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Pirms pārbūvē –
padomā!

Jelgavā tiek celtas jaunas mājas un pat veseli
privātmāju ciemati, jaunu skatu iegūst vecās
ēkas un rekonstruēti
tiek nami, kuru būvniecība sākta pagājušā gadsimta pēdējās
desmitgadēs. Lai veicinātu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju fasāžu
sakārtošanu, Jelgavas
pašvaldības Būvvalde
jau kopš septembra
pastiprināti pievērš tām
uzmanību.

Būvvaldes speciālisti atzīst, ka
patīkami noraudzīties uz ēkām,
kuru fasādes ieguvušas acīm
tīkamāku skatu, taču daudzviet
to bojā apbūvēti vai aizstikloti balkoni, lodžijas, netiek arī ievērota
nomaināmo logu konfigurācija
un krāsojums, kas kopējo ēkas
fasādi rada vizuāli nepievilcīgu.
Tieši tādēļ kopš pagājušā mēneša
Būvvaldes speciālisti uzsākuši
pārbaudes, lai novērtētu daudzdzīvokļu namu fasāžu atbilstību
sākotnējam projektam.
Viņi norāda, ka dzīvokļos, kuros
veiktas izmaiņas, kas skar ēkas
ārējo fasādi, piemēram, aizstiklota
lodžija, vecie logi nomainīti pret

jauniem ar atšķirīgu konfigurāciju, lodžijas krāsojums neatbilst
sākotnējam, ir pārkāpti Jelgavas
apbūves noteikumi. Tie paredz, ka
lodžiju un balkonu pārbūvēšana
(arī aizstiklošana) jāveic vienlaicīgi visai ēkas fasādei saskaņā ar
pašvaldībā akceptētu būvprojektu. Tāpat logu likvidēšana vai no
iepriekšējiem logu aizpildījumiem
atšķirīgu logu nomaiņa ēku galvenajās fasādēs jāveic saskaņā ar
pašvaldībā akceptētu projektu.
Atbilstoši noteikumiem arī logu
rāmju krāsojuma tonim ēkas
fasādē jābūt vienādam, turklāt fasādes krāsošana jāveic vienlaicīgi
visai ēkai saskaņā ar pašvaldībā

 Ritma Gaidamoviča

saskaņoto krāsojumu. Būvvaldes
vadītāja Inita Dzalbe norāda, ka
visbiežāk daudzdzīvokļu namu
iemītnieki Jelgavā pārbūvē un
aizstiklo lodžijas un balkonus,
kā arī pie ēku fasādēm izvieto
dažādus nestandarta elementus,
piemēram, kabeļus, specifiskas
antenas.
I.Dzalbe piebilst, ka Administratīvo pārkāpumu kodekss šādos
gadījumos, kad tiek pārkāpti Jelgavas pilsētas apbūves saistošie
noteikumi, paredz atbildību, taču
pašvaldība pagaidām neķersies
pie sodīšanas, bet gan aicina iedzīvotājus gada laikā pārkāpumus
novērst.

1. klasi, iespējams, neapmeklē 67 bērni
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Izglītības pārvalde, veicot ikgadējo
pārbaudi, konstatējusi
– šogad mācības pirmajā klasē Jelgavas
izglītības iestādēs nav
uzsākuši 67 bērni. Pagaidām ziņu par to,
kur bērni atrodas un
vai mācās, Izglītības
pārvaldei nav.
Mirdza Sīka, Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jomā, skaidro, ka
informācija par šiem bērniem
būs oktobra vidū – tad tiks
saņemti saraksti no citu pašvaldību mācību iestādēm, kurās
mācās bērni, kuriem dzīves vieta deklarēta Jelgavā. Pagājušajā
mācību gadā 947 Jelgavas bērni
izglītību ieguva citās Latvijas
izglītības iestādēs, bet Jelgavā
mācījās 1401 bērns no citām
pašvaldībām.
M.Sīka skaidro, ka ne vien-

mēr ir tā, ka bērns, par kuru
ziņu nav, neapmeklē skolu.
Iespējams, ka viņš mācās kādā
no rajona skolām, citas pašvaldības skolā vai arī atrodas
ārzemēs, bet vecāki par to nav
paziņojuši Izglītības pārvaldei.
«Problēma ir tā, ka dzīvesvietas
deklarēšana ir obligāta, bet par
to, ka ģimene faktiski dzīvo
citā adresē vai uz ilgstošu laiku
izbrauc no pilsētas, pat no valsts
informācijas nav. Tādēļ faktisko
skaitu, cik attiecīgā vecuma
izglītojamo atrodas Jelgavā,
nevar precīzi noteikt. Tā kā Jelgavas pašvaldībai jānodrošina
valsts noteiktā obligātā izglītība visiem Jelgavas pašvaldībā
deklarētajiem bērniem, nākas
meklēt, kur skolas vecuma bērni atrodas, un noskaidrot, kāpēc
viņi nemācās,» stāsta M.Sīka.
Viņasprāt, tā ir visas valsts lielo
pilsētu problēma.
Saskaņā ar deklarēto dzīvesvietu reģistru Jelgavā ir 630
bērnu, kuriem 2007./2008. mācību gadā jāuzsāk skolas gaitas

Jelgavas izglītības iestādēs.
M.Sīka stāsta, ka pēc pirmreizējās pārbaudes noskaidrots,
ka 507 pirmklasnieki mācības
uzsākuši Jelgavas skolās, 22
– citur, 16 bērni izbraukuši no
Jelgavas, bet 40 bērniem uz
ģimenes ārsta izziņas pamata
apmācība atlikta uz gadu, par
67 ziņu nav. Savukārt obligātā
pirmsskolas apmācība Jelgavā
jāapgūst 1330 piecus un sešus
gadus veciem bērniem. No tiem
Jelgavā nemācās 99 sešgadīgie
un 146 piecgadīgie. Speciāliste
norāda, ka ir iespēja pirmsskolas izglītības programmu
apgūt pirmsskolas izglītības
iestādē, skolā, ģimenē. Vecāki
dažkārt izmanto iespēju mācīt
pirmsskolas vecuma bērnus
mājās un nereģistrēt izglītības
iestādē. Līdz ar to izglītojamo
datu bāzē nav datu par šī bērna
izglītības apguvi.
Izglītības pārvalde seko līdzi
bērna skolas gaitām, kamēr viņš
iegūst pamatizglītību vai sasniedz 18 gadu vecumu. M.Sīka
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Aicina pieteikt
pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem

Visbiežāk
daudzdzīvokļu namu
iemītnieki
savam
miteklim
aizstiklo
lodžijas un
pie ēkas
fasādes
izvieto
satelītantenas. Lai
šo patvaļu
novērstu,
Būvvaldes
speciālisti
sākuši māju
pārbaudes.
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stāsta, ka, uzsākot mācības 1.
klasē, bērns tiek piereģistrēts
izglītojamo datu bāzē, kurā
turpmāk katru gadu tiek izdarītas atzīmes. Izglītības iestādes
izmaiņas izglītojamo datu bāzē
izdara brīdī, kad izglītojamais
tajā iestājas vai no tās izstājas.
Skolas Izglītības pārvaldei izmaiņas par izglītojamo kustību
iesniedz reizi semestrī, bet
pirmsskolas izglītības iestādes
– katru mēnesi. Savukārt novembrī tiks saņemti Izglītības
un zinātnes ministrijas apstiprināti saraksti no visām Latvijas
izglītības iestādēm par obligātās
izglītības vecuma bērniem, kuri
nemācās mūsu valstī. M.Sīka
stāsta, ka pēc sarakstu saņemšanas Izglītības pārvaldes bērnu
tiesību aizsardzības speciālists,
sociālie pedagogi, klašu un grupu audzinātāji turpina noskaidrot apstākļus un cēloņus, kāpēc
obligātās izglītības vecuma
bērni nav iesaistīti mācībās, un
Izglītības pārvaldes speciālists
veic korekcijas datu bāzē.

Jelgavas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija līdz šā
gada 2. novembrim
pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus aicina pieteikt
savus kandidātus apbalvošanai ar pilsētas
augstākajiem apbalvojumiem Goda zīme
un Pateicības raksts.
Apbalvošana notiks 17. novembrī Valsts svētku pieņemšanā pie Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītājas vietniece Baiba Pušinska
informē, ka apbalvojumi tiek
piešķirti par nopelniem, ko
cilvēki veikuši pilsētas labā,

par viņu pilsonisko aktivitāti,
augstu profesionālo meistarību, mūža ieguldījumu un
īpašiem nopelniem, kā arī varonību ekstremālās situācijās.
Apbalvojumus 17. novembrī
Valsts svētku pieņemšanā pie
domes priekšsēdētāja pasniegs
Jelgavas mērs Andris Rāviņš.
Pieteikumi par izvirzītajiem
kandidātiem jāiesniedz Jelgavas
domes Informācijas aģentūrā
kopā ar kandidāta CV un pamatojuma vēstuli, par kādiem
nopelniem izvirzītā persona vai
kolektīvs rekomendēts pilsētas
augstākajiem apbalvojumiem.
Pirmo reizi Goda zīme tika
pasniegta 1998. gadā, kopumā
šo apbalvojumu saņēmuši jau
55 Jelgavas iedzīvotāji. Plašāku
informāciju par jelgavniekiem,
kas līdz šim saņēmuši Goda zīmi,
atrodama pašvaldības mājas lapā:
www.jelgava.lv sadaļā «Pilsēta»,
«Par Jelgavu», «Simbolika»,
«Goda zīmju saņēmēji».

Atbildēs par konteineru
laukumu tīrību
 Ilze Knusle-Jankevica

Līdz ar jauno tarifu
stāšanos spēkā sakārtotas arī dažas būtiskas
atkritumu apsaimniekošanas nozares jomas
– turpmāk SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» atbildēs par
konteineru laukumu
apsaimniekošanu un
lielgabarīta atkritumu
izvešanu.
Uzņēmuma valdes loceklis
Jānis Melbārdis «Jelgavas Vēstnesim» stāsta, ka tiek slēgti līgumi ar
namu apsaimniekotājiem un pašvaldību par konteineru laukumu
īri un apsaimniekošanu. Lai gan
uzkopšanas darbus veiks pastarpināti nolīgtie sētnieki, atbildīga
par tīrību 120 pilsētas konteineru
laukumos būs SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi».
Jaunajā tarifā iekļauta arī
maksa par lielgabarīta atkritumu
izvešanu. J.Melbārdis skaidro
– tas nenozīmē, ka uzņēmuma
darbinieki katru dienu savāc
lielgabarīta atkritumus un seko

līdzi tam, lai pie atkritumu konteineriem nemētātos nolietotas
mēbeles, elektropreces vai sadzīves inventārs. Daudzdzīvokļu
namu iedzīvotāju lielgabarīta
atkritumi tiks izvesti vienu reizi
mēnesī, bet individuālo ģimenes
māju iedzīvotājiem, kas vēlas saņemt šo pakalpojumu, jāpiesakās
pa tālruņiem 3026010, 3023469,
26322076. Uzņēmuma mājas
lapā www.komunalie.lv publicēts
saraksts. Tajā daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāji var uzzināt,
kurā datumā plānota lielgabarīta
atkritumu savākšana pie viņu
mājām. Tāpēc J.Melbārdis aicina
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus lielgabarīta atkritumus pie
konteineru laukumiem novietot
norādītajos datumos vai kādu
dienu, nevis mēnesi iepriekš.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka jaunie atkritumu apsaimniekošanas tarifi, kas stājās spēkā
šā gada 1. oktobrī, salīdzinot ar
iepriekšējo tarifu, pieauga par
22,7 procentiem. Tas nozīmē,
kas vienam daudzdzīvokļu nama
iedzīvotājam par atkritumu
izvešanu jāmaksā 77 santīmi
līdzšinējo 62 vietā.
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Jelgava ir solīti priekšā
 Sintija Čepanone

