Šodien «Jelgavas Vēstnesis» pie
Jums, pilsētnieki, nāk jau otro reizi,
jo katram jelgavniekam ir tiesības zināt to, kas notiek viņa
pilsētā. Laikrakstam
bez maksas būtu jāiegulst katrā pastkastītē, taču, ja kādā tas nav
nonācis, lūdzam informēt
redakciju pa tālruni 3048800,
e-pasts:
redakcija@zi.jelgava.lv,
lai šo kļūmi novērstu.
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Palīdzēsim
bērniem
gatavoties
skolai
 Ritma Gaidamoviča

Vēl līdz sestdienai,
2. jūnijam, sieviešu
organizācija «Harmonija» un Jelgavas Sabiedrības integrācijas
centrs pilsētniekus
aicina piedalīties labdarības akcijā «Paldies!», ziedojot drēbes, mācību literatūru, kancelejas preces,
kas varētu palīdzēt
30 mazturīgajām ģimenēm sagatavoties
jaunajam mācību gadam.
Visas bērniem sagādātās lietas var nodot Jelgavas Sabiedrības integrācijas centrā Pulkveža Brieža ielā 26 jebkurā darba
dienas laikā, iepriekš sazinoties
pa tālruni 3023408. Ja mantu
daudzums ir ļoti liels, iespējami
arī transporta pakalpojumi. Kā
stāsta Jelgavas Sabiedrības integrācijas centra vadītāja Rita
Vectirāne, akcija norisinās jau
trešo gadu, un pieredze liecina,
ka atsaucība ir ļoti liela, tādēļ
arī šogad cer uz pilsētnieku
ieinteresētību un atbalstu šīm
ģimenēm. Akcijas «Paldies!»
noslēgums ieplānots 2. jūnijā
pulksten 10, uz to tiks aicināti
visi mazturīgo ģimeņu bērni
un vecāki, lai mazie, baudot
karstu tēju, noskatītos studijas
«Spogulīt’s» teātra uzvedumu,
klausītos Jelgavas bērnu sniegto koncertu, bet māmiņas pa to
laiku izvēlētos saviem bērniem
nepieciešamās lietas.

Meklē
sakoptākos
pilsētas
objektus
 Kristīne Pētersone

No rītdienas, 1. jūnija,
Jelgavas dome izsludina
pieteikšanu konkursam
«Sakoptākais pilsētvides objekts» – ikviens
jelgavnieks aicināts pieteikt vērtēšanai sakoptākās vietas pilsētā, lai
konkursa uzvarētājus
jau tradicionāli varētu
sumināt Zāļu tirgus laikā 23. jūnijā.
Iedzīvotāju pieteikumus pašvaldības Informācijas aģentūrā
Lielajā ielā 11 personīgi vai pa
tālruni 3005522 gaidīs līdz 17.
jūnijam.
Turpinājums 3.lpp.
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Satiksmes ielu rok atkal
 Kristīne Pētersone

Satiksmes ielā, kur
iedzīvotāji ar nepacietību gaidīja mirkli,
kad beidzot tiks nomainīti ūdensvada un
kanalizācijas tīkli, lai
vairs nebūtu jāpacieš
neērtības, būs vīlušies,
jo izrādās, ka tikko
aizbērtie rakumi atkal
jāuzrok.
Tas noteikti būs pārbaudījums iedzīvotāju pacietībai,
ko šoreiz sagādājis jau tā ieilgušais ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas
projekts. Izrādās, ka Lietuvas
firma «KRS», ar kuru bija
noslēgts līgums par darbiem
Satiksmes ielā, tos izpildījuši nekvalitatīvi. «Jelgavas
ūdens» valdes loceklis Jānis
Laizāns stāsta – katrs posms
ekspluatācijā tiek pieņemts
atsevišķi, sastādot pieņemšanas–nodošanas aktu. Šoreiz tas
netika parakstīts. «Katru vada
posmu pēc tā uzmontēšanas
mēs pārbaudām ar cauruļvadu
televīzijas inspekciju – speciālu aparatūru, ar kuru jau
zem zemes iespējams noteikt
uzmontēto cauruļu kvalitāti.
Šoreiz atklājās, ka posms no
Celtnieku līdz Traktoristu ielai
izbūvēts ar nepareizu kritumu.
Precīzāk – caurules bija ievietotas nevis ar kritumu, bet gan
30 centimetru pacēlumu, kas
nozīmē, ka, palaižot darbībā,
tās spiedienu neizturētu.»
Ja nebūtu šādas pārbaudes
sistēmas, tad nekvalitatīvo darbu varētu pamanīt tikai tad, kad
cauruļvadi plīstu – tad iela jau
būtu sakārtota un noasfaltēta,
un asfaltu nāktos uzlauzt.
Tā kā norēķināšanās par
paveikto ar firmām projekta
gaitā notiek tikai pēc nodošanas akta parakstīšanas, tad
šoreiz Lietuvas uzņēmums par
darbu nav saņēmis neko, taču
tas nav gatavs nekvalitatīvi ieliktos cauruļvadus pārlikt. Tas
nozīmē, ka projekta ģenerāluzņēmējam «YIT» jāmeklē jauns
darbu izpildītājs – paredzams,
ka tas varētu notikt jau šonedēļ.

ISSN 1691-4201

Pēdējais
autobuss
no Rīgas –
pusnaktī
 Ritma Gaidamoviča

Vairāki pilsētnieki izteikuši neapmierinātību par to, ka pēdējais
sabiedriskais transports
no Rīgas uz Jelgavu
atiet pārāk agri – pulksten 23.40 – un tajā ir
tikai 16 vietas. Sākot
ar 4. jūniju, situācija
mainīsies – no Rīgas
uz Jelgavu pēdējais
autobuss kursēs pulksten 24, un tas vairs
nebūs mikroautobuss.

Satiksmes ielu 80 metru garumā no Celtnieku līdz Traktoristu ielai atkal uzraks – šādu nepatīkamu pārsteigumu iedzīvotājiem sagādājusi lietuviešu firma «KRS», kuras darbinieki nekvalitatīvi
Foto: JV
paveikuši cauruļvadu nomaiņu, un tagad caurules nāksies pārlikt.
J.Laizāns sola, ka līdz Jāņiem
Satiksmes ielā rakšanas darbi
būs pabeigti.
Kad cauruļvadu ielikšana
būs īstenota, sāksies ielas sakārtošana. Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
direktors Andrejs Baļčūns nav

iepriecināts par darbu kavēšanu un lietuviešu pieļautajām
kļūdām, taču tas aģentūrai
vienlaikus ar ielas sakārtošanu Satiksmes ielas un Meiju
ceļa krustojumā ļaus uzstādīt
arī luksoforu. «Luksofora
uzstādīšana šajā krustojumā

ir viens no šogad paredzētajiem darbiem, taču sākotnēji
tas netika plānots vienlaikus
ar ielas asfaltēšanu. Tagad
varēsim paspēt nokārtot visu
dokumentāciju, lai ielu uzreiz
savestu tādā kārtībā, kā paredzēts.»

Jelgavas Autobusu parka
Pasažieru pārvadājumu daļas
transporta inspektors Gatis
Dūmiņš informē, ka pieprasījums pēc vēlāka autobusa no
galvaspilsētas arvien palielinās – jelgavnieki grib apmeklēt
vakara kino seansus, kultūras
pasākumus vai arī viņiem ir
vēlāks maiņu darbs, un tad nokļūt mājās vairs nav iespējams.
Mikroautobuss, kas līdz šim no
Rīgas uz Jelgavu devās pulksten 23.40, vienmēr bijis pilns,
turklāt visus braukt gribētājus
dažkārt pat nebija iespējams
uzņemt. «Tāpēc, uzklausot
pasažieru priekšlikumus, esam
pārkārtojuši reisus, lai jelgavniekiem būtu ērtāka nokļūšana
mājās.»
Izmaiņas paredz, ka turpmāk
mikroautobuss, kas no Rīgas
uz Jelgavu brauca pulksten
23.40, tagad aties desmit minūtes agrāk – pulksten 23.30,
bet pulksten 24 katru dienu no
Rīgas uz Jelgavu kursēs lielais
autobuss.
Vienlaikus paredzēts, ka tiks
slēgts reiss pulksten 21.45 no
Rīgas uz Jelgavu.
Savukārt vēl viens papildu
reiss būs darbdienās pulksten
17.50 no Jelgavas uz Rīgu un
pulksten 18.45 atpakaļ, jo arī šajā
laikā, kad beidzas darba diena,
pasažieru plūsma ir ļoti liela.

Nekustamā īpašuma nodokli var pārskatīt
 Kristīne Pētersone

Ne vienu vien nodokļu
maksātāju no šā gada
pamatīgi satraucis
nekustamā īpašuma
nodoklis komercdarbības un ražošanas
būvēm – Jelgavā tas
dažviet palielinājies pat
sešas reizes. Valsts Zemes dienests (VZD) un
pašvaldība atsevišķos
gadījumos var palīdzēt
nodokļa nastu kaut nedaudz samazināt.

Būtisko nodokļa pieaugumu radīja tas, ka mainīta tā
aprēķināšanas kārtība – par
pamatu aprēķiniem ņemot
objekta kadastrālo vērtību.
VZD Zemgales reģionālās
nodaļas Jelgavas biroja vadītāja
Aija Krūmiņa neslēpj, ka uzņēmēju sašutums ir jūtams. «Jelgavas uzņēmēji ierodas mūsu
birojā ar neizpratnes pilniem
jautājumiem, no kuriem galvenais – kāpēc nodokļa pieaugums ir tik liels, un, protams,
vēlas uzzināt, vai ir iespējams
saņemt atvieglojumus. Atvieg-

lojumus gan VZD nav tiesīgs
piemērot – tā ir pašvaldības
kompetence, taču zināmas iespējas uzņēmējiem ir.»
Ir divi varianti, ko uzņēmējs
var realizēt, tā, iespējams
VZD, samazinot savu nodokļa
nastu. Pirmais no tām – atkārtota ēku tehniskā inventarizācija jeb būvju kadastrālā
uzmērīšana. «Ļoti bieži pēdējo
reizi ražošanas objektam inventarizācija ir veikta pirms
daudziem gadiem, tāpēc arī
reālie dati atšķiras no tiem,
ko par pamatu ņēmis VZD,

aprēķinot būvju kadastrālo
vērtību. Piemēram, ēka var
būt pamatīgi nolietojusies,
dažkārt pat atklājas, ka tāda
ēka jau sen nojaukta. Līdz šim
uzņēmējs tam nav pievērsis
uzmanību, jo maksājamais
nodoklis bija neliels, un tik
niecīgas summas dēļ viņš nav
satraucies, bet tagad situācija
ir krasi mainījusies. Apsekojot
objektu dabā atkārtoti, novērtējot to un aktualizējot iegūtos
datus, var tikt mainīta ēku
kadastrālā vērtība. Taču uzņēmējam vispirms gan jāizvērtē,

vai tiešām situācija ir būtiski
mainījusies kopš iepriekšējās
inventarizācijas veikšanas,»
skaidro A.Krūmiņa.
Otrs variants, kas arī dažos
gadījumos var ļaut samazināt
nodokļa apmēru, ir iespēja
veikt ēkas galvenā lietošanas
veida un ēkas tipa precizēšanu
gadījumos, kad no pašvaldības
būvvaldes ir saņemta vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karte par telpu grupas
vai ēkas galvenā lietošanas
veida maiņu.
Turpinājums 3.lpp.
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Cilvēkiem jāmaina
attieksme pret likumu
 Jānis Kovaļevskis

