодолим.
По вопросам прохождения симулятивных экзаменов по натурализации можно
обращаться по телефонам
63023409, 29127726.

Вместе станем увереннее!
Одной из задач интеграционного проекта
Kopā! (Вместе!) является активная помощь
елгавчанам, которые
желают в порядке натурализации получить
гражданство Латвийской Республики.
В Центре общественной интеграции проводятся занятия
по латышскому языку с людьми старше 65 лет, а также симулятивные игры в экзамен по
натурализации для представи-

телей всех возрастных групп.
В Елгавском региональном
центре образования взрослых
работает «Школа будущих
граждан», которую в рамках
проекта пройдут шестьдесят
человек.
Взрослые люди стремятся в
жизни все делать правильно.
Естественно, что они хотят
хорошо и без акцента говорить на красивом латышском
языке. Но даже имея неплохую
базу государственного языка,
некоторые стесняются своего
произношения, боятся, что

при разговоре в словах прозвучат неверные окончания.
Можно читать много книг на
латышском языке, смотреть
телевизионные программы,
но без практики разговорной
речи пассивное знание языка
таковым и останется.
Преодолеть стеснительность,
начать использовать для ежедневного общения латышский
язык, лучше всего в кругу тех,
кто имеет похожие проблемы,
стремится их преодолеть.
В «Школе будущих граждан» на уроках латышского

языка слушатели не только
учатся правильно говорить
по-латышски, понимать речь
и правильно строить предложения. Они раскрепощаются,
с каждым днем становясь все
увереннее в своих знаниях
латышского языка, у них пропадает неуверенность и страх
перед экзаменом по натурализации.
Первая группа «Школы будущих граждан» в составе 18
человек в ноябре накануне
государственного праздника
Дня провозглашения Лат-

Полосу подготовил Центр
общественной интеграции
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Ūdensskaitītāji – tikai sertificēti
un speciālistu uzstādīti
«Gribētu vairāk uzzināt
par ūdensskaitītājiem – pēc
kādiem kritērijiem tie būtu
jāizvēlas, cik ilgi drīkst izmantot veco ūdensmērītāju
un kad tas būtu jāmaina,»
«Jelgavas Vēstnesim» jautā
lasītājs.

dzētās funkcijas, jāievēro virkne
nosacījumu: tam jābūt kvalitatīvam, pārbaudītam, attestētam
un pareizi izvēlētam – atbilstoši
abonenta patērētā ūdens caurplūdes daudzumam. Svarīgi arī atcerēties, ka telpās, kur paredzēts
uzstādīt ūdensskaitītāju, gaisa
temperatūra drīkst būt no plus
Kā skaidro SIA «Jelgavas pieciem līdz plus piecdesmit grāūdens» Abonentu apkalpošanas diem. Turklāt ierīce jānodrošina
dienesta vadītāja Ruta Jēkabso- pret mehāniskiem bojājumiem.
ne, pirms iegādāties ūdensskaiNo ūdensskaitītāja pieņemšatītāju, privātmāju iedzīvotāji nas uzskaitē tas ir derīgs četrus
aicināti vērsties pie Abonentu gadus. «Kad tā lietošanas termiņš
apkalpošanas dienesta speciālis- beidzies, ūdensmērītājs jāmaina.
tiem, lai nodrošinātu to, ka pir- Taču, ja pēc pārbaudes speciālisti
kums atbilstu visiem kritērijiem to atzīst par labu, var izmantot
un nauda nebūtu iztērēta velti. arī iepriekšējo skaitītāju,» teic
«Diemžēl ir gadījies, ka iedzīvo- R.Jēkabsone.
tāji iegādājušies nepiemērotu
Jelgavas Nekustamā īpašuma
ūdensmērītāju, un tas sagādājis pārvaldes (JNĪP) iekšējo tīklu
ne mazums neērtību abonen- vecākā inženiere Ludmila Gurtiem, tieši tādēļ pirms tam ir diga skaidro, ka mājās, kuras
svarīgi konsultēties ar speciālis- apsaimnieko JNĪP, šajā ziņā ir
tiem,» teic R.Jēkabsone.
līdzīgas prasības. «ŪdensskaitīViņa atgādina, ka arī ūdensskai- tājs dzīvokļu saimniekiem jāmaitītāja uzstādīšanu drīkst uzticēt na ik pēc četriem gadiem – ja tas
tikai sertificētām firmām vai li- pēc verifikācijas (pārbaudīšanas)
cencētiem speciālistiem. «Mēs atzīts par derīgu, to uzliek atiesakām paļauties uz tiem uzņē- pakaļ,» L.Gurdiga piebilst, ka
mumiem, kuriem
pastāv arī citas
ir sadarbība ar Pirms ūdensskaitītāja iegādes iespējas – JNĪP
Latvijas Nacionā- iedzīvotāji aicināti konsultēties ar speciālisti pēc
lo standartizācijas SIA «Jelgavas ūdens» Abonentu četriem gadiem
un metroloģijas apkalpošanas dienesta speciā- to var noņemt,
listiem Jelgavā, Ūdensvada ielā
centru,» Abonenvietā uzstādot
4. Tālrunis 63022886. JNĪP aptu apkalpošanas saimniekoto namu iedzīvotāji par citu mērierīci.
dienesta vadītāja ūdensskaitītāju iegādi un maiņu Tas maksā 11,39
akcentē, ka uz ik- aicināti interesēties, zvanot pa latus, taču šādā
viena ūdensmē- tālruni 63020000 (dispečeram) gadījumā vecais
rītāja jābūt arī šī vai 63084794 (iekšējo tīklu ve- ūdensskaitītājs
centra uzlīmei un cākajai inženierei).
nepaliek pie iepiebilst – ja abodzīvotāja. Savunenta rīcībā nonācis ūdensskai- kārt, ja iedzīvotājs vēlas veco
tītājs, kurš neatbilst minētajiem ūdensskaitītāju nomainīt pret
kritērijiem, taču citiem ūdens jaunu, iepriekšējo atstājot pie
uzskaites kritērijiem atbilst, tas sevis, tad tas izmaksā 23 latus.
jānodod sertificētā ūdensmērītāKā noskaidroja «Jelgavas Vēstju pārbaudes firmā. Ja tā ierīci nesis», Jelgavā ūdensskaitītāju
atzīs par derīgu, iedzīvotājam tiks iespējams iegādāties, sākot no 12
izsniegts pārbaudes akts kopā ar latiem, taču tā cena var sasniegt
Standartizācijas un metroloģijas pat trīsdesmit un vairāk latu.
centra uzlīmi.
Sagatavoja
Lai ūdensmērītājs pildītu pareSintija Čepanone