gludinu drēbes – katram ir savi
pienākumi, un, ja tu savējos neLīdz ar mācību gada
pildi, tad naudas tev nebūs. Katrā
pirmajām dienām saģimenē šajā ziņā ir savas tradīcijas,
springtāks darba cēliens
atšķirīgs finansiālais stāvoklis,
sākas Valsts bērnu tiesītādēļ pamatā jābūt savstarpējai
bu aizsardzības inspekvienošanās. Turklāt bērnam var
cijas speciālistiem. Padolikt naudu pelnīt pašam, piemēmu par savām tiesībām
ram, vasarās.
lūdz ne tikai bērni, bet
Lasītājs jautā: Vai skolotājs
arī viņu vecāki, draugi,
ir tiesīgs sist ar lineālu man
skolotāji, un inspektori
pa pirkstiem? Ko man darīt
izskata un pārbauda
šādā situācijā?
ikvienu sūdzību.
L.K. Noteikti nē. Fiziska vardarbība nav pieļaujama ne skolā,
Lai jelgavniekiem sniegtu iespēne ģimenē. Es ieteiktu vispirms
ju speciālistiem uzticēt savu sāpi
vērsties pēc palīdzības pie skolas
un rast problēmas risinājumu,
direktora. Vislabāk, ja sūdzība tiks
«Jelgavas Vēstnesis» aizvadītajā
iesniegta rakstiskā veidā, jo šādā
nedēļā rīkoja telefonakciju, kurā
gadījumā to nedrīkst neizskatīt.
piedalījās Valsts bērnu tiesību aizSkolniekam arī jāvēršas Bērnu
sardzības inspekcijas inspektores
tiesību aizsardzības inspekcijā, var
Judīte Sirsniņa (J.S.) un Liesma
zvanīt pa uzticības tālruni, un šis
Korņenkova (L.K.).
gadījums noteikti tiks izskatīts.
Valsts bērnu tiesību aizsarLasītājs jautā: Manam tīnim
dzības inspekcija izveidota
ir gari mati, un skolotāja vi1995. gadā. Kopš šā gada mar- Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektores Judīte Sirsniņa (no kreisās) un Liesma ņam lika tos nogriezt. Aizgāja
ta Bauskā darbojas Zemgales Korņenkova pārliecinātas, ka pirmais solis, lai sāktu risināt bērna problēmu, ir patiesa ieinte- jau tik tālu, ka katru rītu
Foto: JV viņa pārbaudīja, vai viņš ir
nodaļa. Kā vērtējat to, ka resētība un draudzīga saruna.
inspekcijas tiek izveidotas arī
bijis pie friziera. Tad es devos
reģionos?
tās. Visbiežāk pie mums vērsušies sības, drīkst iejaukties savas ziņā ir būtiskas nepilnības, un uz skolu, lai šo jautājumu ar
J.S. Tas noteikti ir uzteicami, jo vecāki, kas netiek galā ar saviem atvases privātajā dzīvē?
es nezinu, kā šādā situācijā skolotāju izrunātu aci pret
bērnu tiesības tiek pārkāptas ne skolas vecuma bērniem. Taču
J.S. Vecākiem jājūt, cik daudz rīkoties. Vecāki taču arī nevar aci, jo šādu nostāju uzskatītikai Rīgā, bet arī ārpus tās, un re- palīdzību lūdz arī izglītības iestāžu drīkst atļauties. Ja vecāki bēr- izstaigāt līdzi savam bērnam ju par nepamatotu. Un mēs
ģionālās nodaļas ļauj ātrāk reaģēt darbinieki, piemēram, par drošības nu pārmērīgi kontrolē, rakņājas uz skolu, un sanāk, ka lielie problēmu atrisinājām – matus
uz notikumiem tuvākajā apkārtnē. jautājumiem, lai noskaidrotu, vai pa viņa mantām, pārbauda pie- bērni uz pretlikumīgām rīcī- dēls nenogrieza. Es vienkārši
Katrs inspektors savu reģionu drīkst mācību iestādes aizslēgt. Un rakstus, mobilo telefonu, lasa bām pavedina pusaudžus.
aizstāvēju savu bērnu.
pārzina labāk, ir pazīstams ar mēs atbildam, ka ne tikai drīkst, e-pastu, to var uzskatīt par bērna
L.K. Šajā gadījumā mamma
Vēl gribēju pajautāt, vai tas,
sadarbības partneriem, apzinājis bet tas pat ir ieteicams. Skolotāji tiesību pārkāpumu. Ja vecāki jūt, ka smēķējošajiem skolēniem darīja ļoti pareizi, turklāt, nostāskolas, bērnunamus, bērnudārzus, vaicā par mācību procesa organi- ka notiek kaut kas nelāgs, pie- liktu pie skolas savākt izsmē- joties bērna pusē, noteikti ieguva
ģimenes. Esam iepazinušies ar zēšanu, piemēram, vai viņiem ir mēram, pamana izmaiņas bērna ķus, ir uzskatāms par bērnu autoritāti viņa acīs, attaisnoja
pašvaldības pārstāvjiem, Izglītības tiesības neielaist klasē bērnu, kas uzvedībā, agresiju, dusmas vai, tiesību pārkāpumu?
viņai izrādīto uzticību. Mēs drīkpārvaldes darbiniekiem, bāriņ- nokavējis stundas sākumu. Nē, to gluži pretēji, norobežošanos no
L.K. Smēķēšanu skolas teritorijā stam būt atšķirīgi. Mums katram
tiesām un izveidojuši personīgus nedrīkst darīt. Esam konsultējuši apkārtējiem, nedrīkst aiztikt viņa vai tās apkaimē
ir tiesības būt ar
kontaktus, kas nepieciešamības skolēnus, kuriem ir konflikti ar personīgās lietas. Citādi – kā pēc nosaka mācību Zvanot pa bērnu un
atšķirīgu matu
gadījumā ļauj operatīvāk novērst skolotājiem, vienaudžiem vai vecā- tam vecāki bērnam to paskaidros, iestādes iekšējās pusaudžu Uzticības
griezumu, garumu,
pārkāpumus. Jāteic gan, ka re- ko klašu audzēkņiem. Jautājumu attaisnos savu rīcību?! Tādējādi kārtības notei- tālruni 8006008,
krāsu. Ja bērns ir
zultāts būtu vēl labāks, ja ne tikai spektrs ir visai plašs.
skolā, tad viņš jāiespējams panākt pretējo efektu kumi. Un, ja tiek 2007. gada 1. pusgadā
katrā reģionā, bet arī katrā pilsētā
māca neatkarīgi
Aizvien biežāk sabiedrībā – bērnam uzreiz radīsies neuzticī- konstatēts, ka minētas šādas
būtu vismaz divi bērnu tiesību izskan viedoklis, ka bērni zina ba, un tas situāciju var pasliktināt. skolas tuvumā attiecību problēmas:
no matu garuma.
aizsardzības inspektori.
Protams, nedrīkst
un pastāv uz savām tiesībām, Savukārt dialogs ir lieliska iespēja smēķē, jāvēršas
1954 aizmirst, ka skoL.K. Zemgales reģionā ietilpst taču to, ka viņiem ir arī pienā- sākt risināt bērna problēmu. Ja pie izglītības ie • Ar vienaudžiem
910
Jelgava, Dobele un Bauska. Tam, kumi, nereti aizmirst.
lā vajag ģērbties
vienu reizi neizdodas, otru, nevajag stādes vadības, • Partnerattiecībās
791
ka nodaļa atrodas Bauskā, ir vaipieklājīgi, tas paL.K. Tas patiesi ir ļoti aktuāls padoties. Ikviens vecāks, kurš ir lai tā šim jautā- • Ar vecākiem
244
rāki apsvērumi, viens no tiem – pil- jautājums. Bērni ir gudri – zina, patiesi ieinteresēts noskaidrot, kas jumam pievērstu • Ar brāļiem/māsām
redzēts arī skolas
• Ar pedagogiem
234
sētā, salīdzinot ar citām reģionā, ka viņiem ir tiesības, vecākiem notiek ar viņa bērnu, ceļu atrod. lielāku uzmanīiekšējās kārtības
• Ar vecvecākiem
35
šajā jomā ir vairāk problēmu. Pie- un skolotājiem draud ar uzticības Tieši tādēļ vecākiem un bērnam bu un problēmu • Ar patēvu/pamāti
noteikumos.
32
mēram, tur jau ilgstoši nav bērnu tālruni. Taču mūsu vizītes aplie- savstarpēja uzticība jāveido jau risinātu. Turklāt
Lasītājs jautā:
tiesību speciālista, tādējādi nav cil- cinājušas, ka bērni savas tiesības no mazotnes un ar gadiem tā vecāki par bērnu Avots: Valsts bērnu tiesību
Katru gadu arvēka, kas šīs problēmas risina. Arī nemaz tik labi nepārzina. Kad jāpadziļina. Ja bērns jutīs, ka tiek atbildīgi līdz 18 aizsardzības inspekcija
vien biežāk no
Dobelē pašlaik izveidojusies līdzīga lūdzam konkrēti nosaukt, kādas pārmērīgi kontrolēts, ka viņa man- gadu vecumam,
vardarbības cieš
situācija, toties Jelgavā ir gan pil- ir viņu tiesības, skolēni samulst. tas tiek pārmeklētas, tad ar to arī pēc tam jaunietim pašam jāuzņe- zīdaiņi. Viņus nogalina, nosētas bērnu tiesību speciālists, gan Taču, kad par tām sākam stāstīt, viss beigsies.
mas atbildība par savu rīcību. Šajā zog. Mazgadīgi bērni bēg no
rajona, arī pašvaldība un attiecīgās apzinās, ka tās nemaz tik neieLasītājs jautā: Vai mana gadījumā viņam iestājas atbildība vecākiem un bērnunamiem,
institūcijas ir pretimnākošas un robežotas nav, turklāt saprot, ka mamma man drīkst aizliegt par to, ka ir pavedinājuši mazgadī- aizvien vairāk ir bāreņu, kaut
ieinteresētas problēmu risināšanā. pastāv arī pienākumi. Tieši tāpēc durt pīrsingu?
gos. Tieši tādēļ ir svarīgi, lai minētās arī vecāki dzīvi. Diemžēl bērJelgava pārējām pilsētām noteikti vecākiem un klases audzinātājiem
L.K. Ja mamma uzskata, ka skolas vadībai būtu laba sadarbība niem stāsta par viņu tiesībām,
ir solīti priekšā.
ir svarīgi bērnam stāstīt: tiesības ir tas apdraud bērna dzīvību vai ar policiju. Sākumā droši vien būs aizmirstot par pienākumiem.
Pagājušajā nedēļā jūs pir- ne tikai tev, bet arī, piemēram, kai- veselību, tad drīkst. Viņai ir šādas grūti, taču ar laiku šo netikumu Diskotēkas un citi pasākumi
mo reizi par bērnu tiesībām miņu puikam. Savu vārda brīvību tiesības. Jautājums par pīrsinga noteikti varēs izskaust.
viņiem tiek rīkoti pēc pulksten
konsultējāt Jelgavā. Kāda bija tu vari izpaust tik lielā mērā, lai ne- duršanu pusaudžu vecumā ir ļoti
Atbildot uz otru jautājumu, 23. Pēc pulksten 22 nepilngadīiedzīvotāju atsaucība un vai aizskartu otru cilvēku. Ikvienam ir aktuāls, un vecākiem varu ieteikt jāsaka: likt savākt izsmēķus, kas gie savācas baros un demolē
rezultāts jūs apmierina?
vienāds tiesību kopums, un savas savu atvasi aizvest pie ģimenes ārs- nozīmē likt sakopt savu vidi, visu, kas pagadās ceļā.
J.S. Godīgi sakot, gaidījām lie- tiesības drīkst realizēt tik tālu, lai ta, lai tas viņam izstāsta, kādas var noteikti nav bērnu tiesību pārkāJ.S. Lasītājam, protams, taislāku atsaucību,
neaizskartu otru būt sekas. Vecāki var vērsties arī pums. Tā ir darba audzināšana, nība, un bērnu nākotne tiešām ir
taču pirmajai rei- Valsts bērnu
– vai tas būtu pie klases audzinātāja ar lūgumu gluži tāpat kā likt tīrīt klasi vai atkarīga no audzināšanas ģimenē.
zei arī pieci cilvē- tiesību aizsardzības
Runājot par bērnu zagšanu, jāteic
vienaudzis, sko- uzaicināt speciālistu uz tikšanos, noslaucīt tāfeli.
ki, tostarp viens inspekcijas funkcijas:
lotājs, mamma lai stāstītu par šīm tēmām. Turklāt
Lasītājs jautā: Vai drīkst – ja bērns ir pietiekami pieskatīts,
bērns, kas vērsās
vai tētis.
ārstiem ir uzskates līdzekļi, kuros bērnu sodīt, ierobežojot viņa viņu nemaz nevar tik viegli nopēc palīdzības, • Uzraudzīt bērnu tiesību aizsarzagt. Līdz septiņu gadu vecumam
Turklāt par atspoguļotas pīrsinga radītās prob- kabatas naudu?
ir daudz. Grūti dzību regulējošo normatīvo aktu šiem jautājumiem lēmas – iekaisumi, sastrutojumi
J.S. Drīkst. Patiesībā vecākiem ir viņam jābūt pieaugušā uzraudzībā,
pateikt, kāpēc ievērošanu;
bērns jāizglīto jau ausīs, nabā. Pieredze apliecina, ka ļoti maz iespēju sodīt bērnu, taču jāpieskata arī skolas vecuma bērni
iespēju konsul- • Analizēt situāciju bērnu tiesību no mazotnes, ģi- tas ir ļoti ietekmīgi un nereti bērni, šis ir viens no variantiem. Piemē- – vecākiem jāzina, kur viņš atrotēties izmantoja aizsardzības jomā;
menē, jo diemžēl ieraugot pīrsinga iespējamās sekas, ram, ja bērns ir pircis cigaretes vai das, kas ir viņa draugi, un jābūt
• Sniegt metodisko palīdzību,
tik maz – vai tā
skolā lauzt viņa pārdomā.
kādas citas veselībai kaitīgas lietas, atbildīgiem par to, lai, mērojot ceļu
lai nodrošinātu un pilnveidotu
ir vienaldzība, bērnu tiesību aizsardzību;
ieradumus un
Lasītājs jautā: Valstī no- tas nozīmē, ka viņš nelietderīgi uz skolu un uz mājām, netiktu
neieinteresētība, • Nodrošināt bērnu un pusau- mainīt uzskatus teikts, ka cigaretes un alkoho- izmantojis savu kabatas naudu. apdraudēta bērna drošība, dzīvība.
vai tiešām Jel- džu Uzticības tālruņa (8006008) ir praktiski ne- lu drīkst iegādāties no 18 gadu Un, ja vecāki uzskata, ka bērns Par bērna drošību skolā atbild
gavā problēmu darbību;
iespējami. Nav vecuma. Bet 12. klases skolēns nemāk tērēt naudu, tad turpmāk izglītības iestāde, tieši tādēļ durvis
šajā jomā nav. • Informēt sabiedrību.
nodarbību laikā nepieciešams aiznoslēpums, ka vēl ir bērns, taču viņš nopērk jāiepērkas kopā.
Ņemot vērā, ka
problemātiskā- cigaretes un pārdod tās pusAr kabatas naudas ierobežošanu slēgt, jānorīko dežurants.
šeit sociālie jautājumi tiek risināti kais ir pusaudža vecums – 12 – 15 audžiem. Ierasts skats, ka var sodīt arī par citiem pārkāpuLai izskaustu jauniešu pulsalīdzinoši augstā līmenī, varbūt gados bērna autoritātes lielākoties gan vecākie skolēni, gan arī miem, piemēram, nepadarītiem cēšanos pēc pulksten 23, kā arī
iedzīvotāji ir informēti un zina, ko ir vienaudži, nevis vecāki.
mazākie pretī 1. ģimnāzijai mājas darbiem. Protams, bērni demolēšanu, noteikti jāiesaistās
darīt un kur vērsties.
Līdztekus citam bērnam ir smēķē. Protams, šī nav vienī- mēdz būt spuraini un nesaprast, policijas darbiniekiem. Arī sabiedKaut arī iedzīvotāju jautājumi tiesības uz privāto dzīvi. Kā gā izglītības iestāde, kur, ejot kāpēc viņam jādara viena vai otra rība kopumā nedrīkst būt vienalbija dažādi, tie būtiski neatšķīrās vecākiem zināt to robežu, kad garām, paveras šāda aina. lieta, taču mamma var paskaid- dzīga pret notiekošo un aizmirst
no tiem, kurus risinām citās pilsē- viņi, nepārkāpjot bērna tie- Manuprāt, likumdošanā šajā rot: es tev gatavoju ēst, mazgāju, vērtību – bērns.