Pašvaldības policijas
darbs pēdējā laikā
tiek vērtēts visai pretrunīgi. Daudzi izsaka
neapmierinātību ar
Satiksmes uzraudzības nodaļas darbu,
vēl kādam šķiet, ka
pārāk maz tiek kontrolēta sabiedriskā
kārtība. Par to, kā
savā pakļautībā esošā
dienesta darbu vērtē
Pašvaldības policijas
priekšnieks Felikss Jasens, kopā ar saviem
lasītājiem jautājām
telefonakcijas laikā.
Kādas ir Pašvaldības policijas galvenās funkcijas?
– Šajā ziņā nekas būtiski
nav mainījies. Joprojām esam
atbildīgi par sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzību,
kā arī kontrolējam pašvaldības saistošo noteikumu un
lēmumu izpildi. No 2006. gada
marta esam izveidojuši arī Satiksmes uzraudzības nodaļu,
kas kontrolē to, kā ievērojam
apstāšanās un stāvēšanas
noteikumus. No maija darbu
sākusi arī tā sauktā Ūdens
policija, kuras kompetencē ir
pilsētas teritorijā esošo upju
un ūdenstilpju uzraudzība.
Boriss no Čakstes 9 vēlas
pievērst policijas darbinieku uzmanību situācijai pie
J.Čakstes bulvāra 9, kur joprojām autovadītāji brauc pa
gājēju celiņu, kaut arī uzstādītas atbilstošas ceļa zīmes. Kā
autovadītājus piespiest ievērot
satiksmes noteikumus?
Tāpat mājai piegulošajā
teritorijā regulāri veidojas atkritumu kaudzes, bet Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes
darbinieki principiāli atsakās
sakopt teritoriju.
– Pie J.Čaktes bulvāra jau
vairākas reizes patrulējusi
Ceļu policija. Pēc manā rīcībā
esošās informācijas vairāki
autovadītāji jau sodīti – visvairāk tieši J.Čakstes bulvāra
9. nama iedzīvotāji. Acīmredzot jautājums jāpārrunā
mājas kopsapulcē, jo visiem
saprotams, ka šajā vietā nav
iespējams izveidot pastāvīgu
policijas posteni.
Savukārt situāciju ar atkritumiem minētās mājas piegulošajā teritorijā pārbaudīsim
un nepieciešamības gadījumā
aicināsim atbildīgos dienestus
reaģēt.
K.Barona ielas 5. nama
vecāko satrauc situācija
mājas pagalmā. Dažādas kompānijas tur regulāri lieto alkoholiskos dzērienus. «Kā mums
rīkoties?» viņa jautā. Tāpat
mājas vecākā vēlas noskaidrot,
kā pie iebrauktuves pagalmā

izvietot ierobežojuma zīmes,
jo pagalmu nereti izmanto par
bezmaksas autostāvvietu.
– Alkohola lietošana sabiedriskā vietā ir aizliegta, tādēļ
aicinu par šādiem gadījumiem
informēt Pašvaldības policijas
Dežūrdaļu pa tālruni 3028550.
Mēs noteikti reaģēsim. Savukārt jautājums par satiksmes
organizāciju pagalmā jārisina
sadarbībā ar nama apsaimniekotāju. Tomēr katrs ierobežojums būtu jākontrolē. Diemžēl
šo prasību kontrole nav mūsu
kompetencē.
Aina Strautiņa no Spāru
ielas jautā, vai Pašvaldības
policijas darbinieks drīkst
draudēt, ja visu var noskaidrot
mierīgā ceļā. 24. maijā Spāru
ielā 26 ieradies inspektors un
pirmajam pretimnākošajam
cilvēkam izteica draudus sastādīt protokolu, ja līdz pirmdienai netiks nopļauts grāvis
braucamās daļas pusē. Kaut
gan reāli šo grāvi pļauj aģentūra «Pilsētsaimniecība».
– Atvainojos par šo situāciju mūsu darbinieka vietā.
Diemžēl visu izšķir darbinieka
kompetence. Pārbaudīsim šo
gadījumu un izvērtēsim, kā
rīkoties, jo vienmēr esmu uzsvēris, ka pašvaldības policista Neviens nav piedzimis par policistu – tas nav tikai darbs, bet
uzdevums ir sadarboties ar arī dzīvesveids. Sākot strādāt par policistu, mainās gan drauiedzīvotājiem un noskaidrot gu loks, gan uzskati, un tas nav tik vienkārši. Tādēļ ne katrs
visus lietas apstākļus pirms indivīds piemērots darbam policijā. Šīs lietas mēs atgādinām
soda sankciju piemērošanas.
Foto: JV
katrā sapulcē.
Parasti šādos gadījumos
tiek sastādīts priekšraksts par tos, kas autovadītāja apliecību aicinu ziņot, jo manā izpratnē
teritorijas sakopšanas termi- ieguvuši pirms pieciem ga- policijas darbiniekam jābūt
ņu, vienojoties ar teritorijas diem un agrāk, vēlreiz rūpīgi par piemēru iedzīvotājiem. Ja
īpašnieku.
iepazīties ar Ceļu satiksmes cilvēks, kurš uzvelk formas
Nu jau vairāk nekā gadu noteikumiem.
tērpu, iedomājas, ka viņam
strādā Pašvaldības ceļu
Kāds varētu būt risinā- pieder kāda vara, viņš maldās.
policija, kā vērtējat darba jums?
Latvijā vara joprojām pieder
rezultātus?
– Protams, no vienas puses, valstij, policijas uzdevums ir
– Satiksmes uzraudzības no- var piekrist, ka stāvvietu to realizēt, nevis izmantot
daļas darbu var vērtēt dažādi. skaits ir nepietiekams, bet tajā savtīgos nolūkos. Neviens
Ja par atskaites punktu ņem pašā laikā tas nevienu neatbrī- nav piedzimis par policistu
sastādīto protokolu skaitu, vo no atbildības. Viens no risi- – tas nav tikai darbs, bet arī
tad noteikti to varētu vērtēt nājumiem varētu būt maksas dzīvesveids. Sākot strādāt par
kā teicamu. Kopš 2006. gada stāvvietu ierīkošana pilsētas policistu, mainās gan draugu
13. marta, kad nodaļa uzsāka centrā, tomēr pagaidām pil- loks, gan uzskati, un tas nav
darbu, sastādīts
sētas vadība tik vienkārši. Tādēļ ne katrs
5241 protokols Jelgavas
par šādu soli indivīds piemērots darbam popar apstāšanās Pašvaldības policija
neizšķiras.
licijā. Šīs lietas mēs atgādinām
un stāvēšanas • Dibināta 1990. gada 28. jūnijā
Samērā sa- katrā sapulcē.
noteikumu ne- • No 1991. gada septembra režģīts ir jauMinistru Kabinetā konPašvaldības policijas priekšnieks t ā j u m s p a r ceptuāli apstiprināti jauni
ievērošanu.
Tomēr, veido- Felikss Jasens
a u t o m a š ī n u smēķēšanas ierobežojumi,
jot šo nodaļu, • Darbinieku skaits – 150 štata novietošanu kas paredz, ka no 2008.
vietas (13 vakances)
galvenais uzdezaļajā zonā, jo gada 1. jūlija jāaizliedz
vums bija sapar šo pārkā- smēķēšana ielās, parkos,
mazināt pārkāpumu skaitu. pumu autovadītāju drīkst sodīt skvēros, peldvietās un citās
Godīgi sakot – domājām, ka jau tikai klātesot. Aizliegts izman- publiskās teritorijās. Vai
pēc trīs mēnešiem situācija uz- tot arī blokatorus. Vienīgā šādus ierobežojumus būs
labosies. Diemžēl notiek gluži iespēja ir atstāt pavēsti, taču iespējams izkontrolēt?
pretējais, un pārkāpēju skaits to autovadītāji ignorē. Šajā
– Pēc manām domām, šo
arvien palielinās. To apliecina gadījumā būtu nepieciešams noteikumu mērķis ir samaziarī statistika. Piemēram, ja mainīt likumdošanu.
nāt smēķētāju skaitu, nevis
2006. gada aprīlī tika sastādīti
Iedzīvotāja no J.Čakstes ierobežot vietu skaitu, kur
593 protokoli, tad jau šā gada bulvāra: «Kā izskaidrosiet, atļauts smēķēt. Pilnā apmērā
rādītāji pieauguši līdz 1038 ka Pašvaldības policijas darbi- izkontrolēt šos ierobežojumus,
protokoliem. Tas nozīmē, ka nieks formas tērpā mūsu pagal- protams, nebūs iespējams.
sabiedrībā valda sava veida mā regulāri novieto automašīnu Jebkuram cilvēkam ir tiesības
tiesiskais nihilisms. Vēlētos zaļajā zonā?»
– gan smēķētājam, gan nesmēaicināt autovadītājus, īpaši
– Par šādiem gadījumiem ķētājam –, tādēļ lielā mērā
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Bīstamākās ielas Jelgavā

Pašvaldības policijas reģistrēto
pārkāpumu skaits:
Pasta iela – 518
Lielā iela – 420
Mātera iela – 378
Stacijas iela – 355
Satiksmes iela – 341
Katoļu iela – 304

Bīstamākās stundas
2006. gadā

Lielākais izsaukumu skaits – no
pulksten 20 līdz 21
Mazākais izsaukumu skaits – no
pulksten 6 līdz 7
2006. gada dati

viss atkarīgs no smēķētāju
kultūras līmeņa. Piemēram, ja
parkā nav neviena cilvēka, ir
diezgan muļķīgi aizliegt smēķēt. Turklāt pašvaldībai būs
papildu izdevumi, pielāgojot
parkus un citas vietas smēķētāju vajadzībām.
Ar maiju darbu sākusi
Ūdens policija. Kādi ir pirmie secinājumi?
– Ūdens policija patiesībā
nav nekas jauns. Uz ūdens jau
strādājām no 1992. līdz 2000.
gadam. Iepriekšējā darba periodā mums atšķīrās funkcijas.
Pašlaik prioritāte ir ūdens
transporta līdzekļi, jo pēdējos
gados būtiski audzis to skaits,
īpaši jau Lielupē.
Ūdens policijas nodaļā pašlaik ir divi darbinieki, kas patrulē pilsētas upēs un ūdenstilpēs. Pārbaudām peldlīdzekļu
vadīšanas apliecības, dokumentāciju, aprīkojumu, kam
jāatrodas uz peldlīdzekļiem.
Piemēram, ūdens velosipēdiem
jābūt aprīkotiem ar glābšanas
vestēm, taču tas ne vienmēr
tiek ievērots. Pagaidām pārkāpējus tikai brīdinām, jo
nopietnākus pārkāpumus neesam konstatējuši. Sekojam
līdzi arī sacensību norisei, lai
pārējie peldlīdzekļi netraucētu
dalībniekiem.
Ikdienas darbā bieži nākas saskarties ar administratīvajiem pārkāpumiem.
Kā vērtējat sodu apmēru,
vai tas ir pietiekams, lai
disciplinētu?
– Darba pietiek arī šajā jomā.
Minimālais sods par administratīvajiem pārkāpumiem ir
desmit lati. Daudzos gadījumos
tas nav pietiekami, lai mainītu
pārkāpēja attieksmi. Tādēļ savus darbiniekus aicinu sastādīt
protokolu, lai Administratīvā
komisija izvērtē nodarītā pārkāpuma smagumu un piemēro
atbilstošu sodu. Te gan nedrīkst
aizmirst, ka soda mērķis ir novērst turpmākos pārkāpumus,
nevis sodīt sodīšanas pēc.
Kāda ir pārkāpumu statistika, kurās pozīcijās pārkāpumu skaits samazinās,
kurās aug?
– Prieks par to, ka pēdējos
gados samazinājies izsaukumu
skaits par ģimeņu un kaimiņu
konfliktiem. Ja vēl 2003. gadā
bija 1771 šāds izsaukums, tad
2006. gadā – 1424. Lielākais
pārkāpumu skaita pieaugums
ir transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas jomā.
Pārējās pārkāpumu grupās
pēdējos gados īpašas svārstības
nav konstatētas.