Ūdensmērītāja uzstādīšana jāuztic tikai sertificētām firmām vai
licencētiem speciālistiem, turklāt pirms tā iegādes būtu jākonsultējas ar lietpratējiem, lai līdzekļi būtu iztērēti lietderīgi.
Foto: Ivars Veiliņš
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Eiropas jauniešu basketbola
līga Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas basketbola kluba «Zemgale»
Bērnu un jaunatnes
sporta skolas («Zemgale»/BJSS) 1994.
gadā dzimušie basketbolisti aizvadījuši
pirmās Eiropas jauniešu basketbola līgas spēles Klaipēdā
un pašlaik rezultātu
tabulā atrodas sestajā vietā. Nākamais
posms – no 10. līdz
13. janvārim, un tas
notiks Jelgavā.
Basketbola treneris Pēteris
Lagzdiņš stāsta, ka novembra
beigās Klaipēdā mazie basketbolisti aizvadījuši piecas
spēles, no kurām trīs vinnētas, divas zaudētas. «Tas ir
apmierinošs rezultāts, bet, kā
vienmēr, varējām labāk. Pirmo
spēli zaudējām «Klaipēdai»,
ko var izskaidrot ar to, ka,
ierodoties tur, mums uzreiz
bija jādodas laukumā – nezinājām, kādi ir mūsu pretinieki,
turklāt vēl laukuma saimnieki. Otrā spēle zaudēta Viļņas
komandai «Marčuļonis», kas
ir Lietuvas čempionu vienība.
Toties uzvarējām Krievijas,
Ukrainas un vienu Igaunijas
komandu. Mums ir arī liels
prieks, ka mūsu komandā
spēlē posma rezultatīvākais
spēlētājs Česlavs Mateikovičs
un mūsu komandas rezultatī-

vākais spēlētājs Uvis Strogonovs,» teic treneris.
Nākamais Eiropas čempionāta posms ir no 10. līdz 13.
janvārim, un tas notiks Jelgavā. «Paredzēts, ka jau 10.
janvārī mums jāuzņem divas
Lietuvas komandas, komanda
no Krievijas un četras Latvijas
komandas.Ar to saistīto jautājumu risināšanā lielāko palīdzību mums sniedz Jelgavas
Sporta servisa centrs,» stāsta
P.Lagzdiņš.
Par to, cik sagatavoti ir
mūsu puiši šim spēļu posmam, rādīs spēles, taču darbs
notiek, lai uzrādītu patiešām
labus rezultātus. «Uzvara lielā
mērā būs atkarīga no mūsu
pašu noskaņojuma, pretinieku komandas un, protams,
tās dienas veiksmes, kā arī
mūsu mājas sienām,» stāsta
treneris.
«Mājas spēlēs mums vajadzētu uzrādīt labus rezultātus, tāpēc puišiem vēl ir
daudz jāstrādā. Jāatzīst, ka
komandai trūkst stabilitātes,
jo tīņu vecums ir tāds svārstīgs. Grūtības sagādā komandas komplektācija ar gariem
jauniešiem, pastāv liela konkurence starp sporta veidiem,
jo lauvas tiesu paņem arī
peldēšana, airēšana – arī tur
vajadzīgi garie puiši. Pašlaik
pie manis komandā trenējas
apmērām sešpadsmit jaunieši,
no kuriem reāli spēlēt Eiropas
čempionātā ir gatavi tikai desmit,» teic P.Lagzdiņš.