Pilsētnieks vērtē

Kā palīdzēt
bērnam
sabiedrībā
justies droši?
Terēze
Stankeviča,
pensionāre:
– Vecākiem no
mazotnes bērniem jāmāca
būt uzmanīgiem – jāstāsta, ko drīkst,
ko nedrīkst darīt. Jāinformē par to,
kā uzvesties, kā rīkoties dažādās
nedrošās situācijās skolā, uz ielas.
Bērns viens neko nevar panākt, par
viņu jārūpējas vecākiem.
Ilze,
grāmatvede:
– Vecākiem
ar bērniem
jāpārrunā, kā
uzvesties un
kā rīkoties
ārpus mājas.
Mēs apzināmies, ka visur viņiem nevaram būt
klāt, lai pasargātu, tāpēc varam
paskaidrot. Arī ar saviem bērniem
šīs lietas esmu pārrunājusi.
Māra
Jansone,
grāmatvede:
– Bērniem jāizskaidro, ka
nedrīkst iet
pa nezināmām vietām,
braukt, iet līdzi
svešiniekiem vai pieņemt kaut ko
no viņiem. Bērniem jāmāca arī tas,
ka viņiem ir pienākumi, ne tikai
tiesības. Tas jāievēro, citādi valda
visatļautība.
Vizma
Zīle-Dāvide,
pensionāre:
– Vecākiem,
vecvecākiem
bērni vairāk
jāsargā, arī
apkārtējie
nedrīkst būt
vienaldzīgi, ja redz, ka notiek kaut
kas nelāgs. Iespējams, skolās jāveido vairāk pēcstundu nodarbību,
bet ne par lielu maksu – tā, lai bērns
līdz vecāku darbdienas beigām atrastos drošībā, nevis klaiņotu.
Jānis,
strādājošs
maģistrants:
– Lielākā daļa
bērnu jau jūtas droši, nedrošība ir tikai
atsevišķās vietās, tur tad arī
vajadzētu domāt par risinājumu.
Taču, manuprāt, vispirms jācīnās
ar cilvēkiem, kas rada šo nedrošību,
nevis tikai ar sekām, kad kaut kas
jau atgadījies. Varbūt vajag izveidot
vietas, kur viņiem brīvo laiku pavadīt drošībā.
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Aicina
saņemt
humāno
palīdzību
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļa,
kas patlaban atrodas
O.Kalpaka ielā 9, mēneša beigās pārcelsies uz jaunu mājvietu
– Jelgavas pašvaldības
īres nama telpām Stacijas ielā 13. Taču līdz
pārvākšanās dienai ikviens iedzīvotājs, kam
nepieciešama humānā
palīdzība, tiek aicināts
uz fondu, lai saņemtu
dažādas ikdienā noderīgas lietas – drēbes,
kurpes, grāmatas, mēbeles.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne «Jelgavas Vēstnesim» atklāj, ka uz
Stacijas ielu 13 pārcelsies ne tikai
Latvijas Bērnu fonda Jelgavas
nodaļa, bet arī Jelgavas Invalīdu biedrība un invalīdu sporta
klubs «Cerība». Jaunajā mājvietā
katrai no biedrībām būs savs
birojs ar izremontētām telpām,
pastāvīgu interneta pieslēgumu
un komunikācijām. R.Stūrāne
atzīst, ka liels ieguvums būs arī
divas zāles, kuras varēs izmantot
šīs organizācijas, – sporta, kur
rīkot attiecīgus pasākumus, un
otra zāle, kas paredzēta konferencēm, pasākumiem.
Taču līdz pārvākšanās dienai
Latvijas Bērnu fonda Jelgavas
nodaļas valdes priekšsēdētāja
Silvija Melita Dālmane aicina
atsaukties fonda dalībniekus
un citus Jelgavas iedzīvotājus,
kuri vēlētos saņemt humāno
palīdzību. Ikvienam ir iespēja
dabūt bikses, jakas, mēteļus,
žaketes, blūzes un zīdaiņu
drēbes, kurpes, grāmatas
un par mazu samaksu arī
dīvānu un klavieres. Visas
šīs mantas var saņemt fonda
telpās O.Kalpaka ielā 9 pirmdienās un ceturtdienās no
pulksten 8.30 līdz 15. Taču
S.M.Dālmane iesaka pirms
ierašanās piezvanīt pa tālruņiem 3046730, 26702262 vai
27138068. Tādējādi ir iespēja
sarunāt citu ierašanās laiku.
Fonda valdes priekšsēdētāja
lūdz atsaukties arī spēcīgus
brīvprātīgos jelgavniekus, kuri
varētu palīdzēt pārvākšanās
procesā, kas paredzēts mēneša
otrajā pusē.
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Nojauks dzīvošanai
nepiemērotu māju
 Sintija Čepanone

Pašvaldība nolēmusi
nojaukt tai piederošo
koka māju Pulkveža
Brieža ielā 25, bet ģimenēm, kas tajā mīt,
ierādīt citu dzīvesvietu. Pagaidām vēl grūti precīzi prognozēt,
kad tas notiks, taču
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis
Ļevčenoks lēš, ka māja
varētu tikt nojaukta
vēl šogad.
«Māja Pulkveža Brieža ielā
25 ir pašvaldības īpašums. Tajā
mīt trīs ģimenes, un katrai
izveidots atsevišķs dzīvoklis,»
V.Ļevčenoks stāsta, ka nama
iedzīvotāji vērsušies domē ar lūgumu veikt remontdarbus, taču
pēc rūpīgas pārbaudes konstatēts, ka finansiāli izdevīgāk un
saprātīgāk ir to nojaukt. «Māja
līdzinās graustam. Lai to izremontētu, būtu jāiegulda milzīgi
līdzekļi, jo gan kāpnes, gan dzīvojamās telpas, gan tualetes ir
kritiskā stāvoklī, turklāt nams
atrodas sarkanajās līnijās, ietve
gar to ir būtiski sašaurināta,»

Visi Jelgavas vispārējās izglītības iestāžu
skolotāji rīt, 5. oktobrī,
pulksten 18 tiksies Jelgavas kultūras namā,
kur norisināsies ikgadējais pilsētas Skolotāju dienas svinīgais
pasākums.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza «Jelgavas
Vēstnesim» skaidro, ka uz
tradicionālo Skolotāju dienas
pasākumu Jelgavas kultūras
namā tiek aicināti visi pilsētas skolu skolotāji kopā ar
ģimenēm. Šajā svinīgajā reizē

 Jelgavas dome pirmdien, 1.
oktobrī, ārkārtas sēdē nolēmusi par 65 070 latiem palielināt
finansējumu projekta «Sabiedrisko ēku energoefektivitātes
paaugstināšana» īstenošanai.

Tas paredz realizēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus
divās sabiedriskajās ēkās – Stacijas
ielā 13 un Pasta ielā 44. Izskatot
pieteiktos firmu piedāvājumus, izrādījies, ka darbu realizācijai sākotnēji
plānotās izmaksas – 110 000 latu
no Ekonomikas ministrijas un 57
000 latu pašvaldības līdzfinansējums
– ir nepietiekamas. Papildu līdzekļi
tiks ņemti no budžeta grozījumos
piešķirtā finansējuma pašvaldības
dzīvojamā fonda iegādei. Projekts
paredz Pasta ielā 44 veikt logu nomaiņu un fasādes siltināšanu, kurus
realizēs SIA «Alvima». Savukārt Stacijas ielā 13 nomainīs logus, ko veiks
SIA «Rimts».

 Jelgavas tiesa līdz 11. decembrim atlikusi krimināllietas izskatīšanu par 16 gadus
vecās meitenes sabraukšanu
uz gājēju pārejas Dobeles
šosejā šā gada janvārī. Par

Vēl šajā gadā, kad atrisinās jautājumu par citas dzīvesvietas ierādīšanu iemītniekiem, tiks
nojaukta pašvaldībai piederošā koka māja Pulkveža Brieža ielā 25. Šāds lēmums pieņemts,
Foto: JV
izvērtējot ēkas kritisko stāvokli.
situāciju skaidro izpilddirektora
vietnieks, piebilstot, ka tādēļ
racionālāk māju ir nojaukt.
Pašlaik tiek izstrādāts atzinums par ēkas nojaukšanu, un,

visticamāk, tas tiks apstiprināts
nākamajā domes sēdē. Pašlaik
gan vēl nav atrisināts jautājums
par citas dzīvojamās platības
ierādīšanu mājā mītošajām trīs

ģimenēm, taču tās pārcelties
piekritušas. «Kad tiks atrisināts
jautājums par viņu izvietošanu,
ēku varēs nojaukt,» V.Ļevčenoks
spriež, ka tas notiks vēl šogad.

meitenes sabraukšanu apsūdzēts
1940. gadā dzimušais SIA «Jelgavas
Autobusu parks» šoferis. Viņam uzrādīta apsūdzība par ceļu satiksmes
noteikumu vai transportlīdzekļu
ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas
vada transportlīdzekli, un ja tā
izraisījusi cilvēka nāvi. Tiesa var
piespriest cietumsodu līdz desmit
gadiem, atņemot transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz
pieciem gadiem vai bez tā.

Lai pavasarī nebūtu ko dedzināt
 Sintija Čepanone

Lai izvairītos no pērnās zāles dedzināšanas pavasarī, kopš
septembra Jelgavā
tiek pļautas pašvaldībai piederošās neapsaimniekotās teritorijas. Darbi turpinās arī šajā mēnesī,
un kopumā šoruden
paredzēts nopļaut
445 hektārus.
«Šis rudens ir pirmais, kad
tiek pļauta visa pašvaldībai
piederošā teritorija. Iepriekšējos gados tika sakopts galvenokārt tikai pilsētas centrs un
tā tuvākā apkārtne,» pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo zonu
apsaimniekošanas speciāliste
Ilze Gamorja atklāj, ka darbi
uzticēti SIA «Kulk» un šim
mērķim no budžeta līdzekļiem šogad atvēlēti 25 465,09

lati. I.Gamorja prognozē, ka izskaustu kūlas dedzināšanu,
visu pašvaldībai piederošo sarosījusies ne tikai Jelgavas
teritoriju pļaušanu varētu p a š v a l d ī b a , b e t a r ī c i t a s .
pabeigt novembrī, un SIA « J a r u d e n ī p i l s ē t a u n t ā s
«Kulk» ražošanas direktors nomales būs sakoptas, nebūs
Artūrs Ošekūlas, kam panieks piebilst, Latvijas Administratīvo pārkā- vasarī degt,»
ka ar speciālo pumu kodekss paredz, ka par A . Fe l d m a n i s
ugunsdrošības noteikumu neietehniku dienā vērošanu fiziskām personām var novērojis, ka
var nopļaut vi- piemērot naudassodu 100 latu, i z m a i ņ a s l i dēji piecus hek- juridiskām – 1000 latu apmērā. k u m d o š a n ā ,
tārus zālāja.
Savukārt par kūlas dedzināšanu k a s p a r e d z
«Pilsētsaim- uzliek naudas sodu fiziskajām s o d u p a r z ā niecības» spe- personām no divsimts līdz piec- liena degšanu
c i ā l i s t e n o r ā - simts latiem vai piemēro admi- p i e m ē r o t z e da, ka turpmāk nistratīvo arestu līdz piecpadsmit m e s ī p a š n i e visā pašvaldī- diennaktīm.
kiem, būtiski
bai piederošajā Ugunsdrošības noteikumu 21. u z l a b o j u š a s
punkts nosaka arī, ka zemes
teritorijā zāle
situāciju, un,
īpašniekam jāveic nepieciešamie
tiks pļauta ik pasākumi, lai objekta teritorijā sa līd zino t ar
rudeni.
pagājušo gadu,
nenotiktu kūlas dedzināšana.
Valsts ugunskūlas degšanas
dzēsības un glābšanas dienes- gadījumi sarukuši uz pusi.
ta (VUGD) Jelgavas brigādes «Katru gadu policijas darbikomandieris Aldis Feldma- nieki par kūlas dedzināšanu
nis skaidro, ka, atsaucoties sastāda ne mazums protokoVUGD aicinājumam rudenī lu, un lielākoties saimnieki,
sakopt savus īpašumus, lai kas vienreiz sodu samaksā-

 Pirmdienas, 1. oktobra,
pēcpusdienā LLU pils pagalmā aizvadījusi tradicionālos
zinību vīra un visu fakultāšu
juši, sev piederošās teritorijas simbola Azemitologa svētkus.
sakopj, lai turpmāk novērstu
kūlas ugunsgrēkus īpašumā,»
tā VUGD Jelgavas brigādes
komandieris.
Viņš atklāj, ka šopavasar uz
kūlas ugunsgrēkiem Jelgavā
glābēji braukuši 44 reizes.
«Tas ir uz pusi mazāk nekā
gadu iepriekš,» A.Feldmanis
stāsta, ka lielākie postījumi
bija divi hektāri Ganību ielas apkaimē un pa pieciem
hektāriem lidlauka teritorijā
un aiz rūpnīcas «AKG». Par
kūlas ugunsgrēkiem VUGD
inspektori un Valsts policijas
darbinieki šajā pavasarī sa- To laikā vairāk nekā tūkstotis pirmā
kursa studentu tika uzņemti stustādījuši 21 protokolu.
dentu saimē. Svētkos viņi pauda
A.Feldmanis uzteic pašval- patriotismu, lepnumu un prieku par
dības aktivitāti, pļaujot zāli piederību savai Alma Mater. Katra
tai piederošajās teritorijās, un fakultāte, vienojoties savā gudrībā,
aicina ikvienu zemes saimnie- asprātībā un jautrībā, citiem atrādīja
ku sakopt savu īpašumu jau mājās sagatavotus priekšnesumus
rudenī, lai to pasargātu no par tēmu «Mazi vārdi – liela ideja»,
liesmām un ugunsdzēsējiem uzsverot aktualitātes izvēlētajā
pavasarī nevajadzētu dzēst specialitātē, politikā, ekonomikā,
lauksaimniecībā, izglītībā Latvijā un
degošo zāli.