Skaitļi runā

Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana
Laika posmā no 13.03.2006. līdz 31.12.2006.

Laika posmā no 01.01.2007. līdz 21.05.2007.

Sastādītie
protokoli –
paziņojumi

Sastādītie
protokoli –
paziņojumi

Apmaksātie

5241
4309

Apmaksātie

3830
2490

Pašvaldības policijas dati

Pilsētnieks vērtē

Vai atbalstāt
maksas
autostāvvietu
izveidi pilsētā?
Ingrīda
Bogdanova,
mājsaimniece:
- Jā, tas būtu
labi. Man
šķiet, ka tad
uz ielām nebūtu sastopami «uz mūžiem» novietoti braucamie, tiktu
atbrīvota vieta citiem automašīnu
īpašniekiem. Pati ļoti bieži izmantoju «Pilsētas pasāžas» pazemes
stāvvietu.
Dzintra
Ozola,
audzina
bērnu:
- Ar ģimeni
gan visai reti
esam Jelgavā, taču uzskatu – ja izveidos maksas
stāvvietas, tas novērsīs automašīnu
novietošanu neatļautās vietās. Un
īpaši iesaku padomāt par stāvvietām pie Jelgavas tirgus, jo tur novietot mašīnu ir ļoti problemātiski.
Jurijs
Ļebedjevs,
skārdnieks:
- Es to vērtēju
negatīvi – tas
būs ļoti dārgs
prieks tik mazai pilsētai,
kāda ir Jelgava. Lai gan varētu būt arī pozitīvs moments – ja
maksas par stāvvietām paaugstināšanu varētu izjust ceļu stāvokļa
uzlabošanā. Taču pagaidām Latvijā
tas nav novērots.
Aigars
Donga,
strādā ar
ekskavatoru:
- Domāju, ka
maksas stāvvietas būtu
vajadzīgas, jo
pašlaik automašīnu novietot vajadzīgajā vietā ir ļoti problemātiski. Pozitīvi vērtējams arī tas,
ka mašīnas būs apsargātas, līdz ar
to arī tie automašīnu īpašnieki, kuriem nav «Kasko» apdrošināšana,
varēs dzīvot mierīgāk.
Jurijs,
autovadītājs:
- Protams, tādas autostāvvietas mūsu
pilsētā ir ļoti
vajadzīgas.
Tas atrisinātu
nepārtraukto zagšanas
problēmu. Samaksājot par šo
pakalpojumu, es zināšu, ka mana
automašīna ir drošībā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktora pienākumu
izpildītājs: J. Kovaļevskis
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
e-pasts:
linda.zvejniece@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
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Slikti
Igauņu kapos
uzdarbojas vandaļi

 L a i k a
posmā
no 19.
līdz 26.
maijam
Igauņu
k a p o s
Jelgavas
rajona
Sidrab e n e s
pagastā
uzdarbojušies
kapu apgānītāji. No tēlnieka Krišjāņa Kugras kapa kopas nozagts
bronzas piemineklis, kas ir apmēram metru augsts un redzams
fotogrāfijā. Jelgavas policija lūdz
atsaukties iedzīvotājus, kas šajā
laika periodā Igauņu kapu tuvumā
ievērojuši aizdomīgas personas un
to neadekvātu rīcību, zvanot pa
tālruņiem 3004224, 3004204 vai
02. Pašlaik tiek noskaidroti vainīgie un uzsākts kriminālprocess par
zādzību no kapa vietas – zādzību
un līķa apgānīšanu.

Par narkotisko
vielu glabāšanu
aiztur četrus vīriešus

  Pagājušās nedēļas nogalē Valsts
policijas Organizētās noziedzības
apkarošanas pārvaldes darbinieki
sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un
rajona Policijas pārvaldes darbiniekiem veica profilaktisku reidu,
lai atklātu narkotiku nelikumīgu
realizēšanu, glabāšanu un lietošanu, kā arī novērstu narkotisko un
psihotropo vielu izplatīšanu Jelgavā. Tā rezultātā par narkotisko un
psihotropo vielu iegādāšanos un
glabāšanu aizturētas četras personas – agrāk par zādzībām sodīts
1978. gadā dzimis vīrietis, 1961.
gadā, 1974. gadā un 1980.gadā
dzimuši vīrieši, kas jau iepriekš
bija nonākuši policijas redzeslokā
saistībā ar narkotiku nelegālo
apriti. Divas pēdējās personas
aizturēšanas brīdī jau bija notiesātas ar brīvības atņemšanu uz
trim un pieciem gadiem nosacīti.
Kopumā policijas darbinieki atrada un atsavināja 1,1164 gramus
heroīna un 0,833 gramus metamfetamīna. Sākti četri kriminālprocesi – 1980.gadā un 1974. gadā
dzimušajiem vīriešiem piemērots
drošības līdzeklis apcietinājums,
bet 1961.gadā dzimušam kā drošības līdzeklis piemērota nodošana
policijas uzraudzībā. Reida laikā
noformēts arī viens administratīvā
pārkāpuma protokols par nelegālu
alkoholisko un spirta dzērienu
iegādāšanos.

Pazudis nepilngadīgais

  Jelgavas policija lūdz
atsaukties visus
iedzīvotājus,
kas varētu sniegt
jebkādu
informāciju par
nepilngadīgā
Maksima
Prohor o v a ,
dzimis 1993. gada 25. novembrī, atrašanās vietu.
Viņš 28. maijā pulksten 19 izgājis no savām mājām un līdz šim
brīdim vēl nav atgriezies. Puiša
raksturojošās pazīmes – augums
150 centimetri, kalsnas miesas
būves, īsiem tumšiem matiem.
Starp uzacīm divu centimetru liela
rēta, pie kreisās acs ir pamanāma
dzimumzīmīte. Pazušanas dienā
viņš bija ģērbies brūnā virsjakā ar
kapuci, melnos džinsos, kājās balti
sporta apavi. Ja ir kāda informācija
par meklējamo jaunieti, Jelgavas
policija lūdz zvanīt pa tālruņiem
3004227, 3004202, 02 vai personīgi vērsties Jelgavas policijā,
Pētera ielā 5.
Ritma Gaidamoviča
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Nekustamā īpašuma
nodokli var pārskatīt
No 1.lpp.
Ēkas lietošanas veidam un
tipam ir būtiska nozīme un, to
mainot atbilstoši situācijai, arī
iespējams atsevišķiem objektiem
samazināt būves kadastrālo vērtību,» skaidro A.Krūmiņa.
Savukārt pašvaldība no savas
puses, izprotot uzņēmēju grūtības, ko sagādājis pēkšņi un
strauji pieaugušais nodoklis, izstrādājusi grozījumus saistošajos
noteikumos, kas nu ļauj pretendēt uz nodokļa atvieglojumiem
plašākam uzņēmēju lokam. Līdz
šim domes pieņemtie saistošie
noteikumi paredzēja Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus juridiskām personām
– jauniem uzņēmumiem pirmo
trīs darbības gadu laikā kā arī
sociāli mazaizsargātām fizisko
personu grupām – vientuļiem
pensionāriem, invalīdiem – laika
posmā uz vienu gadu. Savukārt
papildus tam nu atvieglojumus
var piešķirt uz ilgāku laiku,

novērtējot uzņēmuma ieguldījumus apkārtējās infrastruktūras sakārtošanā, turklāt uz
atvieglojumiem var pretendēt ne
tikai jaunie uzņēmumi – katrs
gadījums tiek izskatīts individuāli. Pašvaldības izpilddirektors
Gunārs Kurlovičs gan uzsver,
ka nekustamā īpašuma nodokli
pašvaldība tikai administrē, taču
tā nenosaka nodokļa apmēru.
Pašvaldība jau šobrīd cenšas
atbalstīt uzņēmējus, kuriem
nodokļa jaunais apmērs radījis
grūtības.
Pašlaik tas gan skar tikai uzņēmējus, taču visticamāk, ka tuvākajā laikā nekustamā īpašuma
nodoklis būs jāmaksā arī dzīvojamo māju īpašniekiem. Valdība
šobrīd par to diskutē, spriežot,
kādu likmi piemērot, taču, ja
jaunā norma tiks pieņemta, tad
tas skars vai ikkatru Latvijas
iedzīvotāju, un daudziem no- No šā gada nekustamā īpašuma nodoklis komercdarbības un ražodokļa apmērs varētu būt smags šanas būvēm Jelgavā dažviet palielinājies pat sešas reizes.
pārbaudījums.
Foto: Jānis Kupčs

Meklē sakoptākos
pilsētas objektus

1. klasē septembrī
gaidīs 650 bērnus

No 1.lpp.
Konkursam var pieteikt objektus sešās nominācijās – zaļākais
balkons, sakoptākais privātmājas dārzs, interesantākais
žoga risinājums, sakoptākais
daudzdzīvokļu māju pagalms
jeb labākais sētnieks, kā arī
sakoptākā iela un uzņēmums,
valsts vai pašvaldības iestāde.
Tiklīdz būs beigusies objektu
pieteikšana, jau no 18. līdz 20. jūnijam konkursa vērtēšanas komisija sešu cilvēku sastāvā – komisijas vadītājs pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks;
«Pilsētsaimniecības» speciālistes
Zane Ķince un Ilze Gamorja;
ainavu arhitekts Andrejs Lomakins; pilsētas galvenais mākslinieks Georgs Svikulis; Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja Iveta
Šurma – dosies vērtēt sakoptākās
Jelgavas vietas.
Konkursa komisija gadu gaitā
jau novērtējusi to, ka jelgavnieki
arvien lielāku nozīmi pievērš tam,
kādā vidē viņi dzīvo diendienā.

  Ritma Gaidamoviča

«Neapšaubāmi, ka ar katru gadu
sakoptu vietu pilsētā kļūst vairāk,
un vēl viena sakopta privātmāja,
apzaļumots balkons, interesants
žoga risinājums ir tieši tas, kas
kopumā Jelgavu vērš skaistāku.
Pateicoties šo cilvēku izdomai
un ieguldītajam darbam, ikviens
iedzīvotājs un, protams, arī pilsētas viesis var sajust, ka Jelgavā
par estētisku vidi tiek domāts,»
spriež konkursa komisijas locekle
I.Šurma.
Pašvaldība cer, ka gan konkurss, gan tajā paredzētās vērtīgās balvas laureātus mudinās
arī turpmāk arvien vairāk pievērst uzmanību apkārtējās vides
pievilcībai.
Jau tradicionāli konkursa
uzvarētāji un laureāti tiks godalgoti Zāļu tirgus laikā 23. jūnijā
pulksten 12. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, balvu izlozes kārtā
saņems arī kāds no objektu
pieteicējiem, tāpēc pašvaldība
aicina, piesakot objektus, darīt
zināmu arī savu vārdu un kontakttālruni.