Trenerim Pēterim Lagzdiņam
pagaidām grūti
spriest, cik labi
sagatavoti puiši
čempionāta
posmam, taču
treniņi Bērnu
un jaunatnes
sporta skolas
1994. gadā
dzimušiem
basketbolistiem
notiek četras
reizes nedēļā.
Foto: Ivars
Veiliņš
Komandai treniņi notiek
četras reizes nedēļā. Nedēļas
nogalēs «Zemgales» jaunieši
piedalās dažādās spēlēs. Patlaban līdztekus Eiropas čempionātam jaunieši startē Latvijas
čempionāta Hansabankas jaunatnes līgas 1. divizionā, kurā
sacenšas 12 Latvijas labākie
basketbola klubi. «Katrs klubs
izspēlē savā starpā vienu mājas un vienu izbraukuma spēli
visās piecās vecuma grupās
– pirmajā aplī mums bija seši
izbraukumi un piecas mājas
spēles. Šajā līgā klubs kopvērtējumā ieņem 6. vietu no 12
Latvijas labākajiem klubiem,
bet 1994. gadā dzimušo puišu
komanda dala 1. un 2. vietu ar
«Rīga/Pols»,» teic treneris.
Pēdējais Eiropas jauniešu
basketbola līgas spēļu posms
notiks Mariampolē, Lietuvā,
no 3. līdz 6. aprīlim, kur mums

Mūsu volejbolistēm
saspringts laiks
 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 4. janvārī, Jelgavas Sporta hallē
pulksten 15 sāksies
Baltijas sieviešu volejbola līgas ceturtais
posms, kurā Jelgavā
līdz svētdienai sacentīsies «LU/Jelgava»,
Murjāņu Sporta ģimnāzijas (MSĢ) un FK
«Rīga» sieviešu volejbola komandas un trīs
Lietuvas komandas.
«LU/Jelgava» sieviešu volejbola komandas treneris Jānis
Leitis «Jelgavas Vēstnesim»
stāsta, ka Baltijas sieviešu
volejbola līgā sacenšas pa trim
komandām no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Latviju
šajā līgā šogad pārstāv trīs
pagājušās sezonas spēcīgākās
komandas – FK «Rīga», MSĢ
un «LU/Jelgava». «Pamatturnīrā komandas izspēlē divu
apļu turnīru – viens mājās,
viens viesos. Kopā tiek organizēti seši turnīri – pa diviem
katrā valstī –, kuros piedalās
trīs mājas, trīs viesu komandas. Saskaņā ar pamatturnīra rezultātiem sešas labākās
komandas kvalificējas finālā,»
stāsta treneris.
«Sanāk tā, ka divas reizes
vienas valsts komandas dodas
uz kādu no kaimiņvalstīm,
bet divas reizes uzņem kaimiņvalstu komandas pie sevis.
Piemēram, mēs bijām Lietu-

vā, bet tagad visas Lietuvas
komandas brauc pie mums,»
stāsta treneris.
Viņš arī min, ka meitenes
patlaban izturējušas diezgan
pasmagu un noslogotu spēļu
posmu, jo vienā nedēļas nogalē
izspēlētas trīs spēles Lietuvā, nākamās nedēļas otrdienā
– pusfināla spēle Rīgas atklātajā
čempionātā, nedēļas nogalē
– trīs spēles Igaunijā un otrdien
jau finālspēle pret FK «Rīga»
Rīgas atklātajā čempionātā.
«Pēc šī maratona es sapratu, ka
meitenes grib labi spēlēt, bet
vairs nevar, nespēj izdarīt to, ko
māk, jo ir piekusušas. Protams,
bija emocijas un asaras, bet,
ņemot vērā, ka viņas bija ļoti
nogurušas, divas nedēļas vēl
trenējāmies. Tagad meitenes
atpūšas. Bet, neskatoties uz to,
darbs netiek pārtraukts un ar
meitenēm strādā mūsu spēlētāja
veterāne un trenere laukumā
Inguna Minusa – ļoti talantīga
spēlētāja, kas pašlaik kopā ar
Inesi Jursoni no FK «Rīga»
cenšas nokļūt uz olimpiskajām
spēlēm Pekinā, spēlējot smilšu
volejbolu,» stāsta J.Leitis.
Kārtējais treniņš, lai gatavotos līgas spēlēm meitenēm,
jau ar J.Leiša piedalīšanos
aizritējis vakar, bet paredzēts,
ka šodien komanda trenējas
Jelgavas Sporta hallē, lai jau
rīt uzrādītu labus rezultātus
spēlē pret vienu no Lietuvas
komandām. Jelgavā Baltijas
līgas ceturtā posma spēles rīt
un sestdien sāksies pulksten