Skolotājiem Atzinības Cukurfabrikas sūkņu stacijas
raksti un Gada balvas likvidācija problēmas nesagādās
 Ritma Gaidamoviča

Īsi

visus klātesošos uzrunās Jel-  Kristīne Pētersone
gavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, kurš 27 pilsēLīdz ar Jelgavas Cutas pedagogiem par viņu labo
kurfabrikas restrukdarbu pasniegs Jelgavas domes
turizāciju tiks likvidēAtzinības rakstus. Savukārt
ta tās sūkņu stacija,
Hansabanka īpaši sveiks Jelgakas apkalpo ne tikai
vas 1. ģimnāzijas matemātikas
uzņēmumu, bet arī
skolotāju Birutu Sakni, kura
dažas līdzās esošās
šajā gadā saņems a/s «Hansamājas. Taču «Jelgabanka» Gada balvu.
vas ūdens» valdes
Svinīgajā daļā skolotājus un
loceklis Jānis Laizāns
viņus ģimenes ar muzikālo proguzsver, ka dzīvojarammu sveiks un izklaidēs Jelmās mājas nepaliks
gavas Mūzikas skolas audzēkņi
ne bez ūdens, ne kaar saviem priekšnesumiem, bet
nalizācijas.
pēc pasākuma oficiālās daļas visi
aicināti uz balli, kurā par jautru
«Mums jau bijušas tikšanās
atpūtu gādās ansamblis «Tērve- ar cukurfabrikas vadību, lai
te» Artura Reinika vadībā.
pārrunātu šos jautājumus,

un, šķiet, esam nonākuši pie
kompromisa. Ja cukurfabrika nekavējoties pārtrauktu
savas sūkņu stacijas darbu,
tad varētu rasties problēmas
Cukura ielā, kā arī Pļavu
ielā, kur vairākas dzīvojamās
mājas tiek apkalpotas no šīs
stacijas. Mums vienkārši nebūtu cita risinājuma, kā mājas nodrošināt ar pakalpojumu. Taču panāktā vienošanās
paredz, ka cukurfabrika savu
sūkņu staciju vēl neslēgs,» tā
J.Laizāns.
Tā kā cukurfabrikas
restrukturizācijas plāns ilgs
vēl vairākus gadus, tad tā
savu darbu izbeidz pakāpeniski. Sūkņu stacija būs viena no

pēdējām, kas tiks likvidēta, jo
tā pagaidām nepieciešama arī
pašam uzņēmumam. Restrukturizācijas plāns paredz, ka
tā tiks slēgta ar 2010. gadu.
«Tāpēc mums vēl ir divi gadi
laika, lai šajā dzīvojamajā
masīvā izbūvētu jaunu sūkņu
staciju. Tā kā tās apkalpošanas teritorija ir salīdzinoši
neliela, tad plānojam to īstenot jau 2009. gadā,» skaidro
J.Laizāns.
Ta s n o z ī m ē , k a , s l ē d z o t
cukurfabriku pilnībā, tiks
nodrošināts, lai neviens iedzīvotājs nepaliktu bez ūdens un
kanalizācijas pakalpojumiem
– to nodrošinās «Jelgavas
ūdens».

Eiropā. Izvērtējot katras fakultātes
ierašanos un priekšnesumu, Azemitologa Lielo balvu šajā gadā pasniedza Tehniskās fakultātes, bet Mazo
balvu – Lauku inženieru fakultātes
studentiem.

 Jelgavas domes ārkārtas
sēdē 1. oktobrī atjaunots
demisionējušā ekonomikas
ministra Jurija Stroda Jelgavas
domes deputāta mandāts. Līdz
ar šo paziņojumu beigušās deputāta
Ēvalda Dreimaņa pilnvaras, kas aizvietoja J.Strodu, kurš mandātu bija
nolicis uz citu pienākumu pildīšanas
laiku. Deputāta mandāta atjaunošana paredz, ka J.Strods kā deputāts
strādātu 40 stundas mēnesī, piedalītos domes sēdēs un komisiju darbā,
taču viņš nevarēs ieņemt savu līdzšinējo domes priekšsēdētāja vietnieka
un Investīciju biroja vadītāja amatu,
jo tie ar domes lēmumu likvidēti un
veikta pašvaldības vadības struktūras
reorganizācija, apvienojot vairākus
amatus un to funkcijas.
Ritma Gaidamoviča
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Kapsētas apsaimnieko centralizēti,
labiekārto un paplašina
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas kapsētās ik
gadu tiek apbedīti
vidēji 800 cilvēku.
Lai gan pilsētā atrodas desmit kapsētas,
kapavietu skaits ir
ierobežots, jo esošo
kapsētu platības ir
gandrīz aizņemtas,
bet ne visas iespējams
paplašināt.
Vienīgā atklātā kapsēta Jelgavā ir Bērzu kapsēta. Tā pašlaik ir vienīgā, kurā var iegādāties jaunas kapavietas, tāpēc
tajā gadā notiek visvairāk bēru
– pāri par 300. Pārējās – Zanderu, Baložu, Meža, Miera,
Romas, Kalnakroga, Norauku
– ir daļēji slēgtas un tajās apbedījumi galvenokārt notiek ģimenes kapavietās. Pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
Kapsētu apsaimniekošanas
daļas vadītājs Māris Balodis
norāda, ka tomēr arī daļēji
slēgtajās kapsētās tiek ierādītas
jaunas vietas, ja mirušo ģimenes kapavietā nav iespējams
apbedīt. «Saskaņā ar Jelgavas
pilsētas kapsētu uzturēšanas
noteikumiem kapavietu, kas
netiek kopta trīs gadus pēc kārtas, atzīst par neuzraudzītu un
ierāda citiem apbedījumiem,»
viņš stāsta. M.Balodis piebilst,
ka pirms tam tiek pārbaudīts,
vai kapavietā var veikt virsapbedījumu, un parasti tas iespējams apmēram pēc 20 gadiem.
Vēl apbedīšana notiek Staļplača
kapsētā – tur glabā mirušos,
kam nav tuvinieku vai ja tie
atsakās nelaiķi apbedīt.
M.Balodis informē, ka Jelgavas kapsētās jaunas kapavietas
tiek ierādītas tikai jelgavniekiem, bet ģimenes kapavietā
ar tās lietotāja atļauju var
apbedīt mirušo, kas dzīvojis

Tā kā iestājies rudens un strauji tuvojas veļu laiks,
«Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālistu par Jelgavas
kapsētu apsaimniekošanu mēģināja noskaidrot,
kur beidzas pašvaldības atbildība un sākas aizgājēja
tuvinieku rūpes. Tāpat izzinājām, kādi kapu labiekārtošanas darbi jau veikti un kādi vēl plānoti, cik
maksā kapavieta Jelgavā un vai to var iegādāties
katrs gribētājs.
Savukārt sarunā ar apbedīšanas firmu pārstāvjiem
centāmies pārliecināties, vai tiešām viss, kas saistīts
ar nāvi, ir tabu, ko neietekmē laika ritējums. Par apbedīšanas tradīcijām, cilvēku attieksmi pret nāvi un
to, kādas korekcijas ienesis laiks, stāsta apbedīšanas
uzņēmumu «Velis-A» un «Korad» pārstāvji.
citur. Speciālists piebilst, ka parasti kapavieta ģimenes kapos
tiek pārbaudīta, lai izvērtētu
apbedīšanas iespējas, jo var,
piemēram, gadīties, ka vēl
palikusi brīva vieta, bet koku
sakņu dēļ tajā nav iespējams
izrakt bedri.
M.Balodis stāsta, ka ir gadījumi, kad kapsētu nākas slēgt,
piemēram, ja tās teritorijā
plānota grandioza būvniecība,
automaģistrāles izbūve vai kas
tamlīdzīgs. Ja kapsētu paredzēts slēgt, apbedīšanu tajā
pārtrauc, un ne vēlāk kā gadu
pirms kapsētas slēgšanas par to
jāpaziņo laikrakstā.

Uzkopj un labiekārto
teritoriju

«Pilsētsaimniecība» atbildīga arī par kapsētu teritoriju apsaimniekošanu – zāles
pļaušanu, lapu grābšanu un
savākšanu, sniega tīrīšanu no
koplietošanas teritorijas –, bet
par kapu kopiņu uzkopšanu
atbild apbedītā cilvēka tuvinieki. M.Balodis norāda, ka, piemēram, atšķirībā no parkiem,
kuru apsaimniekošana arī ir
«Pilsētsaimniecības» pārziņā,
kapsētās šauro celiņu dēļ ir
grūti organizēt mehanizētu
apkopšanu. Tāpēc viņš aicina
Pēdējo
divu gadu
laikā savesta kārtībā
Zanderu
kapliča –
tai pilnībā
nomainīts
jumts, kā
arī uzstādītas jaunas
saldējamās
iekārtas.

cilvēkus pirms kapu svētkiem
un svecīšu vakariem laikus apkopt radu un draugu kopiņas,
jo svētkos lielā cilvēku plūsma
kapsētās apgrūtina apsaimniekošanas darbus.
M.Balodis stāsta, ka pēdējo
divu gadu laikā daudz kas
paveikts kapsētu teritoriju
labiekārtošanā: sakārtoti centrālie ceļi Zanderu, Baložu,
Bērzu un Meža kapsētās, vecās
saldējamās iekārtas Zanderu
un Baložu kapličās nomainītas
pret jaunām, Zanderu kapličai
nomainīts jumts, kas kalpojis
kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā pagājušā gadsimta 80.
gados, veikts kosmētiskais
remonts Meža kapličai, pie Zanderu kapličas atjaunoti soliņi.
Joprojām turpinās autobusa
pieturvietas labiekārtošana pie
Baložu kapiem, bet nākamgad
no lielākiem darbiem plānots
salabot Meža kapsētas žogu
– tur nepieciešams atjaunot betona stabus un koka latojumu.

Plāno būvēt kolumbāriju

Kapsētu apsaimniekošanas
daļas vadītājs stāsta, ka paredzēts paplašināt Meža kapsētu
2,9 hektāru platībā. Platība jau
atbrīvota no kokiem, bet jāveic
vēl citi sagatavošanas darbi, lai
varētu sākt grunts uzbēršanu,
kam līdzekļi paredzēti nākamā
gada budžetā. Apbedīšanu
jaunajā Meža kapsētas teritorijā varētu uzsākt pēc grunts
nosēšanās, lai, rokot kapus,
nebruktu malas.
Visnotaļ grandiozi plāni saistīti ar Bērzu kapsētu. Pilsētas
attīstības plānošanas dokumentā «Integrētā attīstības programma 2007. – 2013. gadam»
norādīts, ka šajā laika periodā
plānots paplašināt un labiekār-

Bērzu kapi tiek paplašināti, un plānots, ka līdz 2013. gadam Bērzu kapsētā sliesies jauna kapliča
Foto: JV
un kolumbārijs – urnu glabāšanas vieta.
tot kapsētu, izbūvēt kapliču un
kolumbāriju jeb tā saucamos
uguns kapus urnu glabāšanai.
M.Balodis atzīmē, ka kapličas
būvniecībai jau tiek izstrādāts
projekts.

Par kapavietu jāmaksā

Vietu rezervēšana notiek
tikai Bērzu kapsētā. Turklāt
tas ir maksas pakalpojums,
kura izcenojumus apstiprinājusi Jelgavas dome. M.Balodis
stāsta, ka vienas kapavietas
rezervēšana Bērzu kapos maksā 36,75 latus. Divu kapavietu
rezervēšana – 73,50 latus, bet
trīs – 157,50 latus. Speciālists
skaidro, ka maksimālā kapavieta, ko var rezervēt ģimenes
kapiem, ir 11,25 kvadrātmetri.
Viņš lēš, ka mūsdienās izdevīgi ir mirušo kremēt, jo urnas
ierakšana aizņem mazāk vietas – tādējādi pat vienvietīgu
kapavietu var izveidot par
ģimenes kapiem.
Arī par kapličas pakalpojumiem un saldētavu izmantošanu jāmaksā. Viena rituāla
novadīšana Zanderu kapličā
maksā 21 latu, Baložu kapličā
– 15,75 latus, Meža kapličā
– 7,35 latus, bet Bērzu kapličā
– 6,30 latus. Savukārt nelaiķa
uzglabāšana saldētavā izmaksā
2,98 latus par diennakti.
«Pilsētsaimniecības» speciālists pieļauj, ka laika gaitā

Viens no labiekārtošanas darbiem, ko paredzēts paveikt nākamgad, ir Meža kapsētas žoga remonts – jāsalabo betona
stabi un koka latojums.
varētu tikt piedāvāts arī maksas pakalpojums – individuālo
kapa kopiņu apsaimniekošana,
bet līdz šim nav bijis nopietna
pieprasījuma pēc tā.