Ņemot vērā Jelgavas izglītības pārvaldes datus, Jelgavas
pirmsskolas izglītības iestādēs patlaban mācās vairāk
kā 600 sešgadīgo
bērnu, kuriem maijā
beidzas pirmsskolas
mācības.
Viņiem visiem 1. septembrī ar mugursomu plecos un
Ābeci rokās jāuzsāk ikdienas
skolas gaitas kādā no Jelgavas
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm.
Kā stāsta Jelgavas pilsētas
izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītībā Māra Liepniece – bērnu
pieteikšana mācībām Jelgavas skolu 1. klasēs norisinās
visa gada garumā, bet īpaši
pastiprināta aktivitāte bija
novērota no janvāra. Māra
Liepniece atgādina, ka līdz

pat septembrim vecāki var
izvēlēties savas atvases pirmo skolu un iesniegt tajā
nepieciešamos dokumentus.
Bet, ja nu kāds vecāks savu
bērnu nav paspējis pieteikt
norādītajā laikā – ikviens mācīties gribētājs tiks uzņemts
Jelgavas skolās un nevienam
mācības netiks atteiktas.
Jelgavas izglītības pārvalde
vēlreiz vēlas atgādināt, ka
pilsētā nepastāv problēma
ar 1. klašu audzēkņu vietu
trūkumu izglītības iestādēs.
Tāpēc līdzīgi kā citus gadus
vecākiem nav pamata bažām,
ka viņu bērns varētu palikt
bez iespējas sākt izglītošanos.
Statistika liecina, ka lielākais
pieprasījums ir skolām ar latviešu mācību valodu. Bet visi
tie vecāki, kas vēl domā, kurā
no Jelgavas skolām izglītot
savu bērnu – aicināti iepazīties ar Jelgavas vispārējās
izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības programmām
un skolas noteikumiem.

Iedzīvotāji nespēj vienoties,
ko vēlas redzēt savos pagalmos
 Kristīne Pētersone

Konstruktīva saruna
izpalika, vienošanos
nepanāca, apvainojumu netrūka – tā varētu
raksturot to, kas otrdien notika Nekustamā
īpašuma pārvaldes RAF
iecirknī, kur iedzīvotāji
kārtējo reizi bija aicināti
ar pašvaldību apspriest
iekšpagalmu teritoriju
sakārtošanu un apbūvi
Loka maģistrālē.
Galvenais, ko pašvaldība vēlējās darīt zināmu Loka maģistrāles masīva iedzīvotājiem, bija
tas, ka pabeigta izpēte, kas ļauj
secināt – plaisas māju sienās
radušās nevis no pāļu dzīšanas

būvlaukumā, bet plastikātu
logu likšanas rezultātā. Tāpat
arī grunts analīze apliecina,
ka būvniecību šai vietā drīkst
veikt un tā nenodarīs ļaunumu
apkārtējām ēkām. Iedzīvotājus
gan šie jaunumi neinteresēja, un
jau pašā tikšanās sākumā izvērtās vien skaļa protestēšana, kur
iedzīvotāji, viens otru pārtraucot,
centās paust savu neapmierinātību, nemaz necenšoties ieklausīties otras puses teiktajā.
Lai arī tikšanās laikā bija
paredzēts uzklausīt arī firmu
«Rimts» un «Alis» pārstāvjus un
viņu skaidrojumu par jau ieviestajām izmaiņām iekšpagalmu
apbūves projektā, līdz tam vispār
nenonāca.
Šā brīža situācija liecina, ka
Loka maģistrāles iedzīvotāji pat

savā starpā nespēj panākt vienošanos, ko un kā viņi vēlētos redzēt
savos pagalmos perspektīvā.
«Pats sliktākais šajā situācijā ir
tas, ka nenotiek dialogs – iedzīvotāji protestē, taču nav gatavi ieklausīties piedāvājumos un darīt
zināmas savas vēlmes, lai kopīgi
nonāktu vismaz pie kaut kāda
kopsaucēja,» spriež Nekustamā
īpašuma pārvaldes inženieris
Pēteris Jakovels, kurš šoreiz protokolēja tikšanās sarunas.
Lai sarunai būtu vismaz kaut
kāda nozīme, tās noslēgumā tika
sastādīts protokols, kurā, vienojoties ar iedzīvotājiem, ierakstīti
galvenie punkti, kas šobrīd viņus
neapmierina.
Ja vēl pirms kāda laika tika
protestēts par to, ka jaunais
projekts neparedz automašīnu

stāvvietu māju iedzīvotāju vajadzībām, tad šobrīd, kad projekta
attīstītāji ieviesuši izmaiņas un
paredzējuši arī stāvlaukumu
esošo māju iedzīvotāju vajadzībām, iedzīvotājus tas atkal
neapmierina. Tagad viņi vēlas,
lai stāvlaukums tiktu izvietots
citā vietā.
Tāpat iedzīvotāji vēlas, lai zaļā
zona būtu plašāka, rotaļu laukums – nevis tikai viens liels un
kopīgs, bet katrā pagalmā savs,
kā arī iedzīvotāji nespēj izšķirties, cik augstas viņi vēlētos redzēt daudzdzīvokļu mājas – viņus
principā neapmierina ideja par
piecstāvu apbūvi, tā vietā varētu
panākt kompromisu par 3,5 vai
2,5 stāvu māju celtniecību.
«Jelgavas Vēstnesis» turpinās
sekot notikumu attīstībai.

Īsi
 J e l g a v a s S a b i e d r ī b a s i n tegrācijas centrs sadarbībā ar
Jelgavas 6. vidusskolu, 5. vidusskolu, Jelgavas Valsts ģimnāziju un Jelgavas 1. ģimnāziju
radījis filmu «Jelgavas jaunieši
multikultūru vidē». Filmas režisore ir Kristīne Jākobsone, un
pirmizrāde notika 29. maijā. Tā
stāsta par Jelgavas jauniešiem
un faktoriem, kas veicina sabiedrības saliedētību. Filmas laikā
jaunieši piedalās diskusijās un
sarunās. Lentes kopiju saņems
katra projekta dalības skola un
Zemgales televīzija.
  Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāle, Skolotāju
ielā 3, informē, ka no 30. maija
līdz vasaras beigām iestādē
notiek remonta darbi. Tāpēc
Nodarbinātības Valsts aģentūras speciālisti klientus apkalpos
šīs ēkas trešajā stāvā, kur nokļūt varēs pa nama otrajā pusē
iebūvētajām ārējām kāpnēm.
Darba laiks un tālruņa numuri
paliek nemainīgi. Taču no 30.
maija līdz 4. jūnijam jārēķinās ar
telefona sakaru traucējumiem.
Gadījumā, ja nevar sazvanīt,
interesenti var vērsties pie iestādes vadītāja Māra Narvila pa
tālruni 29609943. Remontam
paredzēti valsts līdzekļi aptuveni 120 tūkstošu latu apmērā.
  Jūnijā Jelgavā varētu turpināt atjaunot Rīgas ielu posmā
no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai ar
Ozolniekiem. Atklātajā konkursā par Rīgas ielas būvniecību ir
uzvarējusi SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»», kas darbus
veiks par 2 259 575 latiem bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Savukārt būvuzraudzību Rīgas
ielas rekonstrukcijas gaitā veiks
VAS «Ceļu inženieri», kas uzvarējusi konkursā.Kopējās ielas
posma atjaunošanas izmaksas
varētu sasniegt trīs miljonus
latu, no kuriem aptuveni 50 000
latu būtu Jelgavas pašvaldības
ieguldījums.
 P a g ā j u š a j ā n e d ē ļ ā P a s t a
salā uz Olimpisko skrējienu
bija pulcējušies 652 skrējēji,
galvenokārt – skolēni. Aktīvākā mācību iestāde izrādījās
Jelgavas 4. vidusskola ar 335
sk rē jie na dalībnie k ie m. Balvā
skola saņēma iespēju iegādāties
sporta inventāru 250 latu vērtībā. Skrējiens, kuru organizēja
Zemgales Olimpiskais centrs,
noritēja divās grupās – līdz 10
gadiem un vecāki. Savukārt
skrējienu noslēdza sporta veterāni un sporta skolotāji. Visi
dalībnieki saņēma Starptautiskās
olimpiskās komitejas vadītāja
Žaka Roges parakstītu apliecinājumu par līdzdalību 2007.
gada Olimpiskajā skrējēju dienā.
Turklāt katra skrējiena pirmie
10 – 20 dalībnieki saņēma Latvijas Olimpiskās komitejas sarūpētos T-kreklus ar Olimpiskās
skrējēju dienas simboliku. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties
arī loterijā un laimēt T krekliņus
un sporta inventāru.
  J e lg a va s do m es pr i ek š s ē dētāja vietnieks Aigars Rublis pagājušajā nedēļā Kalmārā (Zviedrijā) kopā ar velobraukšanas attīstības projekta
«Baltic Sea Cycling» dalībniekiem – 18 pašvaldībām – parakstīja deklarāciju par velobraukšanas attīstīšanu gan
savās pilsētās, gan perspektīvā
arī starp pilsētām. Galvenā
deklarācijā minētā apņemšanās
ir arī pēc projekta realizēšanas
turpināt pilnveidot veloceliņus
savās pašvaldībās, uzsverot, ka
velosipēds var kļūt par vienu no
nākotnes transporta līdzekļiem,
ar ko ērti pārvietoties pilsētās.
Vienlaikus projektā iesaistītās
pašvaldības ir gatavas pieredzē
dalīties ar citām pilsētām un
uzsākt arī jaunus kopīgus projektus.
Ritma Gaidamoviča
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Ielu apgaismojums –
kritiskā stāvoklī
 Jānis Kovaļevskis

Jelgavas pilsētas ielu
apgaismojuma tīkli ir
novecojuši un neatbilst
mūsdienu prasībām,
tādēļ jau drīzumā jārod risinājums, kā pārskatāmā laika periodā,
ņemot vērā pilsētas
budžeta iespējas, veikt
to rekonstrukciju.
Aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns
skaidro, ka padziļināta pilsētas
apgaismojuma tīklu izpēte bija
nepieciešama, lai konstatētu
pašreizējo stāvokli un sagatavotu
tehniski ekonomisko pamatojumu ielu apgaismojuma sistēmas
tālākai attīstībai. «Mēs vairs
nevaram turpināt tikai «lāpīties»,
jo, lai būtiski uzlabotu situāciju,
nepieciešamas ievērojamas investīcijas. Skaidrs, ka, paļaujoties
tikai uz budžeta iespējām, tuvākajā laikā sistēmu sakārtot nebūs
iespējams, tādēļ kā vienu no variantiem izskatīsim arī privātās
publiskās partnerības modeli,
slēdzot ar investoru ilgtermiņa
nomas vai koncesijas līgumu.»

Pašreizējā situācija

SIA «EKODOMA» eksperte
Dagnija Blumberga norāda, ka
Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma sistēma, līdzīgi kā lielākajā
daļā Latvijas pašvaldību, ir kritiskā stāvoklī. Spēkā esošajiem
normatīviem pašlaik atbilst tikai
pēdējos gados rekonstruētās ielas.
Joprojām pārāk liels īpatsvars
ir kvēlspuldžu apgaismojumam,
kas neatbilst mūsdienu prasībām
un patērē pārāk daudz elektroenerģijas.
«Kopumā pilsētā esam apsekojuši 3740 gaismas punktus,
no kuriem 482 aprīkoti ar neefektīvajām kvēlspuldzēm. Šāds
apgaismojums pašlaik pilnībā vai
daļēji tiek izmantots gandrīz 40
pilsētas ielās. Lampu vidējā jauda sasniedz 174 W. Par efektīvu
sistēmu varētu runāt, ja tā būtu
robežās starp 60 – 70 W. Bieži
sastopama situācija, kad apgaismojums orientēts tikai uz gājēju
pārejām, bet pārējos ielas posmos
veidojas tumšie koridori.»

Jelgavas domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa viedoklis:
Nav šaubu, ka pilsētas ielu apgaismojuma sistēma prasa būtiskus
kapitālieguldījumus, tādēļ bija
nepieciešams veikt rūpīgu situācijas analīzi. Kad būs apkopota
visa iespējamā informācija par to,
kāda ir situācija, sāksim rēķināt,
kas pilsētai izdevīgāk. Noteikti
nevar izslēgt arī publiskās privātās
partnerības modeļa ieviešanu, uz
15 – 20 gadiem nododot tīklus apsaimniekošanā kādai kompānijai.
Modernizējot ielu apgaismojuma tīklu sistēmu, uzņēmējs gūs peļņu
no elektroenerģijas ekonomijas un efektivitātes, bet pilsētas ieguvums būs sakārtots ielu apgaismojums bez papildu investīcijām no
budžeta. Lēmumu par turpmāko ielu apgaismojuma tīklu attīstību
plānojam pieņemt līdz gada beigām.