pievienosies B grupas četrinieks – Krievijas, Lietuvas,
Čehijas un Igaunijas komandas. Bet maijā astoņas labākās
tiksies Eiropas čempionāta
superfinālā. Pagaidām uzrādītie rezultāti ļauj cerēt, ka
arī jelgavniekiem ir izredzes
nokļūt finālā, bet tas atkarīgs no tā, kā tiks nospēlēti
pēdējie divi posmi Jelgavā un
Mariampolē.
Eiropas jaunatnes basketbola
līgā spēlē 32 komandas no 11
dalībvalstīm – Baltkrievijas,
Vācijas, Igaunijas, Somijas, Kazahstānas, Latvijas, Lietuvas,
Polijas, Krievijas, Zviedrijas
un Ukrainas. Visas dalībvalstis
sadalītas divās apakšgrupās
pa 16 komandām katrā. Šogad
tiek sākts četru gadu spēļu
cikls 1994. gadā dzimušajiem
zēniem. Mūsu basketbolisti
startē C apakšgrupā.

Spēles Jelgavas Sporta hallē
11. janvārī
Pulksten 9.30 – «Marčuļonis» (Lietuva) – «DSN» (Latvija)
Pulksten 10.45 – «VITA» (Krievija) – «Rīga/1188» (Latvija)
Pulksten 12 – «Saule/Alnida» (Lietuva) – «Ķeizarmežs» (Latvija)
Pulksten 13.15 – «Zemgale» (Latvija) – «Rīdzene» (Latvija)
Pulksten 14.30 – «Rīga/1188» (Latvija) – «Marčuļonis» (Lietuva)
Pulksten 15.45 – «DSN» (Latvija) – «VITA» (Krievija)
Pulksten 17 – «Rīdzene» (Latvija) – «Saule/Alnida» (Lietuva)
Pulksten 18.15 – «Ķeizarmežs» (Latvija) – «Zemgale» (Latvija)
12. janvārī
Pulksten 9.30 – «VITA» (Krievija) – «Rīdzene» (Latvija)
Pulksten 10.45 – «Marčuļonis» (Lietuva) – «Ķeizarmežs» (Latvija)
Pulksten 12 – «Saule/Alnida» (Lietuva) – «DSN» (Latvija)
Pulksten 13.15 – «Zemgale» (Latvija) – «Rīga/1188» (Latvija)
Pulksten 14.30 – «Ķeizarmežs» (Latvija) – «VITA» (Krievija)
Pulksten 15.45 – «Rīdzene» (Latvija) – «Marčuļonis» (Lietuva)
Pulksten 17 – «Rīga/1188» (Latvija) – «Saule/Alnida» (Lietuva)
Pulksten 18.15 – «DSN» (Latvija) – «Zemgale» (Latvija)
13. janvārī
Pulksten 9.30 – «Zemgale» (Latvija) – «VITA» (Krievija)
Pulksten 10.45 – «Saule/Alnida» (Lietuva) – «Marčuļonis» (Lietuva)
Pulksten 12 – «DSN» – «Ķeizarmežs» (Latvija)
Pulksten 13.15 – «Rīga/1188» (Latvija) – «Rīdzene» (Latvija)
Pulksten 14.30 – noslēguma ceremonija

Bērnu dārzniekiem «Lielā balva 2008»