Ņemot vērā esošo kapsētu noslogotību un statistikas datus
par mirstību, šķiet, Jelgavā varētu plaukt un zelt privāto kapsētu bizness. Tomēr M.Balodis
«Jelgavas Vēstnesim» norāda,
ka, viņaprāt, kapsētas ierīkošanai nepieciešami lieli kapitāl
ieguldījumi. Viņš arī nesaskata
iespēju ierīkot jaunu kapsētu

Jelgavas pilsētas robežās, jo
esošās kapsētas «iziet» ārpus
pilsētas administratīvajām
robežām.
Kapsētu apsaimniekošanas daļas vadītājs skaidro, ka
jaunas kapsētas ierīkošanai
jānotiek atbilstoši normatīvajiem aktiem. Privātās kapsētas
īpašniekam jānodrošina arī
kapavietu uzskaite, reģistrējot
mirušās personas datus, atdusas vietu – sektoru, rindu,
kapavietu – un citas nianses.
Šāda uzskaite tiek veikta visās
kapsētās, un tā nepieciešamības
gadījumā palīdz atrast personas
atdusas vietu.

rektora vietnieks, uzskata, ka likumprojektā izvirzītās nostādnes
ir pareizas un nepieciešamas. «Ir
jāierobežo negodīga konkurence,
jo «kaktu kantori» nemaksā
nodokļus, tāpēc var piedāvāt
zemākas cenas, kas zināmā mērā
rada mums zaudējumus. Otrs aspekts ir arī šādu «kaktu kantoru»
atbildība un ētika. Zinu, ka vienā
pagastā zemnieks nelaiķu pārvadāšanai iegādājies katafalku,
ar kuru pie viena tirdzniecībai
izvadā arī paša saražotos pārtikas
produktus.
Līdzīgi ir ar reklāmu un
aģitāciju, kas ir stingrāk jākontrolē. Arī Jelgavā novērotas
«cīņas» par nelaiķi, kad apbedītāji maksā ātrās medicīniskās
palīdzības vai citiem medicīnas
darbiniekiem par mirušā cilvē-

ka adreses izpaušanu.»
Pretējās domās ir «Korad»
direktors Oļģerts Silovs. Viņš
uzskata, ka likums nedarbosies,
jo tas, vai tiks ievērotas ētikas
normas, atkarīgs no katra cilvēka
individuāli. Viņaprāt, šāds likums
vairāk nepieciešams lielās pilsētās, piemēram, Rīgā, Daugavpilī,
kur ir daudz vairāk apbedīšanas
firmu. «Jelgavā mums ir viens
konkurents, bet mēs sadzīvojam
labi, jo mums abiem svarīgāk
par savstarpējām cīņām ir tas,
lai neciestu klienti,» uzskata
O.Silovs. «Mazā pilsētā apbedīšanas uzņēmumiem ir lielāka
atbildība,» tā viņš. O.Silovs norāda, ka apbedīšanas biznesā ienāk
maz jaunu konkurentu, jo tas ir
sarežģīts bizness, kas prasa lielu
atbildību.

Privātajam
biznesam ceļi vaļā?

Vai apbedītājiem vajag savu likumu?
Vairāki Rīgas apbedīšanas uzņēmumi izstrādājuši likumprojektu
«Par kapsētām un apbedīšanas lietām», kura
galvenais uzdevums ir
sakārtot nozari, nosakot stingrāku kontroli
pār apbedīšanas firmām.
Likumprojekts, ko paredzēts
iesniegt gan Rīgas domē, gan Saeimā, paredz ieviest sertifikāciju
uzņēmumiem, lai izskaustu tā
sauktos «kaktu kantorus», kas
nereti piedāvā pakalpojumu par
lētāku samaksu, bet ne vienmēr
ievēro primārās prasības, piemēram, zārka pārvadāšanai neizmanto speciālo transportu, un
dažreiz nelaiķi vispār neapbedī.

«Velis-A» direktora vietnieks
Māris Neilands atbalsta likumprojektu: «Izvirzītās nostādnes
ir pareizas, jo nepieciešams
ierobežot negodīgu konkurenci un noteikt apbedītāju
atbildību.»

Apbedīšanas nama «Korad»
direktors Oļģerts Silovs likumprojektu neatbalsta:
«Likums nepiespiedīs ievērot ētikas normas, jo tas ir
atkarīgs no katra cilvēka
individuāli.»

Likumprojektā iestrādāta norma,
ka apbedīšanas pakalpojumus
var sniegt tikai LR Komercreģistrā reģistrēts uzņēmums, kura
pamatdarbība ir apbedīšanas pakalpojumu sniegšana. Otrs būtiskākais likumprojekta aspekts ir
vienotu ētikas normu noteikšana
– pirmkārt, tiktu aizliegta apbedītāju kantoru aģitācija slimnīcās,
morgos un ierodoties pie mirušā
tuviniekiem vai zvanot pa telefonu, otrkārt, uzņēmumiem būtu
jāpiesaista speciālisti (psihologi,
sociologi), kas grūtajā brīdī sniedz
atbalstu aizgājēja tuviniekiem.
Ja Saeima likumprojektu atbalstīs, tas būs saistošs visiem Latvijas
apbedīšanas uzņēmumiem, tāpēc
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidro, kā
to vērtē Jelgavas firmas.
Māris Neilands, «Velis-A» di-
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Bēres par 200 latiem
Jelgavā darbojas divi
apbedīšanas uzņēmumi – «Velis-A» un
«Korad» –, kas strādā
jau apmēram desmit
gadus. Par bēru tradīcijām, izmaksām un
pieredzēto «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta «Velis-A» sēru ceremoniju
vadītājs direktora vietnieks Māris Neilands
un «Korad» direktors
Oļģerts Silovs.
Abi apbedīšanas uzņēmumi
piedāvā plašu pakalpojumu klāstu. Līdztekus tradicionālo apbedīšanas piederumu tirdzniecībai,
sēru ceremoniju vadīšanai un
transportam, nesēju un kapraču
pakalpojumiem un dokumentu
noformēšanai tiek piedāvātas arī
citas lietas.

No A līdz Z

Mirušo skaits Jelgavā
Gads
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
(līdz 27. septembrim)

Skaits
804
810
848
813
875
861
887
693

Avots:
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa

piedāvājam izvēlēties kapa vietas
segumu – zemi, mālu, kūdru,
granti –, kā arī pārplānojam un
restaurējam kapa vietas,» uzskaita O.Silovs. Viņš atklāj, ka
kapa kopiņu apkopšana izmaksā
piecus latus par reizi, un teic, ka
šo pakalpojumu pārsvarā izvēlas
cilvēki, kas dodas uz ārzemēm vai
arī nedzīvo Jelgavā.