Jelgavas pilsētas galvenā mākslinieka Georga Svikuļa viedoklis:
Pasaules praksē ir izplatīti divi
populārākie pilsētas apgaismojuma
veidi – lampas, kas izstaro dzeltenu
vai balta gaismu. Līdz šim Jelgavā
dominējis dzeltenā apgaismojuma
tonis.
Manuprāt, pilsētas apgaismojuma
sistēma jāturpina attīstīt par pamatu ņemot tieši dzelteno krāsu, jo tā
ir siltāka un ziemā, kad apgaismojumam ir vislielākā nozīme, vismaz
simboliski tas ļauj justies tuvāk
saulei. Savukārt baltais gaismas
tonis rada tīrības efektu, taču vienlaikus no tā nākošā gaisma ir
vēsa un ne tik omulīga.

A.Baļčūns uzsver, ka pilsētas
ielu apgaismojuma sistēmas
darbības nodrošināšanai un elektroenerģijai pašlaik tiek izlietoti
ap 200 tūkstošiem latu. «Vēl 100
tūkstoši atvēlēti attīstībai, tomēr
par šiem līdzekļiem iespējams atjaunot apgaismojumu tikai dažās
ielās. Reālās vajadzības sniedzas
miljonos. Līdz šim apgaismojuma
izbūvi saskaņojām ar ielu rekonstrukcijas plānu. Piemēram,
šogad apgaismojumu izbūvēsim
Ausekļa, Vecpilsētas, Traktoristu,
Lidotāju, Institūta ielā un Vecajā
ceļā. 2006. gadā vien par ielu apgaismojuma traucējumiem esam
saņēmuši 917 sūdzības.»

Iespējamie risinājumi

Veiktajā pētījumā kā iespējamie
risinājumi tiek piedāvātas trīs
alternatīvas. Pirmā no tām
jeb tā sauktais bāzes variants
paredz nomainīt kvēlspuldzes ar
70 W jaudas nātrija spuldzēm.
Līdz ar to tiktu panākta būtiska elektroenerģijas ekonomija,
tomēr apgaismojuma balsti un
savienojumi paliktu iepriekšējā
stāvoklī. Tātad var pieņemt, ka
šādā variantā sistēmas uzturēšanas izmaksas nesamazināsies,
jo augs remontizmaksas uz komunikāciju nolietojuma rēķina.
Bāzes variantā nav paredzētas
investīcijas sistēmas attīstībā,
un pārējie renovācijas darbi tiks
veikti tikai bojājumu gadījumā.
Lai nodrošinātu pietiekamu apgaismojuma kvalitāti, var plānot,
ka pie bāzes varianta sistēmas

Bieži sastopama situācija, kad apgaismojums orientēts tikai uz gājēju pārejām, bet pārējos ielas
posmos veidojas tumšie koridori.»
ekspluatācijas izmaksas varētu
augt par 6 procentiem gadā,
neņemot vērā inflācijas indeksu
un elektroenerģijas tarifa paaugstināšanos.
Otrā no piedāvātajām alternatīvām paredz veikt pilnīgu ielu apgaismojuma sistēmas
rekonstrukciju. Tās ietvaros
plānots nomainīt visus nerenovētos gaismas punktus ar jauniem
tehniski uzlabotiem apgaismojuma balstiem un gaismekļiem,
lai nodrošinātu standartiem at-

bilstošu apgaismojumu. Plānots
nomainīt arī sadales sistēmu un
pārējos ielu apgaismojuma infrastruktūras elementus. Kopumā
būtu nepieciešams atjaunot ielu
apgaismojuma sistēmu 150 kilometru garumā, ieskaitot jaunu
ielu apgaismojuma tīklu izbūvi
vietās, kur tas nav bijis. Faktiski
būtu jāizveido 2258 jauni gaismas
punkti. Maksimālā varianta izvēle ļautu veikt pilnīgu sistēmas
renovāciju, samazinot uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas. Jaunā sistēma nodrošinātu
blīvāku apgaismojuma tīklu un
ļautu samazināt apgaismojuma
intensitāti tajās diennakts stundās, kad satiksmes intensitāte ir
zemāka, piemēram, laika posmā
no pulksten diviem līdz pieciem
rītā. Tādējādi tiktu nodrošināts
arī papildu elektroenerģijas ie-

Ielu apgaismojums skaitļos
Ielu apgaismojuma
sistēmas darbināšanas
laiks gadā – 3474 h
Gaismas punkti – 3740
Elektroenerģijas
tarifs:
- dienas
Ls 0,04965 kWh
- nakts Ls 0,03746 kWh
Elektrības izmaksas –
Ls 103 662 gadā
Sistēmas uzturēšanas
izmaksas –
Ls 95 000 gadā

Viens no variantiem paredz nomainīt kvēlspuldzes ar 70 W jaudas nātrija spuldzēm. Līdz ar to tiktu
panākta būtiska elektroenerģijas ekonomija, tomēr apgaismojuma balsti un savienojumi paliktu
iepriekšējā stāvoklī.
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Sistēmas patēriņš –
2254 MWh gadā
Lampu vidējā jauda
– 174 W

taupījums. Ņemot vērā apjomīgos
darbus, šīs alternatīvas realizācija var izmaksāt līdz pat 10
miljoniem latu.
Trešais piedāvājums jeb zelta
vidusceļš paredz daļēju ielu apgaismojuma sistēmas rekonstrukciju.
Šīs alternatīvas ietvaros pakāpeniski plānots nomainīt gaismas
punktus pilsētas galvenajās ielās,
izmantojot mūsdienu prasībām
atbilstošus balstus un gaismekļus.
Galvenajās ielās paredzēts nomainīt arī sadales kabeļus un pārējo
infrastruktūru. Jaunu tīklu izbūve
plānota arī maģistrālajās ielās,
kur līdz šim nav bijis ierīkots ielu
apgaismojums. Trešā alternatīva
paredz 1892 jaunu gaismas punktu
izveidi.
To realizējot, būtu nepieciešams
arī nomainīt neefektīvos gaismekļus tajās ielās, kurās nav paredzēta
tīklu rekonstrukcija. Kopumā tajās
būtu nepieciešams nomainīt 1254
gaismekļus. Lai realizētu trešo
alternatīvu, vajadzētu rekonstruēt
nepilnus 90 kilometru ielu apgaismojuma tīklu.
Sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi»
A.Baļčūns uzsver, ka vēl pāragri
runāt par to, kuru no alternatīvām varētu izvēlēties, jo nepieciešama rūpīga tehniski ekonomisko
pamatojumu analīze. «Pētījuma
datus ar saviem priekšlikumiem
drīzumā iesniegsim pilsētas vadībai izvērtēšanai. Tomēr jau
pašlaik skaidrs, ka ar budžeta
līdzekļiem vien maksimālo programmu tuvākajā laikā realizēt
neizdosies, tādēļ būs jāmeklē
papildus iespējas finansējuma
piesaistei.»

Līdz 2006. gada 1. janvārim Jelgavas pilsētas
ielu apgaismojuma tīklus apsaimniekoja VAS
«Latvenergo». Ņemot
vērā, ka juridiski pašvaldība nevarēja ieguldīt
līdzekļus cita īpašumā,
bet apsaimniekotājam
nebija motivācijas to
darīt, tika pieņemts lēmums par tīklu iegādi,
un 2005. gada nogalē
Jelgavas pašvaldība par
pilsētas ielu apgaismojuma tīkliem samaksāja
79 148 latus. Pēc darījuma ielu apgaismes
tīklus savā uzraudzībā pārņēma Jelgavas
pilsētas pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība», kas konkursa kārtībā tos nodeva
apsaimniekošanā SIA
«AC/DC». Savukārt pagājušā gada nogalē tīklu apsaimniekošanu pēc
konkursa rezultātiem
pārņēma SIA «Mītavas
elektra». Lai noskaidrotu, kādā stāvoklī tīkli
ir pašlaik un kādi ieguldījumi nepieciešami
to sakārtošanai, 2007.
gada janvārī tika izsludināts konkurss par
pilsētas apgaismojuma
tīklu izpēti un attīstības
tehniski ekonomiskā
pamatojuma izstrādi.
Konkursā par šo darbu veikšanu uzvarēja
SIA «EKODOMA» par
kopējo līguma summu
51 188 lati. Atbilstoši
līguma nosacījumiem
uzņēmumam gala atskaite par veiktajiem
darbiem jāiesniedz līdz
2007. gada 1. jūnijam.

Ceturtdiena, 2007. gada 31. maijs

Tukumā
darbojas
privātais
modelis
 Kristīne Pētersone

Tukuma pilsēta savulaik
ar pilotprojektu pirmā
valstī savus ielu apgaismošanas tīklus nodeva koncesijā privātam
uzņēmumam – tas radījis savus plusus un
mīnusus, taču domes
izpilddirektors Ēriks Lukmans uzskata, ka šāds
modelis ir perspektīvs
un nākotnē varētu tikt
plaši izmantots arī citās
pašvaldībās.

Kopumā būtu nepieciešams atjaunot ielu apgaismojuma sistēmu 150 kilometru garumā, ieskaitot jaunu ielu apgaismojuma tīklu izbūvi vietās, kur tas nav bijis. FakFoto: Jānis Kupčs
tiski būtu jāizveido 2258 jauni gaismas punkti.

Tikai dažās ielās apgaismojums ir kvalitatīvs
Viens no argumentiem noteikti
ir «Latvenergo» nevēlēšanās
Kopš Jelgavas pašvaldarīt. Lai arī uzņēmuma pārzidība no «Latvenergo»
ņā bija vai visu Latvijas pilsētu
pārņēma pilsētas ielu
apgaismojuma tīkli, to apsaimapgaismojuma tīklus,
niekošana ir krasi atšķirīga
tos konkursa kārtā ap– Zemgalē tā ir īpaši neizdarīga.
saimniekojušas divas
Cilvēkam varētu šķist – ja jau
firmas – pagājušajā
viens uzņēmums, tad visā Latvijā
gadā tā bija «AC/DC»,
situācijai vajadzētu būt līdzīgai,
bet šogad uzņēmums
bet tā nav – zinu, piemēram,
«Mītavas elektra». «JelKrāslavu un Daugavpili, kas ir
gavas Vēstnesis» nokā diena pret nakti, salīdzinot
skaidro, kāds ir viņu
ar Jelgavu, jo tur jau agrākos
skatījums uz pašreizējo
gados uzturēšanai pievērsta
situāciju un nākotnes
uzmanība.
perspektīvām kvalitaSavukārt Jelgavā labi ja ceturtīva apgaismojuma notā daļa no visām līnijām ir tāda,
drošināšanai pilsētā.
ko uz doto brīdi varētu nemainīt
– tās ir jaunās līnijas Mātera,
Helmuts Leoho, «AC/DC» Rūpniecības, Rīgas un vēl dažās
projektētājs:
ielās.
Vienā vārdā – bardaks. Tieši
Citviet kabeļi vienkārši ir beigtā un ne savādāk es varētu rak- ti un ar steigu jāmaina.
sturot situāciju ar apgaismojumu
Ko vajadzētu darīt? Visus
Jelgavā. Vismaz 55 procenti no šos gadus nav redzēta jebkāda
esošajām lampām
plānveida darbīvienkārši jāizmet.
Tam arī va«Labi ja ceturtā ba.
No 4000 gaismas
jadzētu būt sāpunktiem pusē ir
daļa no visām kumam – pašvalkvēlspuldzes, kas
dībai jāizstrādā
līnijām ir tāda, attīstības plāns,
varbūt bija pieņemami pirms gaskaidri un
ko uz doto brīdi kurā
diem četrdesmit,
saprotami izvarētu nemai- klāstīts, kur un
bet ne pašlaik.
Saprotu, ka
kā jārīkojas, lai
nīt.»
līdz pat pagā vienā dienā mēs
jušajam gadam
nepaliktu vispār
apgaismojuma tīkli bija «Latve- bez apgaismojuma.
nergo» pārziņā, taču tas visus
Brigita Buividaite, «Mītagadus nedarīja neko un jau tā vas elektra» valdes priekšveco apgaismojuma sistēmu no- sēdētāja:
laida līdz kliņķim. Tādā stāvoklī
Jelgavas ielu apgaismojums
es apgaismojumu pilsētā neesmu patiesi ir smagā stāvoklī – visredzējis nevienā citā pašvaldībā. maz septiņās no lielajām ielām
 Kristīne Pētersone