 Ritma Gaidamoviča

15, bet svētdien pulksten 10.
Katru dienu tiks izspēlētas
trīs spēles.
Nākamais posms pēc spēlēm
Jelgavā notiks no 18. līdz 20.
janvārim Lietuvā, uz kuru
brauks meitenes no Igaunijas,
bet «LU/Jelgava» spēles Baltijas līgā notiks Rīgā no 15.
līdz 17. februārim, kad Latvijā tiks uzņemtas Igaunijas
komandas. Noteikumi paredz,
ka finālā iekļūst sešas līgas
labākās komandas, ņemot vērā
pašreizējos rezultātus, arī «LU/
Jelgava» pastāv iespēja nokļūt
finālā, kas notiks marta vidū.
Paralēli Baltijas sieviešu
volejbola līgai «LU/Jelgava»
piedalās arī Latvijas Republikas volejbola čempionātā, kur
aizvadītas jau divas spēles,
diemžēl abas zaudētas, taču
treneris atzīst, ka nākamajās
brīvdienās šī čempionāta spēles, kur «LU/Jelgava» spēlēs
pret MSĢ, ir ļoti svarīgas,
tāpēc meitenēm jāpūlas uzrādīt ļoti labus rezultātus, jo šo
spēļu punkti tiks ieskaitīti Baltijas līgas rezultātu tabulā, tas
nozīmē, ka abām komandām
jāsacenšas tikai vienu reizi
– Latvijas čempionātā.
Iepriekš sieviešu volejbola
komandas nosaukums bija
«LU/JRSC» («Latvijas Universitāte/Jelgavas rajona Sporta
centrs»), bet šogad tas mainīts
– tagad komanda ir «LU/Jelgava», kas pieder jaunnodibinātajam volejbola klubam
«Jelgava».

Rīt, 4. janvārī, pulksten
10 Jelgavas Sporta halli
piepildīs bērnu čalas,
jo tur uz ikgadējām
Jelgavas pirmsskolas
izglītības iestāžu sporta sacensībām Sporta
servisa centra «Lielā
balva 2008» būs sapulcējušies pilsētas bērnudārznieki.
Jelgavas Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis «Jelgavas Vēstnesim» stāsta, ka šīs
sacensības pirmsskolas vecuma
bērniem norisinās jau trešo gadu,
tās rīko Sporta servisa centrs sa-

darbībā ar pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotājiem.
Galvenais sacensību tiesnesis ir
Sporta servisa centra metodiķis
Valdis Ilmers.
«Šī pasākuma galvenais mērķis ir iesaistīt mazos jelgavniekus dažādās sporta aktivitātēs,
noskaidrot sportiskāko bērnudārzu un tā audzēkņus, kā arī
tādā veidā attīstīt un nostiprināt
sporta sakarus starp dažādiem
pilsētas bērnudārziem. Šajās
sporta sacensībās piedalīties
aicināti visu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāžu komandas, kuras sastāv no 16 bērniem – astoņi
zēni un astoņas meitenes,» tā
J.Kaminskis.
Pasākuma organizatori maza-

jiem sportistiem būs sagatavojuši
piecas stafetes, kurās bērniem
jāpielieto dažādu sporta spēļu
elementi un jāpārvar šķēršļi.
Atšķirībā no citiem gadiem, kad
stafetes jau bērniem bija zināmas
un izmēģināmas iepriekš, šogad
ar visiem veicamajiem uzdevumiem dalībnieki iepazīsies tikai
sacensību vietā. Mazie savu veiklību un prasmes varēs parādīt
tādās stafetēs kā «Ķengurēni»,
«Šķēršļu taka», ātruma un veiklības stafetē, «Veiklās kājas»,
«Florbols».
Pasākuma organizatori min,
ka 1. vieta saņems «Lielās balvas
2008» kausu, bet 2. un 3. vietu
ieguvēji diplomus. Visiem tiks pa
kādam saldam pārsteigumam.