M.Neilands stāsta, ka uzņē- Bez mūzikas neiztiek
Bēres ir viens no tiem notikumums klientiem sniedz arī konsultācijas par to, kā rīkoties brī- miem, kurā cilvēki cenšas visu
izdarīt kā nākas.
dī, kad pēkšņi
mūžībā aizgājis «Dažreiz cilvēki jau laikus sāk Tāpēc «Jelgavas
kāds tuvinieks. gatavoties aiziešanai mūžībā, Vēstnesis» cen«Mēs cilvēkam taču pārsvarā tie ir gados veci vai tās noskaidrot
izskaidrojam, arī ļoti slimi cilvēki, kas paši jūt minimālo pakal- Lielu daļu bēru izdevumu veido tieši zārka cena, kas var svārstīties no 60 līdz pat 3000 latu. Apbedīšanas uzņēmumos var
kas jādara vis- – gals klāt –, vai arī ārsts noteicis pojumu klāstu, iegādāties ne tikai pašu nepieciešamāko bēru rīkošanai, bet piedāvāts tiek viss pakalpojumu kopums – sākot no «sanitārā
pirms, pastās- diagnozi. Piemēram, ārsts atklā- ko izvēlas katrs dienesta», kas nogādā mirušo no mājām uz morgu, līdz pat kapu kopšanai vēl gadiem pēc cilvēka nāves.
Foto: JV
jis, ka aiziešana mūžībā ir dažu
klients. «Velis-A»
tām par bēru
dienu jautājums. Tad nu cilvēks
organizēšanu atnāk un nopērk sev zārku, bet direktora viet- lietas, lai atvieglotu dzīvi viņā lieluma un izmaksā ap 150 la- kā arī citu nepieciešamo rituāla un vēlas nelaiķi apbedīt savā dzīu n n e p i e c i e- mēs, apbedītāji, smejamies, ka nieks stāsta, ka saulē. «Vīrietim parasti zārkā tiem, bet vēl jārēķina izdevumi priekšmetu iegāde. Viņa piebilst, ves vietā vai kapos, kuros atdusas
šamības gadī- zārks ir kā apbedīšanas polise. standarta pasūtī- līdzi liek blašķīti ar degvīnu, par transportu, zārka nešanu ka apbedīšanas pabalsts netiek citi ģimenes locekļi vai iegādāti
jumā uzņema- Kā nopērk zārku, tā kļūst labāk jums varētu būt cigaretes un naudu, bet sievietei un sēru ceremoniju,» viņš stāsta. izmaksāts naudā, bet piešķirto ģimenes/dzimtas kapi. Arī šādos
mies iniciatīvu, un cilvēks nemirst, vēl mēnešiem šāds: zārks un citi – kosmētikas maciņu un mīļ- Urna, kurā pēc kremēšanas tiek summu pārskaita apbedīšanas gadījumos Jelgavas pašvaldība
nepieciešamie ap- lietiņas. Ja cilvēks dzīves laikā glabāti mirušā pelni, ir apmēram pakalpojumu sniedzējam, kad tas piešķir pabalstu mirušā apbedījo cilvēks šādā dzīvo.»
«Velis-A» bedīšanas piede- nēsājis brilles, arī tās liek līdzi tik liela kā
brīdī ne vienšanai, bet pabalsta
rumi, dokumentu zārkā,» stāsta «Velis-A» direktora divlitru bur- «Vienreiz vadīju bēru ceremoniju Tetelē. Publika bija tāda «sagurusi», summa tāpat nemēr spēj operatīvi rīkoties,» teic M.Neilands. noformēšana, transporta (kata- vietnieks. Neiztrūkstoša bēru ka un kopā ar varēja redzēt, ka sērojuši jau labu laiku, ne vienu vien mēnesi, varbūt arī pārsniedz minētos
Vēl «Velis-A» piedāvā fotogrāfa falka) pakalpojumi, izvadītājs un ceremonijas sastāvdaļa ir trīs pelniem sver gadu. Naudiņas viņiem maz, bet apbedīt nelaiķi vajag, tāpēc bedri ciet 120 latus.
pakalpojumus, un direktora viens mūziķis (parasti ērģelnieks, sauju smilšu bēršana uz zārka ap trīs kilogra- raka paši. Lāpstas tik lēni, tik lēni cilājas. Nu nav viņiem spēka, nevar
R.Stūrāne norāparakt. Pēkšņi viens pārējiem kaut ko pasaka un aizskrien prom. Pārējie
vietnieks atzīst, ka pieprasījums jo šo mūzikas instrumentu var pirms kapa aizrakšanas.
miem. Tā ir turpina lēni rakt, mūziķis fonā spēlē. Es ar vienu aci paskatos sāņus un da, ka, strauji piepēc tiem ir ļoti liels. «Gadījies, ka spēlēt jebkuros laika apstākļos),
izgatavota no redzu, ka tas, kurš aizskrēja prom, nāk šurp un viņam ir pilnas rokas ar augot dažādu preču
klients uz bēru datumu vispirms zārka nesēji. Viņš norāda, ka Smalkais stils
melna metāla minerālūdens pudelēm. Bija rudens, un es nodomāju: «Kam viņiem tas un pakalpojumu
pasūta fotogrāfu un tikai tad bēres ir visnotaļ konservatīvs
Apbedīšanas uzņēmuma «Ve- un uz vāciņa minerālūdens? Nav taču tik karsts ārā!» Bet tad ievēroju, ka pudelēm cenām, apbedīšasāk plānot visu pārējo,» atceras pasākums, tomēr laika gaitā lis-A» direktora vietnieks lēš – lai ir norāde ar nav oriģinālo korķu, bet kaut kādi aizbāžņi. Kad pārējie ieraudzīja tās nai atvēlētā sumtradīcijas ir mazliet mainījušās. sarīkotu pieticīgas bēres, nepiecie- nelaiķa vār- pudeles, lāpstas sāka – nepārspīlēju – četrreiz ātrāk cilāties. Viņš bija ma kļūst par mazu.
M.Neilands.
Savukārt apbedīšanas nams «Piemēram, agrāk bērēs biežāk šami aptuveni 200 lati, bet summā du, uzvārdu, atnesis, nezinu, kandžu, «krutku» vai ko, bet, kad viņi ieraudzīja to Tāpēc Sociālo lietu
«Korad» piedāvā sanitāro palī- spēlēja pūšamos instrumentus, neietilpst sēru mielasts. Savukārt personas kodu alkoholu – stimulu –, bedre aizbērās momentā.»
pārvalde sagata«Velis-A» vojusi grozījumus
dzību. «Tas ir tā: mums piezvana bet tagad klienti izvēlas ērģeles, vērienīgas bēres var izmaksāt pat un kremēšaklients un paziņo par notikušo, vijoli. Tāpat pēdējā laikā klienti tūkstošus. «Korad» direktors lēš, nas datumu.
saistošajos noteikupie viņa dodas
ka pieticīgas bēres «Korad» gadā organizē apmēram Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē mos, maksimālo apbedīšanas padivi cilvēki un «Kādai meitenei, kura mācījās vidusskolas pēdējā klasē, nomira tēvs. Viņa var sarīkot par ap- desmit bēres ar kremēšanu, un iesniedz rēķinu. R.Stūrāne bilst, balstu nosakot 165 latu apmērā.
aizved mirušo gribēja apglabāt tēvu Zanderu kapsētā ģimenes kapos līdzās mātei un tuveni 320 – 350 O.Silovs uzskata, ka šādu apbe- ka reizēm mirušā dzīves vieta Ja dome grozījumus apstiprinās,
uz morgu. Tas vecmāmiņai no mātes puses. Bet kāda sieviete, kurai piederēja ģimenes latiem, ieskaitot dīšanas veidu galvenokārt izvēlas deklarēta Jelgavā, bet radi dzīvo lielāki apbedīšanas pabalsti tiks
kapi, sacēla traci – šajos kapos esot rezervēta vieta viņas tēvam, bet te
maksā 15 latus,» pēkšņi kāds svešinieks bez viņas ziņas grasās tur apglabāt savu radinieku! sēru mielastu.
cilvēki, kas daudz ceļo vai plāno vai nu Jelgavas rajonā, vai kādā piešķirti jau no nākamā gada 1.
skaidro O.Silovs. Sieviete pat aizskrēja uz laikraksta redakciju un sašutusi izstāstīja par
«Velis-A» di- doties prom no Latvijas, jo urnu citā Latvijas pilsētā vai pagastā janvāra.
Cilvēki izmanto šo atgadījumu, tikai aizmirsa piebilst, ka ir mirušās sievietes māsa un rektora vietnieks ir ērti pārvadāt. Viņš norāda, ka
šo pakalpojumu, meitenes tante. Kad meitene uzzināja, ka Zanderu kapos nedrīkst glabāt uzskata – tas, cik pagaidām Latvijā nav kolumbājo nezina, ko ie- tēvu, viņa iegādājās vietu Bērzu kapos un tēvu apglabāja tur.»
cilvēks nolemj tē- rija jeb vietas, kur glabāt urnas,
«Korad» rēt, atkarīgs no bet to ērti ierakt zemē, teiksim,
sākt situācijā,
ūdens būs atbilstošas kvalitātes.
Iespējams, nākotnē
ja mājās kāds
tā, kādā psiholo- ģimenes kapos, kur vairs nav
G.Osīte atklāj, ka jaunajos JelgaJelgavā būs vēl viena
nomiris. «Korad» pakalpojumu vēlas, lai izvadītājs un mūziķis ģiskajā stāvoklī viņš atrodas, kad vietas jauniem apbedījumiem.
vas pilsētas Apbūves noteikumos,
kapsēta,
jo
pilsētas
teriklāstā atšķirībā no konkurējošā sēru ceremoniju turpinātu arī atnāk uz apbedīšanas firmu. «Var
ko, sākot no 15. oktobra, plānots
torijas plānojumā 2008.
uzņēmuma ir arī sēru mielasta mielasta laikā, apmēram stundu izdalīt sešas stadijas: dziļas sēras, Pašvaldības atbildība
nodot publiskajai apspriešanai, ie–
2020.
gadam
atvēlēta
organizēšana. Tas maksā 5 – 7 palīdzot uzturēt noskaņu,» tā neizpratne, sāpes, vainas apziņa,
Mirušos, par kuriem Valsts
strādāta norma, ka kapsēta nevar
vieta
jaunas
kapsētas
latus par personu, maksimālais M.Neilands. Viņš novērojis, ka citu vainošana un vienaldzība,» sociālās apdrošināšanas aģentūra
atrasties tuvāk par 50 metriem
izveidei Zālītes ielā.
mielastam atvēlētais laiks ir divas bēru tradīcijas atšķiras arī da- viņš stāsta. M.Neilands novērojis, neizmaksā apbedīšanas pabalstu
no jebkāda veida apbūves. Viņa
stundas. «Korad» nodarbojas arī žādu tautību cilvēkiem. Latvieši ka visu labāko un lepnāko klients vai kuriem nav piederīgo, kas
piebilst, ka šī prasība drīzāk ir
Jelgavas
domes
Attīstības
un
uz
kapa
liek
pārsvarā
ziedus
un
ar kapu pieminekļu izgatavošanu
izvēlas, ja viņu moka vainas apzi- spējīgi mirušo apglabāt, apbedī
un uzstādīšanu. Ne bez lepnuma ziedu pušķus, bet vainagus ar ņa. Cilvēks parasti cenšas plānot pašvaldība. Šim nolūkam saska- pilsētplānošanas pārvaldes va- ētiska rakstura.
MK noteikumos aprakstīts arī
O.Silovs teic, ka pie viņiem esot lentām nes lielu organizāciju, bēres tā, lai viss saskanētu un ne- ņā ar Jelgavas pašvaldības sais- dītāja Gunita Osīte stāsta, ka
Zemgalē lielākā kapu pieminekļu darba vietas pārstāvji. Krieviem būtu, piemēram, «Reiz Baložos cilvēkam, kas lai- tošajiem notei- kapsētas ierīkošanai atvēlētā vieta tas, kādam jābūt zemesgabalam,
izvēle. Viņš stāsta, ka šis bizness gandrīz katrs palicējs uz kapa tā – izvēlēts lepns kam bija ar īpašām vajadzībām, kumiem Nr.89 ir desmit hektārus liels laukums kurā tiks ierīkota kapsēta, – viegli
vedas labi un ik gadu tiek pārdoti noliek vainagu ar lentām, kā arī zārks, bet spēlē bet izskatījās normāls, glabājām «Sociālo pabal- pie Norauku kapsētas. Speciāliste pieejamam, paaugstinātam, ar
pieļauj, ka šajā teritorijā varētu slīpumu, kas vērsts uz pretējo pusi
ap 400 kapu pieminekļu. «Vidēja dod priekšroku mākslīgajiem viens mūziķis.
māti. Kad zārks jau bija bedrē, stu piešķiršalieluma solīds piemineklis maksā ziediem. Čigāni uz kapa liek lielus
Pēdējā laikā ar- tad arī viņš ieleca iekšā kapā, nas noteikumi» uzbūvēt arī krematoriju un ko- no apdzīvotās vietas un atklātām
ūdenstilpēm, kā arī pilnīgi pasarvainagus
un
ir
tendēti
uz
ārišķīapmēram 100 latu, bet nākamvien biežāk cilvēki uzkrita virsū zārkam, rausa sev viena nelaiķa lumbāriju urnu glabāšanai.
Kapsētu ierīkošanu regulē Mi- gātam no pārplūšanas un to nebām, bet lietuvieši izvēlas netradicio- virsū smiltis un bļāva: «Rociet a p b e d ī š a n a i
gad cena varētu augt,» atzīst «Pie kādas ģimenes uz Jelgavu izvēlas vainagus nālu apbedīšanas mani ciet! Rociet mani ciet!» Bei- var tikt pie- nistru Kabineta (MK) noteikumi drīkst šķērsot upītes vai strautiņi.
O.Silovs. Viņa bija atbraukusi vecmāmiņa no ar koka statīviem, veidu – kremēša- gās sapratām, ka laikam cilvēks šķirti 120 lati. Nr. 502 «Aizsargjoslu ap kapsētām Savukārt augsnei jābūt sausai un
vadītais uzņē- Baltkrievijas. Tā viņa te nodzīvoja sēru staru vaina- nu. Pēc O.Silova bija slims.»
Šogad piešķirti noteikšanas metodika». Tajos no- porainai, jo teritorijā gruntsūdens
«Velis-A»
divus
trīs
gadus
un
nomira.
Lai
gus no kalmēm aprēķiniem, tas
mums atklājis
56 apbedīšanas teikts, ka aizsargjoslai ap kapsētu līmenis nedrīkst būt augstāks par
vēl vienu apbe- gan sievietei nebija nekādu do- un papīra lentas. izmaksā ap 400
pabalsti, bet jābūt 100 līdz 500 metriem platai. diviem metriem.
kumentu, viņu apglabāja tepat
«Ja kāds zemes īpašnieks izteikG.Osīte skaidro, ka MK noteikumi
M.Neilands pie- latiem. «Vispirms tāpat notiek pērn – 70.
dīšanas bizne- Bērzu kapos.»
tu
vēlmi uz savas zemes ierīkot
neaizliedz
apbūvi
kapu
aizsargjosbilst,
ka
Eiropā
sa jomu, proti,
izvadīšanas ceremonija kapličā,
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
«Korad»
vispār ir tenden- bet pēc tam zārks tiek vests uz Rita Stūrāne stāsta, ka šajā sum- lā, bet stingri reglamentē ūdens- privātu kapsētu un uzrādītu
nodarbojas ar
ce uz kapiem likt Rīgu, jo pašlaik vienīgā vieta mā tiek iekļauta maksa par kapa apgādi – tai jābūt centralizētai, bet visus nepieciešamos atzinumus,
kapa vietu labiekārtošanu un apkopšanu. «Mēs mākslīgos ziedus.
Latvijā, kur kremē mirušos, ir vietu, bedres izrakšana un aiz- lai ierīkotu jaunu dzeramā ūdens ka teritorija ir piemērota šim
Joprojām saglabājusies tradīci- Rīgas Kremācijas centrs. Maksa bēršana, transporta pakalpojumi, ņemšanas vietu, jāveic pārbaudes nolūkam, pašvaldība neiebilstu,»
piedāvājam kapu apzaļumošanu,
uzstādām futrāļus un sētiņas, ja aizgājējam zārkā likt dažādas par kremāciju atkarīga no zārka līķa uzglabāšana morgā un zārka, un jādabū slēdziens, ka dzeramais teic G.Osīte.
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Teātra mākslā valodas
barjeru nav
 Kristīne Pētersone

Šogad jau septīto
sezonu sāk Jelgavas
Ādolfa Alunāna teātra jauniešu studija
«Čaika», kurā 5. vidusskolas jaunieši apgūst
teātra mākslu. Režisors Arvīds Matisons
atzīst, ka šis ir unikāls
veids, kā māksla paver
iespēju integrēties,
vienlaikus saglabājot
savu identitāti.
«Tas viss notiek nepiespiestā
gaisotnē, neizvirzot priekšplānā ne valodas, ne tautības
atšķirības, – mēs vienkārši
darām to, kas mums patīk, un
rezultāts runā pats par sevi,»
tā A.Matisons, kurš 2000. gadā
piekrita uzsākt darbu ar krievu
tautības jauniešiem, mācot viņiem aktiera meistarību.
Režisors latvietis, jaunie aktieri – krievu tautības, taču jau
septiņu gadu garumā nav bijis
neviens mirklis, kad tas tiktu
uzsvērts vai atdalīts. «Mēs esam
komanda, un tas ir galvenais,»
uzskata A.Matisons.
Viss sākās ar Antona Čehova darbu «Bildinājums», kam
sekoja «Čaika» – pilna izrāde
ar kostīmiem un dekorācijām.
«Kāpēc sākām ar Čehovu? Autors vienkārši atnāca pie manis.
Jau sākumā zināju, ka strādāsim, galvenokārt balstoties
uz klasiskām vērtībām. Viņa
darbos ir tāds īpašs cilvēcīgums
gan attiecībās, gan vērtībās,
kas, manuprāt, šodienas sabiedrībā trūkst. Tāpēc arī šosezon
atgriežamies pie Čehova, uzvedot viņa darbu «Trīs māsas»,
bet skatītājiem šoruden pirmā
tikšanās ar «Čaiku» būs 19.
oktobrī pulksten 18 kultūras
namā, kad izrādīsim pagājušajā
sezonā uzvesto Šekspīra «12.
nakti»,» atklāj A.Matisons.
Režisors atzīst, ka to īpašo
gaisotni un izdošanos jauniešu
teātra studijai nodrošina pašu