tas ir avārijas stāvoklī, nemaz
nerunājot par mazākas nozīmes
ielām. «Mītavas elektra» kā šā
brīža apsaimniekotāji, jau uzsākot darbu, apzināja tās ielas un
izstrādāja tāmi, kur remontdarbi
nepieciešami nekavējoties. Piemēram, Miera ielā, kas ir svarīga maģistrāle, jo to diendienā
izmanto tālbraucēji, kabeļi ir
bojāti, darbojas tikai viena fāze
– trūkst pavisam nedaudz, lai tā
paliktu bez apgaismojuma. Tāpat
Lietuvas šoseja, uz Gaisa tilta ir
tikai pliki stabi, Kalnciema iela.
Saukt varētu vēl un vēl.
Manuprāt, viens no iemesliem,
kāpēc pašlaik situācija ir tik dramatiska, ir darbos klusais pārejas
periods, kad «Latvenergo» sāka
nodot apgaismojuma tīklus pašvaldībai. Neapšaubāmi, arī visus
iepriekšējos gadus «Latvenergo»
ne tuvu nav darījis visu, lai šo
sistēmu sakārtotu.
Kā apsaimniekotāji esam izstrādājuši tāmes, aprēķinājuši
vajadzīgos līdzekļus, taču nepieciešamību ir tik daudz, ka pašlaik
vienkārši nav reāli par esošajiem
līdzekļiem īstenot kādu vērienīgāku remontdarbu. Pareizais
risinājums šajā gadījumā varētu
būt pašreizējo tīklu izvērtēšana,
ko jau kādam uzņēmumam pasūtījusi pašvaldība, bet arī mēs to
darām. Tad gan mūsu, gan pašvaldības iegūtos datus vajadzētu
apkopot, iegūstot reālu ainu,
kas ļautu izstrādāt attīstības
plānu un beidzot savest kārtībā
apgaismojumu pilsētā. Mēs esam
aprēķinājuši – lai tikai novērstu
avārijas situācijas nozīmīgākajās
ielās, nepieciešami 200 000 latu.

Uz Gaisa tilta
apgaismojuma
vietā šobrīd
redzami vien novecojuši metāla
stabi bez lampām, taču šī ir
viena no maģistrālēm, pa kuru
pilsētā ieplūst
transports no Rīgas un Lietuvas
virzieniem.
Foto: JV

Iepazīstoties ar Tukuma pieredzi, gan uzreiz jāuzsver kāda ļoti
būtiska atšķirība no situācijas
Jelgavā – tur pilsētas apgaismojuma tīkli nekad nav piederējuši
«Latvenergo». «Tas mums ir ļoti
liels pluss, jo citām pilsētām situācija ar tīklu pārņemšanu izvērtās
gluži vai kā terors no «Latvenergo»
un valsts puses. Gan pats monopolists, gan Ekonomikas ministrija
uzskatīja, ka pašvaldībām šie tīkli
no «Latvenergo» jāatpērk, un tas,
manuprāt, ir absurds. Lai arī «Latvenergo» pārvaldīja tīklus, pašvaldības neapšaubāmi ieguldīja savus
līdzekļus to uzturēšanā – bet tagad
sanāk, ka pašvaldībām jāpērk tas,
kur tā jau ieguldījusi savu naudu.
Dīvaini, vai ne?» tā Ē.Lukmans.
Taču tas, ka Tukumā par ielu
apgaismojumu gādāja tikai pašvaldība, devis arī mīnusus. «It
sevišķi jau deviņdesmito gadu
sākumā – pašvaldībai līdzekļu
bija maz, vajadzību daudz, un ielu
apgaismojums tika atstāts novārtā.
Sapratām, ka situācija mūs neapmierina – daudzviet apgaismojuma
nebija vispār, nakts stundās pilsēta
grima dziļā tumsā, iedzīvotāji sūdzējās, bet domei nebija tik daudz
līdzekļu, lai nekavējoties situāciju
uzlabotu. Mēs izpētījām iespējas
un kā risinājumu izvēlējāmies
koncesijas līguma noslēgšanu. Tas
nozīmē, ka faktiski pirmie valstī
privātās rokās nodevām pilsētas
apgaismojumu. Tagad var teikt
– galvenais ieguvums bija tas, ka
uzņēmums, 2000. gadā ieguldot
ne mazu summu – 150 000 latu –,
nekavējoties veica tīklu sakārtošanu. Tagad nepieciešamā summa
būtu daudzkārt lielāka, bet tobrīd
par šiem firmas līdzekļiem tika
nomainītas vecās lampas pret
jaunām ekonomiskām, kas arī
bija galvenais firmas peļņas ieguvums. Tika izbūvētas arī jaunas
apgaismojumu līnijas,» ieguvumus
uzsver Ē. Lukmans.
Izpilddirektors gan atzīst, ka
turpmākā sadarbība līdz pat šim
brīdim jau vairāk atgādina nevis
koncesijas, bet gan apsaimniekošanas līgumu. «Diemžēl mūsu
valstī vēl nedarbojas privātās
partnerības likums, arī koncesijas likumā ir daudz neskaidrību,
tāpēc reāli pašlaik labi iesāktā
privātā partnerība pārvēršas par
vienkāršu nodošanu apsaimniekošanā. Ja likumdošana tiktu sakārtota, pašvaldībām būtu daudz
vieglāk veidot šādus sadarbības
modeļus un daudzās jomās problēmas atrisināt būtu vienkāršāk,
piesaistot privātos līdzekļus. Tomēr uzskatu, ka pašvaldībām ar
tiem nepietiekamajiem budžeta
līdzekļiem, kas ir to rokās, privātās partnerības modelis būtu ļoti
izdevīgs. Tukuma dome saviem
spēkiem noteikti nebūtu varējusi
īstenot to, kas paveikts pašlaik.

2007.05.30. 15:35:27
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Palīdziet atrast
«pusi Eiropas»
«Eiropas kustība Latvijā»
lūdz jelgavnieku palīdzību,
lai atrastu «pusi no pazudušās
Eiropas». 11. maijā Hercoga
Jēkaba laukumā «Eiropas
kustība Latvijā» rīkoja Eiropas dienu, kuras laikā viena
no piedāvātajām aktivitātēm
bija iespēja likt Eiropas kartes
puzli. Tā ir īpaša puzle, kas
veidota no gumijas 50x50 centimetru lieliem Eiropas kartes
fragmentiem. Pasākuma organizatori, pārprotot viens otru,
ap pulksten 19 aizbrauca no
laukuma, bet tajā palika divi
lieli brezenta maisi ar puzles
fragmentiem – tā arī ir «puse
no Eiropas», ko organizatori

Pilsētplānošana

«K-rautas» darbinieki, kuri pirmo reizi iesaistījās pilsētas sakopšanā, piedāvājot nokrāsot soliņus Raiņa parkā, atzina, ka
tā ir patīkama pārmaiņa ikdienas darbā un izteica gatavību to
Foto: JV
noteikti atkārtot.
  Kristīne Pētersone

Uzņēmēji pilsētas
sakopšanā gatavi
iesaistīties ne tikai
Spodrības mēneša
laikā, bet visa gada
garumā – šonedēļ
to spilgti apliecināja
tirdzniecības tīkla
«K-rauta» komanda,
kas, pašu iniciatīvas
vadīti, apņēmās nokrāsot soliņus Raiņa
parkā.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
speciāliste Zane Ķince stāsta,
ka jau pagājušajā gadā vairāki
uzņēmumi piedāvāja savu palīdzību pilsētas sakopšanā. «Tas
ir ļoti patīkami, ka uzņēmumi
ir gatavi ne tikai realizēt savu
biznesu pilsētā, bet arī domā
par tās vizuālo pievilcību. Pagājušajā gadā, piemēram, bija
kolektīvi, kas pieteicās grābt
lapas rudenī, tāpat Unibanka
talkoja vasaras vidū. Tas tikai
apliecina, ka uzņēmumi arvien
vairāk sāk izjust piederību
savai pilsētai.»
Šonedēļ to apliecināja uzņ ē m u m s « K- r a u t a » , k u r a
komanda devās uz Raiņa
parku, lai nokrāsotu soliņus.
«K-rauta» pārstāvis Rolands

Puhovs atzīst, ka viņi pamanījuši Slinkumu iezogamies
pilsētā. «Kamēr pašvaldība
čakli strādā un cenšas visu
izdarīt pēc iespējas labāk,
kopjot pilsētas vizuālo tēlu,
Slinkumam ir tendence ik pa
laikam ko sabojāt, izpostīt.
Vēl pagājušajā gadā krāsotie
soliņi Raiņa parkā nu jau apzīmēti, nobružāti, tāpēc mēs
nākam pilsētai palīgā apkarot
Slinkumu.»
«K-rauta» šonedēļ talkā
pilsētas ielās devās pirmo
reizi, taču R.Puhovs spriež,
ka tā noteikti nebūs pēdējā.
«Ja mums ir tāda iespēja palīdzēt, kāpēc to neīstenot – ir
taču patīkami palīdzēt kaut
ar mazumiņu.»
«K-rauta» sagādāja nepieciešamās krāsas un darbarīkus, bet darbinieki krāsoja
soliņus, cerot, ka Slinkums
Raiņa parkā vairs neiezagsies
un svaigais krāsojums tūlīt
netiks sabojāts, soliņi apzīmēti un sašvīkāti.
Taču tas nebija viss, ko
uzņēmums pirmdien dāvināja pilsētai – vakarā ikvienam bez maksas bija iespēja
kultūras namā noskatīties
radošās apvienības «Umka.
lv» veidotu izrādi «Atpūta
lamatās», kas stāsta par cīņu
ar Slinkumu sabiedrībā un
katram individuāli.