Sveic labākos futbolistus

30. decembrī klubā «Jelgavas baltie krekli» tika godināti aizvadītās sezonas labākie futbola klubu
«Viola» un «Jelgava» spēlētāji. FK «Jelgava» 2007. gada sezonā spēlēja «Traffic» pirmajā līgā, kurā
16 komandu konkurencē ierindojās piektajā vietā. Par kluba labāko spēlētāju tika atzīts Igors
Lapkovskis, par labāko vārtsargu – Aleksandrs Čumakovs, aizsargu – Vitālijs Lapkovskis, pussargu
– Viktors Rezjapkins, bet par uzbrucēju – Jurijs Ivanovs. Pasākumā godināja arī vairākus desmitus
labāko jauno futbolistu no bērnu un jauniešu komandām.
Foto: Ivars Veiliņš
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Kultūras pasākumi
 4. janvārī pulksten 19 – Nacionālā teātra viesizrāde. Ziemassvētku koncerts «Mēness baltos
sniega laukos». «Balts sniedziņš
snieg uz skujiņām....» Viens no
visskaistākajiem Ziemassvētku
dzejoļiem acumirklī klausītāju
aizved piesnigušā Ziemassvētku
naktī, viesistabā, kur pie kamīna,
uz krēsliem un dīvāniem ir pulcējusies ģimene. Režisore Indra
Roga, Nacionālā teātra aktieri un
blūza ansamblis «Latvian Blues
Band» ir kopā nākuši, lai uzburtu
šo ģimenisko Ziemassvētku vakaru, kurā aicināts piedalīties ikviens. Programmā skanēs iemīļoti
Ziemassvētku dzejoļi, zināmas,
nezināmas, kā arī jaunas latviešu
un ārzemju autoru Ziemassvētku
dziesmas Valda Zilvera un Nika
Matvejeva aranžējumā. Biļešu
cena – Ls 10; 8; 6.
 6. janvārī pulksten 14 un
20 – Dailes teātra viesizrāde. Ziemassvētku koncerts «Ar sapņiem
dvēs’le ceļot augšup vēlas....»
(J.Poruks). Koncerta pirmajā daļā
skanēs ziemeļvalstu Ziemassvētku
dziesmas Knuta Skujenieka atdzejojumā, bet otrā daļa ritēs «Pērļu
zvejnieka» zīmē, izdzīvojot Raimonda Paula un Jāņa Petera pazīstamo dziesmu ciklu, kā arī citu
latviešu komponistu dziesmas ar
Jāņa Poruka vārdiem. Koncertā
piedalās I.Balode, R.Būmane,
I.Ķuzule, I.Pļavniece, K.Pasternaka,
J.Frinbergs, G.Grāvelis,
J.Paukštello, A.Robežnieks, bērnu vokālā grupa «Dzeguzīte»
(vadītāja D.Martinsone). Režisors K.Auškāps, scenogrāfs
M.Vilkārsis, kostīmu māksliniece
I.Vītoliņa, vadītājs J.Vaivods. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6.

SVĒTKI

Jaunais gads sagaidīts!
 Ritma Gaidamoviča

Ar krāsainu un neredzētu pirotehnikas šovu
un bez liekiem starpgadījumiem Jelgavā
sagaidīts 2008. gads. Šī
jaunā gada sagaidīšana
vēsturē iezīmēsies ne
tikai ar krāšņu pirotehnikas šovu, bet arī
domes priekšsēdētāja
uzrunu un pilsētas svarīgākajiem mirkļiem uz
lielā ekrāna Hercoga
Jēkaba laukumā.
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics min,
ka jaunais gads Hercoga Jēkaba
laukumā sagaidīts ļoti veiksmīgi, arī uguņošana notikusi bez
starpgadījumiem. «Līdz šim cilvēki bija pieraduši pie augstiem,
skaļiem salūtiem, pie krāsainām
puķēm debesīs, taču šajā gadā
mēs pilsētniekiem un viesiem
bijām sagatavojuši muzikālo
pirotehnikas šovu, kurā Antonio
Vivaldi mūzika sinhroni pavadīja
uguņošanu. Galvenā uzmanība
tika vērsta uz mākslu un mūziku.
Jācer, ka pārsteigums bija visiem
un kā jelgavnieki, tā pilsētas
viesi spēja to novērtēt,» stāsta
direktors.
M.Buškevics min, ka grūti noteikt konkrētu skaitu, cik daudz
cilvēku apmeklēja pirotehnikas
šovu, jo uguņošana notika tieši
Hercoga Jēkaba laukuma vidū,
bet cilvēki atradušies visapkārt.
Novērojumi liecina, ka interese

bijusi liela un daudz cilvēku salūtu vēroja arī no automašīnām, kas
novietotas pie Hercoga Jēkaba
laukuma.
«Arī uz balli pēc uguņošanas
visas biļetes jau bija iepriekš
pārdotas. Varam vien secināt, ka
mūsu pasākums ir ļoti iecienīts
un cilvēki paliek apmierināti,»
teic direktors.
Liels prieks arī par to, ka pirmo
reizi zīmīgajā notikumā klātesošajiem tika dota iespēja uz lielā
ekrāna vērot un klausīties Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa svētku runu, kā arī pirms
un pēc uguņošanas atskatīties
uz Jelgavas sabiedriskās dzīves
nozīmīgākajiem mirkļiem.
Arī Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes preses
sekretāre Ieva Sietniece stāsta,
ka policijai šie svētki pagājuši
samērā mierīgi, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Gada nogalē
un jaunā gada sākumā saņemti
25 izsaukumi – lielākoties bijusi
nepieciešama Ceļu policijas palīdzība – no grāvjiem bija jāpalīdz
izvilkt automašīnas, kas neuzmanības vai nepareizi izvēlēta
ātruma dēļ saslīdējušas. No 31.
decembra līdz 1. janvārim alkohola reibumā aizturēti un administratīvo sodu saņēmuši astoņi
autovadītāji. «Šogad jāpriecājas,
ka nav noticis neviens negadījums, kas saistīts ar neuzmanīgu
vai nekvalitatīvu pirotehnikas
lietošanu,» teic I.Sietniece. Arī
Pašvaldības policija saņēmusi tikai 14 izsaukumus. Priekšnieka
pienākumu izpildītājs Guntars

Izstādes
 No 15. decembra – bijušās
jelgavnieces Vitas Mercas gleznu
personālizstāde (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā Akadēmijas ielā 10).
 Līdz 15. janvārim – Edites Zarekienes darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).