Jauniešu teātra studija «Čaika» (5. vidusskola) pagājušajā sezonā uzveda Viljama Šekspīra lugu
«12. nakts», kas pirmizrādi piedzīvoja maijā, bet tie, kas vēl nav novērtējuši krievu tautības
jauniešu teātra mākslu, aicināti uz šo izrādi kultūras namā 19. oktobrī.
aktieru vēlme būt uz skatuves.
«Viņi tiešām dara to, ko vēlas.
Mēģinājumi mums notiek sestdienās, svētdienās, un jaunieši
ir gatavi ziedot savu brīvdienu,
lai būtu uz skatuves. Manuprāt,
tas vien par kaut ko liecina,»
spriež A.Matisons.
Uz jautājumu, vai atšķiras
darbs ar latviešu trupu no darba
ar krievu trupu, A.Matisons
atzīst, ka nelielas atšķirības ir.
«Pieņemts, ka krievu tautības cilvēki ir emocionālāki, ugunīgāki,
bet brīžiem man pat jauniešiem
tas ir jāuzsver: bērni, kur ir jūsu
temperaments, emocijas?! Iespējams, ka sabiedrība viņus maina,
bet mans mērķis tomēr ir saglabāt šo unikālo krievu tautības
mentalitāti, kas mūsu darbu tikai
var izcelt,» tā A.Matisons.
To, ka teātra mākslā nav valodas barjeru, jaunieši apliecina
ar savām sekmēm. «Te nu ir tā
integrācija. Mēs Ādolfa Alunāna
teātrī uzvedam lugu latviešu

valodā, bet «Čaikā» – krievu
valodā. It kā viens darbs, un
skatītājam ir iespēja novērtēt,
kā tas skan latviski, kā – krieviski. Mēs krievu valodā uzvedām
«Trīnes grēkus», un rezultāts
bija lielisks. Jaunieši spēja iemīlēt un izjust Blaumani – tas patiesi bija gandarījums. Taču nu
jau esam spēruši soli vēl tālāk
– vairāki «Čaikas» dalībnieki ir
piedalījušies latviešu izrādēs.
Piemēram, mums ar latviešu
trupu jādodas viesizrādē, bet
viens no aktieriem netiek. Un,
ko jūs iedomājaties? – krievu
puisis no «Čaikas» gatavs «ielekt» latviešu izrādē un nospēlēt
savu lomu latviski! Tas bija fantastiski – sajūsmā biju ne tikai
es, bet arī aktieri un skatītāji,»
atzīst A.Matisons.
«Mūsu savstarpējās attiecības
ir brīnišķīgas – te nav vietas
aizspriedumiem. Ne mirkli neesmu jutis saspringumu par to,
ka kādā brīdī nespēju izteikties

krieviski un mēģinājumos ieskanas latviešu valoda – galvenais
ir tas, ka mēs viens otru saprotam,» uzskata A.Matisons.
Uz jautājumu, kāpēc jelgavniekiem vajadzētu iemīlēt
«Čaiku» un novērtēt tās veikumu, A.Matisons atbild: «Tā
ir iespēja redzēt, ka mēs savā
pilsētā varam kopā dzīvot,
strādāt, pilnveidot sevi, kļūstot
arvien labāki, neraugoties nedz
uz dažādām tautībām, nedz
mentalitātēm, nedz valodas
atšķirībām.» A.Matisons piebilst, ka «Čaika» ir pierādījusi
– savu darbu tā veic ar lielu
apziņu. ««Čaika» tika izveidots
kā 5. vidusskolas teātris, bet
nu septiņu gadu laikā tajā jau
darbojas arī tie jaunieši, kas
skolu sen kā beiguši, – tātad viņiem patīk tas, ko mēs darām,»
saka A.Matisons, aicinot arī
jelgavniekus novērtēt jauniešu
teātra studijas veikumu izrādēs
Jelgavas kultūras namā.

Pārbaudi savas
zināšanas
 Kristīne Pētersone

Projekta «Kopā!»
gaitā Jelgavas Sabiedrības integrācijas
centrā tiek uzsāktas
Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaužu simulatīvās
spēles, kas nepilsoņiem ļaus pārbaudīt
savu varēšanu un zināšanas pirms naturalizēšanās.
Projektu «Kopā!» realizē Jelgavas dome sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas centru,
Jelgavas reģionālo Pieaugušo
izglītības centru un Jelgavas
Amatu skolu, un simulatīvās
spēles ir viena no projekta
aktivitātēm.
Šo nodarbību laikā nepilsoņiem ir iespēja:
– iepazīties ar latviešu valodas prasmes un Pilsonības
likumā noteikto zināšanu pārbaužu kārtību un vērtēšanas
sistēmu;
– pārbaudīt savu latviešu
valodas prasmi, kā arī Latvijas
Republikas Satversmes pamatprincipu un Latvijas vēstures
zināšanas, aizpildot pārbaudes
testu paraugus;
– konsultēties par Pilsonības
likumā noteikto zināšanu pārbaužu saturu;
– tikties ar Naturalizācijas
pārvaldes Jelgavas reģionālās
nodaļas speciālistiem.

Naturalizācijas pārvaldes
Jelgavas reģionālās nodaļas
vadītāja Silvija Kaufelde skaidro, ka šajās nodarbībās tiek
izspēlēta zināšanu pārbaude.
«Piemēram, cilvēks gatavojas
kārtot naturalizācijas eksāmenu, bet nav pārliecināts
par savām zināšanām. Tad šī
iespēja ļauj viņam objektīvi paraudzīties uz sevi un novērtēt,
vai latviešu valodas, vēstures
un citas naturalizēšanās eksāmenos noteiktās prasības
viņš spēj izturēt. Spēles ir
kā eksāmena mēģinājums un
notiek pēc tāda parauga, kāds
paredzēts īsto eksāmenu laikā.
Interesentiem ir iespēja aizpildīt testus, saņemt konsultācijas un tad pieņemt lēmumu:
esmu gatavs kārtot eksāmenu
vai man vēl jāuzlabo savas zināšanas,» tā S.Kaufelde.
Jāpiebilst, ka jau šajās simulatīvajās spēlēs katram
interesentam tiek piemēroti
uzdevumi, jo atsevišķām nepilsoņu grupām, kārtojot naturalizācijas eksāmenus, noteikti
dažādi atvieglojumi. Tāpat
šajās konsultācijās iespējams
uzzināt visu par kārtību, kādā
notiek naturalizēšanās, kādas
ir prasības, kādam jābūt minimālajam vērtējumam.
Savu zināšanu pārbaude
simulatīvajās spēlēs jums prasīs tikai vienu nodarbību,
izvēloties kādu no Sabiedrības
integrācijas centra piedāvātajiem laikiem.

Naturalizācijas simulatīvās spēles notiek
Jelgavas Sabiedrības integrācijas centrā
Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Datums
2007. gada 11. oktobrī
2007. gada 18. oktobrī
2007. gada 2. novembrī
2007. gada 10. novembrī
2007. gada 26. novembrī
2007. gada 13. decembrī
2008. gada 19. janvārī
2008. gada 4. februārī
2008. gada 20. februārī
2008. gada 3. martā
2008. gada 17. martā

Laiks
16.30
17.00
17.00
10.00
17.30
17.30
10.00
17.30
17.30
17.00
17.00

Pieteikties pa tālruni 63023409; 29127726.

Mācāmies poļu valodu!
Poliete
Joanna
Jurēviča jau
otro gadu
Jelgavā pasniedz poļu
valodu gan
skolēniem,
gan pieaugušajiem
bez priekšzināšanām un
ar tām.
Foto: JV

 Kristīne Pētersone

Poliete Joanna Jurēviča
jau otro gadu dzīvo Jelgavā un pasniedz poļu
valodu – ja līdz šim šāda
iespēja bija tikai 6. vidusskolas audzēkņiem,
tad tagad poļu valodu
var apgūt ikviens interesents Jelgavas Sabiedrības integrācijas centrā.
Jāpiebilst, ka mācības ir
bez maksas.
«Tas bija Izglītības un zinātnes
ministrijas projekts, kurā es iesaistījos un izlēmu no Polijas braukt
uz Latviju mācīt savu valodu. Šajā

valstī pirmo reizi pabiju pirms
gandrīz 30 gadiem, un kopš tā laika
man bija ļoti spilgtas atmiņas par
šo zemi, tāpēc tagad arī izšķīros
par labu Latvijai. Esmu sajūsmā,»

atzīst J.Jurēviča.
Pašlaik Sabiedrības integrācijas
centrā darbojas trīs poļu valodas
apmācības grupas. Tajās pasniedzēja valodu māca iesācējiem,

Poļu biedrības biedriem, kuriem
ir priekšzināšanas, bet atsevišķā
grupā – biedrības jauniešiem.
«Iesācēju grupā aicināts iesaistīties ikviens, kuram radusies
interese par poļu valodu. Šeit
mēs mācāmies pamatus – lasīt
un runāt, savukārt ar biedrības
dalībniekiem jau izzinām poļu
kultūru, vēsturi, tradīcijas, bet
jauniešos interesi radām par poļu
paražām, svētkiem, dziesmām,»
stāsta pasniedzēja.
Viņa uzsver, ka pamatus šai
valodai var apgūt pat trīs mēnešu
laikā. Galvenais – vēlme mācīties
vienu no Eiropas plašāk pielietotajām valodām.
Liela daļa kursantu tomēr atzīst,

ka viņiem ir zināmas poļu saknes,
kas mudinājušas apgūt senču valodu. «Mana mamma bija poliete
– poliski gan viņa nerunāja, bet
saknes laikam dara savu, un es
nevarēju neizmantot šo iespēju
kaut nedaudz apgūt poļu valodu,»
stāsta kursants Juris Melnacis,
kurš valodu grib iemācīties tik
labi, lai poliski varētu lasīt Bībeli.
«Es esmu ļoti apmierināts ar to,
ka centrs piedāvā šādu iespēju
– skolotāja ir lieliska un galvenais,
ka poliete: kur gan vēl labāku iespēju, lai mācītos valodu!» piebilst
J.Melnacis.
Savukārt jelgavnieces Dzintras

Lapiņas radu rakstos poļu nav,
taču ir interese par šo valodu. «Es
bieži braucu uz Poliju dažādās
biznesa darīšanās un sapratu,
ka lieti noderētu, ja prastu runāt
poliski. Valoda nav grūta – pati kā
angļu valodas pasniedzēja meklēju
sakarības ar citām valodām un
atrodu. Katrā valodā ir no citas pa
druskai, tas palīdz mācīties,» tā
Dz.Lapiņa.
Ja arī jums radusies interese
par iespēju apgūt vēl kādu valodu,
kāpēc nesākt ar poļu? Pasniedzēja
J.Jurēviča joprojām gaida jaunus
kursantus Sabiedrības integrācijas
centrā.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild
Jelgavas dome, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

Ceturtdiena, 2007. gada 4. oktobris
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На важный экзамен - без волнения
Продолжается процесс формирования
сплоченного гражданского общества в
Елгаве. Но пока не
все представители
национальных меньшинств города, которые вложили много
труда в процветание
Елгавы, использовали
возможность пройти натурализацию
и стать гражданами
Латвии.

По данным статистики, на
1 апреля 2007 года в Елгаве
зарегистрированы 65 872 жителей, из которых:
51 330 человек (78%) – граждане Латвийской Республики,
13 307 (20,2%) – неграждане,
1 235 (1,8%) – иностранцы.
Руководитель Центра общественной интеграции Елгавского самоуправления Рита
Вецтиране уверена, что эту
ситуацию в Елгаве можно
изменить, так как не только
молодые, но и пожилые люди
не хотят быть сторонними
наблюдателями жизни, а стремятся активно участвовать в
ней, голосовать на выборах.
Почтенный возраст не является помехой для понимания ход
тех или иных событий, принятия различных решений. Да и
можно ли, к примеру, назвать
«стариками» наших современников, перешагнувших
пенсирнный рубеж?
Говорит Рита Вецтиране:
- Работа в Елгавском региональном отделении Управле-

ния натурализации научила
меня лучше понимать людей,
которые стремятся принять
гражданство Латвии, проникнуться их тревогами, чтобы
помочь им осуществить важный шаг в жизни.
В рамках интеграционного проекта Kopa! - «Вместе»
разработан симулятивный
экзамен по натурализации.
Для чего он нужен?
Исследование «Путь к гражданскому обществу» показало,
что многих жителей нашей
страны, желающих натурализоваться, отпугивают проверки, установленные «Законом о
гражданстве».
Во время симулятивного
экзамена предоставляется
возможность ознакомиться
с ходом проверки, узнать,
сколько времени отведено
для выполнения заданий, на
деле проверить себя. Оценив
выполненную работу, можно
лучше видеть способности
и знания участника симулятивного экзамена, понять,
насколько они достаточны для

Симулятивные экзамены
по натурализации в Центре
общественной интеграции
Елгавского самоуправления
(ЦОИ ЕС), расположенном по
ул.Пулквиежа Бриежа,26 в
актовом зале на 2-м этаже в
2007 году пройдут:
• 11 октября в 16.30
• 18 октября в 17.00
• 2 ноября в 17.00
• 10 ноября в 10.00
• 26 ноября в 17.30
• 13 декабря в 17.3
В 2008 году подготовка к
сдаче экзамена продолжится
в ЦОИ ЕС:
• 19 января в 10.00
• 4 февраля в 17.30
• 20 февраля в 17.30
• 3 марта в 17.00
• 17 марта в 17.00
Предварительная
запись по телефонам:
63023409;29127726.

успешного прохождения проверки по натурализации.
На симулятивном экзамене
в полном объеме (как это
происходит на экзамене в
Управлении натурализации)
будет показаны этапы проверки по латышскому языку - прослушивание текстов, письмо
и разговорная речь, а также
знания истории и Конституции (Сатверсме) Латвийской
Республики.
Во время консультаций,
которые включены в программу симулятивного экзамена, можно будет получить
и сведения о документах, необходимых для прохождения
натурализации.
Иногда пожилые люди (даже

Руководитель Елгавского регионального отделения Управления натурализации Силвия Кауфелде (в центре) поможет вам разрушить барьеры сомнений перед важным экзаменом
по натурализации
хорошо владеющие латышским
языком, которые знают историю
и Конституцию (Сатверсме)
страны) во время натурализационного экзамена теряются
из-за сильного волнения. Боязнь экзамена, совершенно
независимая от уровня знаний,
лишает их возможности концентрировать внимание.
Поэтому большое позитивное значение имеет факт
участия пенсионеров в симулятивном экзамене, во время
которого они встречаются со
специалистами Елгавского
регионального отделения Управления натурализации.
Симулятивный экзамен

- важный психологический
этап подготовки к реальному
экзамену по натурализации
елгавчан, решивших оформить юридические отношения
с латвийским государством.
Когда на деле, а не на словах,
люди ощущают заботу о себе,
это помогает им объективно
оценить свои способности разрушить барьеры сомнений
или же понять, каких знаний
пока не хватает, чтобы успешно пройти натурализацию. К
примеру, следует дополнительно поупражняться в письме
или разговорной речи.
Во время симулятивного
экзамена можно подроб-

но ознакомиться с объемом требований знаний
по латышскому языку,
предусмотренные «Законом о гражданстве», а
также системой оценок и
проверок, проверить уровень владения латышским
языком, знания основных
положений Конституции
(Сатверсме) Латвийской
Республики и истории
нашей страны. Участники
симулятивного экзамена
смогут заполнить образцы проверочных тестов
и получить различные
консультации по вопросам
наурализации.