ļoti vēlas atgūt. Divus no
maisiem organizatori paņēma
līdzi, bet otrus divus atstāja,
tāpēc šobrīd saliekamā Eiropas karte ir sadalīta divās
daļās.
Ja kāds jelgavnieks 11.
maijā ir pamanījis šos maisus
un varbūt pat tos paņēmis
glabāšanā, organizatori lūdz
būt atsaucīgiem un atdot noklīdušo puzli tās īpašniekiem.
Ja jums ir informācija par
pazudušo karti, lūdzam zvanīt
«Eiropas kustībai Latvijā» pa
tālruņiem 7326548, 26165251
vai 29626646. Organizatori
ir gatavi izteikt pieklājīgu
pateicību!
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Nedēļa Jelgavas zīmē
Pilsētas svētku gājiens šajā gadā vēstures lapās
iezīmēsies ar tradīciju laušanu – iztikām bez
lietus. Šogad arī izdevies piesaistīt jaunus dalībniekus, bet vislielākais prieks par daudzajiem
gājiena vērotājiem. Gājiena uzvarētāji tiks paziņoti 23. jūnijā Zāļu tirgū.
Foto: Jānis Kupčs

Skanoši dziedāt, ieskatoties organizatoru sagādātajās dziesmu
vārdu lapiņās, un atraktīvi dejot skvērā pie kultūras nama aicināja koncerts «Tava un mana jaunības mūzika». Raimonda Paula
60. – 80. gadu dziesmas atskaņoja un līdzi dziedāt aicināja pūtēju
orķestris «Rīga», diriģents J.Puriņš, Latvijas Nacionālās operas
Foto: Jānis Kupčs
solisti, Jelgavas kori un deju kolektīvi.
 Ritma Gaidamoviča

Ar vērienīgiem, skanošiem, atraktīviem pasākumiem, krāsainiem
gaisa baloniem debesīs
Jelgavas Pilsētas svētki
no 22. līdz 27. maijam
šogad pulcēja apmeklētāju tūkstošus ne tikai no Jelgavas, bet arī
Valmieras, Valkas, Liepājas un citām Latvijas
vietām, kā arī ārzemju
viesus no Zviedrijas,
Baltkrievijas, Polijas un
Lietuvas.
Jelgavas pašvaldības aģentūras
«Kultūra» direktora vietniece Inta
Englande pēcsvētku noskaņās
stāsta, ka šogad Pilsētas svētku
norises laikā paveicies ar laika
apstākļiem. Saule un siltums
vienkopus sapulcinājis ļoti daudz
interesentu, un šoreiz neatkarīgi
no vecuma ikviens varēja izbaudīt
pasākumu organizatoru piedāvātās iespējas izklaidēties un atpūsties, un tīkamas nodarbes varēja
rast gan mazi, gan lieli svinētāji.
Ja līdz šim Pilsētas svētkos bija
ierasts un pat pierasts, ka gājiena
laikā līst, tad šogad šī tradīcija tika
lauzta – lietus nepārsteidza. Ar to
daļēji izskaidrojams lielais interesentu skaits, kas šogad sapulcināja
gan jau pastāvīgos dalībniekus,
gan pieaicināja jaunus. Jāatzīst,
ka vērienīgais gājiens ir lieliska
iespēja reklamēt savu uzņēmumu vai organizāciju. I.Englande
neslēpj, ka vēl lielāks prieks ir
par gājiena vērotājiem ielas malās – viņu šogad bija īpaši daudz.

Uzvarētāji – atraktīvākie, skanošākie un interesantākie kolektīvi,
kuri kuplināja gājienu, – tiks
paziņoti 23. jūnijā Zāļu tirgū, kas
norisināsies skvērā aiz kultūras
nama.
Lai gan nedaudz mainījās foto
akcijas «Jelgavnieks» norises vietas, akcija izdevās, un jau rudenī
daļu no tapušā melnbalto fotogrāfiju klāsta varēs aplūkot Jelgavas
kultūras namā.
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktora vietniece gan
skaidro, ka objektīvu iemeslu dēļ
nenotika pūtēju orķestru priekšnesumi visā Jelgavā. Proti, paralēli Jelgavas Pilsētas svētkiem Siguldā norisinājās Pūtēju orķestru
salidojums, kurā piedalījušies arī
lielākā daļa Latvijas pūtēju. Bet,
lai svētku gājiens izdotos skanīgs,
pieaicināti muzikanti no Valsts
policijas pūtēju orķestra un mājās
palikušie jelgavnieki.
Arī koncerts «Tava un mana
jaunības mūzika», kurā skanēja
Raimonda Paula 60. – 80. gadu
dziesmas, dziedāt līdzi un dejot
sapulcināja daudz jelgavnieku un
pilsētas viesu. Vēlāk daļa no deju
ritmos iesilušajiem turpinājuši
svinēt, piedaloties piknikā un zaļumballē, kuru lielā apmeklētāju
skaita dēļ bija neiespējami pārtraukt pulksten 23. Pašvaldības
policijā gan saņemti vairāki zvani
no iedzīvotājiem par naktsmiera
traucēšanu, taču pasākuma organizatori šiem cilvēkiem lūdz dažas
reizes gadā būt saprotošākiem. Tie
ir mūsu kopējie svētki!
Amatu diena Hercoga Jēkaba
laukumā sestdien bija sapulcinājusi ap 100 tirgotāju ne tikai no vi-

Arī Jelgavas
debesis krāšņi
rotājošie gaisa
baloni jelgavniekiem nepalika nepamanīti, jo Pilsētas
svētku laikā
norisinājās
Gaisa balonu
meistarsacīkstes. Piektdien
šī pasākuma
organizatori
iedzīvotājiem
dāvāja
vienreizēju
iespēju –
Jelgavas ielās
vērot Gaisa
balonu un
degļu nakts
spīdēšanas
šovu.
Foto:
Jānis Kupčs

Mazā jelgavniece Enija Selecka iemēģina savu roku podu virpošanā 26. maijā pirms pusnakts cilvēki straumēm vien devās uz Jelpie mākslinieces Kristīnes Cukuras, kas Pilsētas svētku laikā apmā- gavas pils pusi – šeit, pļavā iepretim Jelgavas pilij, notika vēl
Foto: JV jelgavniekiem neredzēta un nepiedzīvota četru minūšu gara
cīja daudzus bērnus un demonstrēja savu veikumu.
muzikālā svētku uguņošana.
Foto: Jānis Kupčs
sām Latvijas malām, bet arī Lietu- visi nenogurdināmie sapulcējās
Pasākuma organizatori atzīst, reibuma stāvoklī. Pašvaldības
vas, Igaunijas. Tirdziņā pilsētnieki pie Jelgavas pils uz Lielupes tilta,
varēja iegādāties pinumus, stikla lai vērotu četru minūšu un vēl ka Pilsētas svētkiem piešķirtais aģentūras «Pilsētsaimniecība» pilun keramikas izstrādājumus, dažu sekunžu garo muzikālo ugu- budžets ir lietderīgi un mērķtiecīgi sētas zaļo zonu apsaimniekošanas
mājas sieru, dažādus suvenīrus, ņošanu, kas noslēdzās ar vērienīgi izlietots, dodot iespēju pilsētas speciāliste Ilze Gamorja pastāstīja,
iedzīvotājiem visus pasākumus ka sabiedriskajā tualetē skvērā
kultūras biedrību sētās nogaršot skaistu zelta lietu.
Savukārt visi tie, kas nevē- apmeklēt bez maksas. Paldies gan aiz kultūras nama konstatēts
vareņikus, pankūkas, maizi ar
arbūzu un siļķi, cepumus un citus lējās doties mājup – tādu bijis jāsaka labajam laikam, kas vienko- durvju bojājums, bet, iespējams,
gardumus. Bet tie, kas vēlējās sevi daudz – sadejojās pilsētas ritmos pus sapulcinājis tik daudz svētku tas izskaidrojams ar lielo apmeknedaudz nodarbināt un paust savu kopā ar Gustavo, grupām «Red svinētāju un viņu sejās radīja lielu lētāju plūsmu un grūstīšanos, lai
tiktu iekšā pa durvīm, kad tās
prasmi amatniecībā, kala naglas, Bee» un «Asro’n’Out» pie Jelga- apmierinājumu.
Jelgavas Policijas priekšnieka jau slēgtas. SIA «Kulk» pārstāvis
virpoja māla podus un apgleznoja vas Ledus halles. Šis pasākums
traukus. Savukārt apmeklētāji, apliecina, ka tiek domāts arī par vietniece Ieva Sietniece «Jelgavas Artūrs Ošenieks atzīst, ka paralēli
kas nevēlējās ne pirkt, ne veidot, jauniešu izklaides iespējām. Do- Vēstnesim» atklāja, ka Pilsētas Pilsētas svētkiem Uzvaras parkā
uzdarbojušies vandaļi,
tika aicināti izmantot iespēju mājams, ka šis koncerts un dejas svētki norisinājušies bez lieliem
kas vairākās vietās
dziedāt un dejot kopā ar Jelgavas pilsētas ritmos tiks turpinātas un incidentiem – visas policijas nodaļas strādājušas pastiprinātā
salauzuši rekonsAlunāna teātra aktieriem un Jel- kļūs par tradīciju.
trukcijai uzstādīto
Pilsētas svētki noslēdzās svēt- režīmā. Taču svētku laikā tomēr
gavas mazākumtautību kultūras
nožogojumu un
dien, 27. maijā, Raiņa parkā, kur sastādīti 25 administratīvo pārbiedrību pārstāvjiem.
sagāzuši trases
Ar patīkamu noskaņu Pilsētas bērnu un jauniešu centrs «Junda» kāpumu protokoli par alkohola
nosprauduma
svētku vēsturē iezīmēsies folkloras bija sagatavojis skaistu mācību lietošanu neatļautās vietās un
mietiņus. Tiek
kopu koncerts «Jautrie danči», gada un reizē arī Pilsētas svētku atrašanos pārmērīga alkohola
noskaidroti
kas kopā aicināja folkloristus no noslēguma koncertu un radošo
vainīgie un
Zviedrijas, Baltkrievijas, folkloras darbu izstādi.
precizēkopu no Preiļiem, Šauļu bērnu
ti zaufolkloras kopu, Līvānu folkloras
dējukopu «Ceiruleits», Siguldas fol- Foto akcijas «Jelgavmi.
kloras kopu «Senleja», lustīgo Lie- nieks» dalībnieks Latpājas folkloras kopu «Atštaukas» vijā pazīstamais fotoun mūsu pašu «Dimzēnu». Pēc grāfs Pēteris Korsaks
šī koncerta gan varot secināt, ka no Latviešu Fotojelgavnieki vēl neesot īsti gatavi g r ā f u m u z e j a
dejot, bet ar laiku šīs prasmes va- bildēties aicina
rētu iemācīties, jo tradīcijas nevar ugunsdzēsēju
ieviest vienā gadā, tās veidojas majoru Leonu Kesmipakāpeniski.
Visapmeklētākais bijis pirms lu, atzīstot,
uguņošanas notikušais grupas ka jelgavnie«Labvēlīgais tips» koncerts – pat ki esot ļoti brīvi,
adatai nebija kur nokrist. Dziedā- skaisti un atvērti
ja, dejoja un līdzi juta gan tie, kas dažādām idevēl ratiņos sēdēja, gan vecāka gada jām.
gājuma cilvēki. Bet pēc koncerta Foto: JV
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Kultūras pasākumi
 31. maijā pulksten 19
– tautas deju kolektīvu «Dālderi» un «Diždancis» sezonas
noslēguma koncerts, (Jelgavas kultūras namā). Biļešu
cenas Ls 1, 0,50.
 1. jūnijā pulksten 17 – SIA
«Slimnīca «Ģintermuiža»»
120 gadu jubilejas svinības.
 2. jūnijā pulksten 14 –
Šauļu mākslinieku izstādes
atklāšana Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā.
 6. jūnijā pulksten 18 –
praktizējošā Tuvas šamaņa
Lazo Mongušu lekcija un
sarunas ar skatītājiem «Kas
pareizāk: nezināmo noliegt
vai censties izprast». Pie viņa
paša šūtā un izšūtā tērpa
dižojas milzīgs dzintars – dāvana no Latvijas prezidentes
Vairas Vīķes-Freibergas par
Rīgas pils tīrīšanu. Biļešu
cenas Ls 2,50, 1,50.
 8. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas krievu biedrības «Istok» 15 gadu pastāvēšanas
jubilejas sarīkojums.
 9. jūnijā pulksten 18 – eksotisko deju koncerts. Biļetes
cena Ls 2.
 9. jūnijā – deju kluba «Liesmiņa» sezonas noslēgums.
 14. jūnijā pulksten 15
– Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienai veltīts
atceres brīdis (Svētbirzē).
 17. jūnijā pulksten 18
– Liepājas teātra viesizrāde.
R.Blaumanis «Skroderdienas
Silmačos» ar alus dzeršanu
un siera ēšanu. Režisors Ivars Lūsis, horeogrāfs Agris
Daņiļenko, scenogrāfs Aigars
Ozoliņš, kostīmu māksliniece
Jurate Silakaktiņa. Biļešu cenas Ls 3, 2, 1.
 23. jūnijā pulksten 9 –
Zāļu tirgus, Jāņu ielīgošana
skvērā aiz kultūras nama.
23. jūnijā pulksten 20 – Līgo
vakars Pils saliņā.
30. jūnijā pulksten 18
– deju kolektīva «Rota» 20
gadu jubilejas koncerts (Pils
saliņā). Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Ludmila
Muskare.