Sporta pasākumi
 4. janvārī – Jelgavas pirmsskolas iestāžu sporta sacensības
Sporta servisa centra «Lielā balva
2008» (Sporta hallē Mātera ielā
44a).
 10. janvārī – LLU darbinieku
sporta diena (LLU sporta namā).
 No 12. janvāra līdz 8. martam (sestdienās) – Jelgavas
skolēnu čempionāti šahā (Sporta
namā Raiņa ielā 6).
 12. un 13. janvārī – Jelgavas
čempionāts biljardā, 1. kārta (6.
vidusskolā).
 17. un 18. janvārī – Jelgavas
2008. gada peldēšanas čempionāts garajās distancēs (LLU
baseinā).
 No 19. līdz 26. janvārim
– skolēnu galda spēļu turnīrs «NO
– DO – MO» (novuss – domino
– monolpols) – sacensības novusā
(1. ģimnāzijā).
 20. janvārī – Latvijas ziemas
peldētāju čempionāta 1. posms
(ūdenskrātuvē Pārlielupē).
 25. janvārī – «Sporta laureāts
2007» – Jelgavas labāko sportistu, komandu, treneru, sporta
skolotāju, sporta darbinieku,
sporta veterānu apbalvošana
par sasniegumiem 2007. gadā
(Jelgavas kultūras namā).
 26. un 27. janvārī – mākslas
vingrošanas turnīrs «Baltijas
puķe» (Sporta hallē Mātera ielā
44a).
 27. janvārī – Jelgavas pilsētas
čempionāts šaha ātrspēlē (Sporta
namā Raiņa ielā 6).
 Janvārī – Jelgavas pilsētas
atklātās sacensības vieglatlētikā
«Sprinta diena» (Sporta hallē
Mātera ielā 44a).

Ceturtdiena, 2008. gada 3. janvāris

Lai arī lielā pilsētas uguņošana notika tikai 1. janvārī pulksten
1, krāšņas debesis jau bija vērojamas pirms pusnakts, kad daļa
pilsētnieku debesīs laida pašu iegādāto pirotehniku.

Daļa jelgavnieku un pilsētas viesu Jaungadu un muzikālo uguņošanu Hercoga Jēkaba laukumā
gaidīja jau pirms pulksten 24, skatoties spilgtākos notikumus Jelgavā uz lielā ekrāna. Viņi pusnaktī
Foto: Ivars Veiliņš
krāšņu raķešu vietā izšāva līdzpaņemtos serpentīnus.
Akmentiņš min, ka tas esot ļoti
maz. Taču uz atskurbtuvi Jaungada naktī Pašvaldības policija
tomēr nogādājusi 21 personu.
Viņš arī stāsta, ka no 1. janvāra
Pašvaldības policija palielinājusi
savu darbības loku, regulāri uzraugot vēl trīs iestādes – Sociālo
lietu pārvaldes ēku Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9, Bērnu sociālās aprūpes centru Zirgu ielā
47a, kā arī bijušo Tuberkulozes
slimnīcu Viestura ielā 15, kur jau
pirmajās gada dienās aizturēta
persona, kas atradusies Valsts
policijas meklēšanā. Līdz ar
jauno gadu uzsāktas arī nakts
patruļas – līdz šim jau sastādīti
seši protokoli par automašīnu
novietošanu neatļautā vietā.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» rīkotājdirektors Andris Ķipurs stāsta, ka arī slimnīcā Jaungads sagaidīts bez ārkārtējiem
gadījumiem. Tāpat kā iepriekš,
arī šajā gadā slimnīca bija vienīgā
veselības aprūpes iestāde, kas

Lielākā uzmanība jaunā gada sagaidīšanā tika vērsta uz krāšņu
un krāsainu muzikāli pirotehnisku šovu Hercoga Jēkaba laukumā,
kur Antonio Vivaldi mūzika skanēja sinhroni ar uguņošanu.
svētkos strādājusi, līdz ar to šeit
bija lielāks ambulatoro slimnieku
skaits. Bet Jelgavas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības stacijā
vecgada dienā saņemti 56 izsaukumi. Tajos 11 cilvēkus skārušas

traumas – lauztas un sagrieztas
rokas, kājas, bet, par laimi, nav
bijis neviens gadījums, kad cilvēki
cietuši pirotehnikas lietošanas
dēļ. Jaunā gada pirmajā dienā
saņemti 68 izsaukumi.

Muzejā apskatāmas bijušās jelgavnieces gleznas
 Ritma Gaidamoviča

Vēl līdz 13. janvārim
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja Izstāžu zālē
jelgavniekiem ir iespēja apskatīt mākslinieces bijušās jelgavnieces Vitas Mercas
gleznu izstādi. Tajā
aplūkojami gandrīz
40 mākslinieces darbi,
kuros redzamas dažādas ainavas un klusā
daba.
Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere stāsta, ka
V.Merca Jelgavā nodzīvojusi
vairāk nekā 10 gadus, bijusi Jelgavas Mākslinieku organizācijas
biedre. Arī vēlāk, pārceļoties uz
Rīgu, vēl šad un tad piedalījusies
Jelgavas mākslinieku izstādēs.
Izstādes atklāšanā māksliniece
sacīja, ka muzeja Izstāžu zālē
jūtoties kā mājās.
V.Mercas izstādē eksponētas gandrīz 40 mākslinieces

gleznas. Tajās redzami dažādi
ainavu un klusās dabas skati.
Māksliniece savā darbā izmantojusi audeklu un eļļas krāsas.
Daļa muzejā aplūkojamo gleznu
tapušas Itālijas brauciena izjūtu
iespaidā. Tajās redzami Itālijas
dabasskati un kalni.
«V.Merca ir viena no tām
māksliniecēm, kas ļoti strauji
un pārliecinoši ienākusi Latvijas glezniecībā. Viņa un viņas
darbi jau bija pamanīti, atzīti
un diezgan slavēti līdz ar pirmo izstādi, kurā māksliniece
sevi pieteica ar audeklu «Klusā
daba. Veltījums māksliniekam
J.Liepiņam». Jāatzīst, ka tā
nemaz tik bieži negadās,» tā
par mākslinieci katalogā norāda mākslas zinātniece Ingrīda
Burāne.
«Māksliniece ir ļoti sievišķīga gleznotāja – to viņa arī no
pašiem pirmsākumiem saglabājusi savos darbos. Viņa visu
uztver ļoti smalki un brīžiem
pat jutekliski, bet tajā pašā laikā tas nav salkani – bieži vien
glezniecībā, sakot vārdu «sie-

višķīgi», daudzi apvainojas, jo
domā, ka tas ir pārāk skaisti
un saldi, taču viņas darbos tā
nav. V.Mercas darbos «sievišķīgi» nozīmē, ka viņa vienmēr
pamana tādus smalkumus,
ko, iespējams, vīrietis nemaz
nepamanītu. Tas redzams viņas gleznās, kur galvenokārt
attēlotas dažādas ainavas un
klusā daba, kur viņa pavisam
ikdienišķās lietās pamanījusi
kaut ko saistošu. Piemēram,
miglā vai rīta rasā to īpašo un
pirmreizīgo, ko tā slēpj un kas
nāk no dabas. Vai klusajā dabā
kāds auglis, kuram interesanta forma vai izliekums. Viņa
to visu meistarīgi prot ielikt
gleznā, lai nepazustu šis vienreizīgums. Arī krāsu izvēlē
māksliniece ir ļoti smalka. Tā
īsumā var raksturot V.Mercas
daiļradi,» teic M.Kaupere.
«V.Merca ir ļoti paškritiska
pret saviem darbiem. Izstādes
atklāšanā mākslinieces draudzene teica, ka viņa bijusi klāt,
kad V.Merca dedzina savus darbus, atzīstot, ka tie nav tādi, kas

Vitas Mercas izstāde muzejā būs apskatāma līdz 13. janvārim.
Foto: JV
To nomainīs Baltijas medaļu triennāle.
rādāmi citiem. Arī pati māksliniece atklāšanas reizē atzinusi,
ka viņa nav pārliecināta, vai tas,
ko viņa dara, ir pareizi un labi,
piebilstot – ja no izstādes, kurā
apskatāmas gandrīz 40 gleznas,
vēsturei paliks divas, trīs vai pat
viena, arī tas būšot ļoti daudz.
Protams, tā jau vienmēr ir, jo ne
jau viss paliek kā pats labākais.

Arī tas, ka mākslinieks ir paškritisks, nav slikti – tas nozīmē,
ka viņš tomēr nav sajūsmā par
katru uzvilkto līniju, bet prot
novērtēt, kas tiešām ir īsti labs
un kas varbūt nav izdevies perfekti. Taču pārāk paškritiskam
māksliniekam arī nevajadzētu
būt, lai tādējādi nenodarītu sev
pāri,» piebilst M.Kaupere.