Izstādes kultūras namā
Gleznu un zīmējumu izstāde,
veltīta slimnīcas «Ģintermuiža»
120 gadu jubilejai.
LA fotogrāfa Intara Atstupena fotogrāfiju izstāde.
Ulda Rogas zīmēšanas studijas audzēkņu darbu izstāde.

Sporta pasākumi
2. jūnijā – atvērto durvju diena Jaunatnes tehnisko
sporta veidu centrā. Drošas
braukšanas dienas «Rullītī»
(trasē «Rullītis»).
No 31. maija līdz 1. jūnijam
– Jelgavas 2007. gada atklātais čempionāts peldēšanā,
LR kausa izcīņas 4. posms,
Aigara Kresa kausa izcīņa (LLU
peldbaseinā).
2. jūnijā – LR čempionāts
strītbolā (pie Ledus halles).
7. jūnijā pulksten 17.30 –
Sporta servisa centra ielu basketbola čempionāts, 3. posms
(pie Jelgavas Sporta halles).
10. jūnijā pulksten 16 –
«Traffic» 1. līgas čempionāts
futbolā FK «Jelgava» – FK «Jaunība – Parex» (Rīga) (stadionā
Sporta ielā 2).
14. jūnijā pulksten 17.30 –
Sporta servisa centra ielu basketbola čempionāts, 4. posms
(pie Jelgavas Sporta halles).
26. un 27. jūnijā – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā,
7. kārta (Jelgavas 6. vidusskolā).

KULTŪRA
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Slimnīcai «Ģintermuiža»
aprit 120 gadu
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» – iestāde,
kurā par slimo cilvēku atgriešanos dzīvē
rūpējas ap 600 darbinieku, – rīt pulksten
17 Jelgavas kultūras
namā atzīmēs savu
120. pastāvēšanas gadadienu. Pasākumā
paredzēta pacientu
radošo darbu izstāde,
dziedātāja Uģa Rozes
koncerts un Atzinības
rakstu pasniegšana
ilggadējiem uzņēmuma darbiniekiem.
Slimnīcas «Ģintermuiža»
valdes priekšsēdētājs galvenais
ārsts Uldis Čāčus stāsta, ka par
godu nozīmīgajai jubilejai jau no
otrdienas, 29. maija, Jelgavas
kultūras namā apskatāma slimnīcas mākslas terapijas studijas
«Iztēle» dalībnieku darbu izstāde, kurā skatāmi mākslinieces
Indras Grasbergas pavadībā
gleznoti pacientu mākslas darbi, kas ataino mākslinieka
darbības brīža emocijas, radot
ārstniecisku efektu, nostiprinot
pašapziņu un paplašinot viņa
redzesloku. Svētku noskaņās
sagatavots arī šo darbu atklātnīšu komplekts, kas kā dāvana
paredzēts slimnīcas viesiem un
sadraudzības partneriem.
Vēl par godu slimnīcas dzimšanas dienai izdota 120 gadu

Slimnīca «Ģintermuiža»
laikmeta griežos
• 1887. gadā mācītājs Ludvigs
Katerfelds dibināja «Tabora»
iestādi – pirmo dziedinātavu garīgiem slimniekiem Kurzemē
• 1907. gadā slimnīca «Ģintermuiža» iegūst savu tagadējo
nosaukumu
• 2005. gada 27. jūnijā iestādei
pievienota Jelgavas Narkoloģiskā
slimnīca
• 2006. gada 6. janvārī slimnīcas
«Ģintermuiža» sastāvā iekļauts
Rindzeles Narkoloģiskais rehabilitācijas centrs

jubilejas grāmata, ko dāvanā saņems ikviens slimnīcas
darbinieks, un tā veltīta viņu
pašaizliedzībai un dziļajam
cilvēciskumam, saglabājot un
turpinot vairāk nekā gadsimtu
ilgās pozitīvās tradīcijas dzīves
pabērnu aprūpē.
Par patīkamu gaisotni vakara pasākumā gādās dziedātājs
U.Roze. Un šajā lielajā svētku
reizē tiks pasniegti Atzinības
raksti – pateicība darbiniekiem
par ilggadēju darbu slimnīcā
«Ģintermuiža». Īpaši sumināta
tiks un Ministru Kabineta Atzinības rakstu saņems slimnīcas
aptiekas farmaceita asistente
Biruta Anuze, kurai šogad aprit
50 gadi, kopš viņa sākusi darba
gaitas šajā iestādē. Trīs slimnīcas darbinieki saņems Veselības
ministrijas, bet 13 – Jelgavas
domes Atzinības rakstus. Vēl
tikpat Atzinības rakstu izsniegs

Slimnīcas «Ģintermuiža» valdes priekšsēdētājs, galvenais ārsts Uldis Čāčus ir gandarīts par to, ka 120.
gadadienā iestādes darbinieku rokās nonāks grāmata
par slimnīcas vēsturi, pašreizējo situāciju un tās darFoto: JV
biniekiem.
arī slimnīcas vadība.
Uz pasākumu ierasties aicināti uzņēmuma darbinieki, ciemiņi no radniecīgām iestādēm
Latvijā, sadraudzības partneri
un atbalstītāji no Vācijas, Zviedrijas, Dānijas.

Šauļu mākslinieki savus
darbus ved uz Jelgavu
 Ritma Gaidamoviča

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā Akadēmijas ielā 10, kur
patlaban rit vērienīga restaurācija, muzeja ikdienas darbi
nav apstājušies – jau
sestdien, 2. jūnijā,
pulksten 14 tur tiks
atklāta 36 Šauļu mūsdienu mākslinieku
darbu izstāde.
Darbu izstādes atklāšanā piedalīsies Lietuvas Mākslinieku
savienības Šauļu nodaļas mākslinieki, Šauļu universitātes kora
«Bičiuliai» pārstāvji un Jelgavas
mākslinieki. Ierasties aicināti
arī visi pilsētnieki un interesenti. Darbu izstāde Jelgavā būs
apskatāma četras nedēļas.
Kā stāsta muzeja direktores
vietniece darbā ar sabiedrību
Marija Kaupere, sadarbība ar
Šauļu universitātes kori un
Šauļu Mākslinieku biedrību
veidojusies jau ilgāku laiku. Bet
pagājušā gada 1. septembrī uzsākts kopīgs projekts «Kultūru
sastapšanās: mijiedarbība un
sintēze», kura gaitā līdz šim jau
norisinājušies vairāki kultūras
tradīciju apmaiņas pasākumi
– konferences, semināri, koncerti gan Latvijā, gan Lietuvā.
Pašlaik Šauļu muzejā un Šauļu
pilsētas izstāžu zālē lietuviešu
mākslas baudītāji var aplūkot

U.Čāčus atzīst – neskatoties uz slimnīcas
«Ģintermuiža» mūža
ilgumu, tā turpinās
attīstīties. Tiks veikta
slimnīcas rekonstrukcija, uzlabojot pacientu
ārstēšanas un rehabilitācijas rezultātus, kā arī
darba apstākļus tur strādājošajiem. Jau pašlaik
sadarbībā ar Labklājības
ministriju tiek realizēta
jauna sociālās palīdzības
un rehabilitācijas programma garīgu slimību
skartajiem un psihoaktīvo vielu atkarīgajiem
cilvēkiem.

Jelgavas izglītības iestāžu izlaidumu grafiks
2006./2007. mācību gadā

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja māksliniece
noformētāja Mārīte Leimane jau visas nedēļas garumā iekārto
Šauļu mākslinieku izstādi. Attēlā redzams Lietuvas tēlnieka Kaza
Kasperaviča kokā grebts mākslas darbs.
Foto: JV
Jelgavas mākslinieku darbus,
bet jau sestdien Lietuvas Mākslinieku savienības Šauļu organizācijas mākslinieku – gleznotāju, grafiķu, vitrāžistu, keramiķu
un tēlnieku – veikums būs
vērojams pie mums Jelgavā.
Izstādes atklāšanā paredzēta
tikšanās ar mākslas darbu autoriem, Šauļu mākslinieku organizācijas priekšsēdētāju Arunu
Vasiļauski un kora «Bičiuliai»
pārstāvjiem. Tiks arī pārrunāti
turpmākie pasākumi. Tuvākais
no tiem paredzēts jau augustā,

kad Šauļu universitātes koris
«Bičiuliai» un Ģ.Eliasa muzeja
speciālisti dosies uz Īriju, lai
tiktos ar tur dzīvojošajiem
lietuviešu un latviešu kopienu
pārstāvjiem, sniegtu koncertu,
iepazīstinātu ar īpaši šim gadījumam sarūpētu izstādi.
Lai gan pašlaik Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja ēkā noris restaurācijas
darbi, tā vadība informē, ka izstādes atklāšanas dienā apmeklētāji muzejā jau varēs iekļūt pa
galvenajām parādes durvīm.

Nr.p.k. Izglītības iestāde
Klase
Datums
1.
1. ģimnāzija
9.
12.06.
				
2.
1. ģimnāzija
12.
15.06.
3.
Valsts ģimnāzija
9.
10.06.
4.
Valsts ģimnāzija
12.
16.06.
5.
4. vidusskola
9.
9.06.
6.
4. vidusskola
12.
15.06.
7.
5. vidusskola
9.
15.06.
8.
5. vidusskola
12.
16.06.
9.
6. vidusskola
9.
12.06.
10.
6. vidusskola
12.
15.06.
11.
Spīdolas ģimnāzija
9.
12.06.
(skolā)
12.
Spīdolas ģimnāzija
12.
15.06.
(kultūras namā)
13.
2. pamatskola
9.
9.06.
14.
1. internātpamatskola 9.
9.06.
15.
2. internātpamatskola 9.
16.06.
16.
Speciālā skola
9.
31.05.
17.
R.Lazdiņas privātskola
«Punktiņš»
9.
8.06.
18.
R.Lazdiņas privātskola
«Punktiņš»
12.
16.06.
19.
Vakara (maiņu)
vidusskola
9.
12.06.
20.
Vakara (maiņu)
vidusskola
12.
17.05.

Laiks
11.00, 13.00,
15.00, 17.00
13.00, 16.00
13.00, 15.30
17.00
16.00
18.00
12.00, 14.00, 16.00
18.00
17.00
17.00
1400, 17.00
16.00
14.00, 17.00
14.00
12.00
13.00
18.00
16.00
17.00
17.00

Pēdējais zvans
21.
Amatu skola
Visi
22.
Amatniecības vidusskola Visi
23.
Mākslas skola
5.
24.
Mūzikas vidusskola
Prof.
		
ievirze
25.
Mūzikas vidusskola
Prof.
		
vidējā

29.06.
29.06.
2.06.

14.00, 16.00, 18.00
12.00, 14.00, 16.00
15.00

2.06.

14.00

16.06.

16.00