За мгновенье я прошел всю
жизнь,
Ею я горжусь, но не судьбой.
И стою, как будто
заворожен,
Журавлиным криком и
весной.

Тишина. Город дремлет у
моря,
Курсом дружбы ушли корабли.

Вы пишите? Добро пожаловать к нам!
Поэтическое вдохновение, которое считается состоянием
наивысшего подъема
духовных сил человека, знакомо и людям,
никогда профессионально не занимавшимся творчеством.
Когда эмоции переполняют сердце,
чувствам становится
тесно в груди, очень
часто мы берем в
руки карандаш или
ручку и начинаем писать стихи, рассказы,
повести, обо всем,
что нас заставляет
плакать или смеяться, радоваться, надеяться.
Стихи и проза самодеятельных авторов имеют право на
долгую жизнь. Они не должны
попадать в мусорную корзину
или оставаться непрочитанными на страницах записных
книжек, заброшенных авторами подальше от критических
замечаний.
Не все редакторы соглашаются опубликовать в своих
журналах произведения, кото-

рые не соответствуют строгим
требованиям «классической»
литературы.
Понятно, что издателям
предпочтительнее выпускать
популярную литературу, которая заранее обречена на успех
у читателей.
Поэтому самодеятельные
писатели чаще заявляют о
своем творчестве в Интернете,
кто-то на собственные деньги
выпускает несколько сотен
книг, которые дарит друзьям.
Дорогие елгавчане, не бойтесь прослыть «графоманами».
Не верьте, что все хорошие
книги написаны, а вы, непрофессионалы с литературным
пламенем в груди «мало на
что способны»! Не всегда
важно, чтобы стихи и проза
соответствовали канонам - их
задача продлить у читателей
ощущение счастья. Кто знает,
может, когда-то и ваши стихи
и рассказы опубликуют в учебниках литературы?
Ассоциация национальных
меньшинств Елгавы предоставляет возможность всем,
кто увлечен литературой,
стать соавторами первого
большого елгавского альманаха.

Всех вас мы ждем на большой литературный слет, который пройдет в Центре общественной интеграции 29
октября в 16.30. С собой надо
взять хорошее настроение,
Будем рады, если о своем приходе вы сообщите
заранее по телефонам
– 3023409 или 29127726.

Григорий Сытенко

БЫЛА ВОЙНА

Была война, был смертный
час
Над высотой покатой,
Поднялся к солнцу обелиск,
Где спят сейчас солдаты.
Оплаканные в тишине
Друзьями и родными,
Они остались на войне
И брат мой между ними.
Весна там нынче, вдоль реки
Гуляет ветер вешний,
И распускают лепестки
Львовские черешни.
За эту даль, за эту высь

Сражались побратимы.
И ты им низко поклонись
Героям, свято чтимым.

ЖУРАВЛИ
ПРИЛЕТЕЛИ

Я стою у беленькой березы,
У ее разросшихся ветвей,
И невольно набегают слезы,
Слыша крик летящих
журавлей.
Сколько в этом крике
вдохновенья,
Сколько в нем любви к тебе,
страна.
Знать у них, как в жизни
человека,
Жизнь одна и родина одна.
Голод, снег, зловещую
стихию, Все пришлось им
на пути познать,
Чтоб тебя – Великую
Россию,
Крыльями усталыми обнять.
А в местах, где тихо
плещут воды,
На восходе утренней зари,
Зашумят от счастья
хороводы
И песни
журавлиные вдали.

СВИДАНИЕ
С ЮРМАЛОЙ

Угасает над Юрмалой вечер,
Все здесь дышит людской
теплотой,
Я иду к тебе, город,
навстречу
Любоваться твой красотой.
Море плещется, берег
лаская,
Бродят радостью мысли
мои,
А волна на волну набегая,
Шепчет тайные думы свои.
И, как ты, я ведь тоже
немолод,
Ноют раны мои иногда,
Ты дороже с годами мне,
город,
Город-здравница, город
труда.
Гаснет вечер. И с чайками
споря,
Пролетели на юг журавли,

Галина Юрчёнок

М А М Е

Ты зимним вечером присядь
На краешек дивана,
Теплей укройся от невзгод,
Печали и обмана.
Ты не грусти, что в тишине
Сидеть придется долго
В раздумьях обо мне, себе
У Новогодней елки.
Ну что же делать, коль
судьба
Вот так распорядилась,
Что далеко ты от меня,
Что жизнь так
изменилась...
Не думай больше о былом,
В былое нет возврата.
Живи полнее каждым днем,
И смейся, как когда-то.
Ты жди – вдруг зазвенит звонок
И распахнутся двери.
И радость снова на порог
Придет к тебе с метелью.
Подготовил Центр
общественной интеграции
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Jaunbūves jaunajā privātmāju rajonā,
Vītoliņos. Platība 135 kv.m. Pilsētas
ūdens, kanalizācija (vietējā), elektrība,
centrālā apkure (siltuma sūknis). Cenā
iekļauts: pilna ārējā apdare, žogs, iekopta piemājas teritorija, iekšā-baltā
apdare, signalizācija. Zemes platība
1500 kv.m. Objekta nodošanas termiņš - 2007.gada oktobris (uzsākta
rezervācija). Ls 115 000.- /PIRMĀ
IEMAKSA VAR BŪT JŪSU DZĪVOKLIS/
100% kredīts

2-stāvu dvīņu māja, Strazdu
ielā 9 (Pārlielupe, Ledushalles
rajons). Platība 173 kv.m. Visas
pilsētas komunikācijas, t.sk.
gāze. Cenā iekļauts: pilna ārējā
apdare, bruģis, žogs, iekopta
piemājas teritorija, iekšā-baltā
apdare; signalizācija, kāpnes,
gāzes apkures sistēma (katls).
Zeme 900 kv.m. (kopā). Ls 130
000.- /PIRMĀ IEMAKSA VAR
BŪT JŪSU DZĪVOKLIS/

Ceturtdiena, 2007. gada 4. oktobris

1. Tiek izīrētas/pārdotas komerctelpas Jelgavas
centrā, Zemgales prospekts 9; 1-stāva 180
kv.m. un 150 kv.m. Vēsturiska ēka. Augstie
griesti (3,90 m). Visas pilsētas komunikācijas
(gāzes apkure). Ar pilnībā pabeigtu iekšējo
ekskluzīvo apdari. • IZĪRĒŠANA: Ls 10.-/kv.m.
• PĀRDOŠANA: Ls 1 500.-/kv.m.

2. Izīrē noliktavu telpas Jelgavas centrā,
Elektrības 6A. Platība no 60 kv.m. līdz
85 kv.m. Ls 2.00+ PVN Izīrē ofisa vai
tirdzniecības telpas Jelgavas centrā,
Elektrības ielā 6A. Platība 150 kv.m.
Ls 3.00+ PVN

6. 2-stāvu jaunbūve, Ozolniekos, platība 350 kv.m; baltā apdare, kamīns,
apsildāmās grīdas, centrālā gāzes
apkure un radiatori. Automātiskā vārtu
sistēma. Visas pilsētas komunikācijas.
Zeme 1200 kv.m. Ls 178 000.-

7. 2-stāvu jaunbūve, Stadiona ielā;
platība 156 kv.m., 4-istabas, 2 sanmezgli, pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi,
iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves
tehniku, iekopta piemājas teritorija.
Garāža. Zeme 910 kv.m. Ls 178 000.-

8. 2-stāvu jaunbūve Jelgavas raj.,
Ozolnieku novadā, Vēja ceļā, platība
172 kv.m. (5-istabas), pilnībā pabeigti
mājas iekšdarbi, iebūvēta virtuves iekārta, vanna „džakuzi”. Garāža, bruģis.
Visas pilsētas komunikācijas, t.sk. gāze.
Zeme 1300 kv.m. Ls 174 000.-

14. 2-stāvu māja, Salnas ielā (jaunbūve) platība 166 kv.m; (5-istabas),
pabeigti mājas iekšdarbi. Garāža divām
a/m. Ūdens, kanalizācija un gāze. Zeme
877 kv.m. Ls 140 000.-

3. Izīrē komercplatību Pērnavas ielā
4a. Ar platību - 200 kv.m. Visas pilsētas komunikācijas, alternatīvā apkure.
Cena: 4 Ls/ kv.m.

4. Pārdot bijušā kluba telpas komercdarbībai Jelgavas raj., Platones pag.,
2 stāvi, 311 kv.m., pilsētas ūdens un
kanalizācija, cietā kurināmā katls,
asfaltēts piebraucamais ceļš (12 km
no Jelgavas). Ls 35 000.-

5. 2-stāvu jaunbūve Jelgavas rajonā,
Mežciems, Lielajā ielā; platība 255 kv.m.
(4-istabas), uz teritorijas saimniecības ēka,
garāža trijām a/m, bērnu rotaļu laukums,
labiekārtota piemājas teritorija. Elektrība,
ūdens, kanalizācija, centrālā apkure.
Zeme 0,191 ha. Ls 194 000.-

9. 2-stāvu jaunbūve Stadiona ielā,
platība 163 kv.m. Pilna iekšējā apdare.
Visas pilsētas komunikācijas. Žogs,
bruģis. Garāža. Zeme 1000 kv.m. Ls
165 000.-

10. 1/2 mājas (ēkas 2.stāvs), Zemgales prospektā 13, „Ulmaņa laika”, platība 145,3 kv.m.
(ieskaitot garāžu divām a/m), 4-ist., pabeigti
mājas iekšdarbi, iebūvēta virtuves iekārta ar
sadzīves tehniku. Uz teritorijas saimniecības
ēka un dekoratīvi noformēts pagrabs, garāža
divām a/m. Ls 159 000.-

11. 2-stāvu māja Sprīdīšu ielā, platība
170 kv.m. 5-ist., (ieskaitot garāžu divām a/m, saimniecības ēku). Pabeigti
mājas iekšdarbi. Elektrība, kanalizācija
(vietējā), pilsētas ūdens un gāze. Zeme
720 kv.m. Ls 155 000.-

12. 2-stāvu māja, Ozolniekos, Oktobra
ielā, platība 300 kv.m., pirts un garāža
divām a/m. Visas pilsētas komunikācijas.
Zeme 1200 kv.m. Ls 143 000.-

13. Tiek pārdota 2-stāvu jaunbūve,
2. līnijā, platība 187.4 kv.m. 5 istabas,
2 san mezgli, pelēkā apdare (radiatori).
Automātiskā vārtu sistēma. Visas pilsētas komunikācijas (mājā). Zeme 1320
kv.m. Ls 142 000.-

15. Jelgavā, 6. līnijā, platība 210
kv.m., pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi.
Labiekārtota piemājas teritorija, bruģis.
Elektrība, ūdens un kanalizācija vietējā,
gāze. Zeme sākot no 1000 - 2000 kv.m.
Sākumcena Ls 138 000.-

16. IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS TIESĪBĀM. PIRMĀ IEMAKSA 10%
2-stāvu māja Aveņu ielā. Pabeigti mājas
iekšdarbi, 4 ist., 2 sanmezgli. Iekopta piemājas
teritorija, žogs. Visas pilsētas komunikācijas
t.sk. gāze. Zeme 600 kv.m. Ls 124 000.-/PIRMĀ
IEMAKSA VAR BŪT JŪSU DZĪVOKLIS/

17. 3-stāvu māja, Kārļa Praula ielā,
platība 200 kv.m., t.sk. garāža divām
automašīnām. Zeme 819 kv.m.,
Ls 105 000.-

18. 2-stāvu māja Miezītes ceļš, platība
326 kv.m. (5-istabas), bez iekšējās mājas apdares. Elektrība, ūdens un gāze
(2008.g. sākumā). Zeme 1025 kv.m.
Ls 105 000.-

19. 2-stāvu māja, Vīgriežu ielā, platība
206 kv.m., (7-istabas), divi sanmezgli.
Uz teritorijas divas garāžas un šķūnis.
Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 619
kv.m. Ls 98 000.-

20. 1-stāvu jaunbūve Vasarnieku ielā,
ar kopējo platību 83 kv.m. pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi. Zeme 628 kv.m.
Ls 88 000.-

21. 2-stāvu māja, Vīgriežu ielā 20, ar
kopējo platību 217 kv.m; Visas pilsētas
komunikācijas, t.sk. gāze. Zeme 700
kv.m. Ls 88 000.-

22. 1-stāvi māja Saulītes ielā, platība
80 kv.m. (3-ist.). Pabeigti mājas iekšdarbi, iebūvēta virtuves iekārta iebūvēti
skapji. Iekopta piemājas teritorija. Zeme
632 kv.m. Ls 88 000.-

23. Jaunbūve, Jelgavā, D/s „Atpūta”,
platība 180 kv.m., 5 istabas, pabeigti
mājas iekšdarbi. Elektrība, ūdens un
kanalizācija vietējā. Centrālā malkas
apkure. Zeme 600 kv.m. Ls 96 000.-

24. Māja Bebru ceļš, platība 105
kv.m., 3-istabas, veranda. Uz teritorijas
ir garāža un saimniecības ēka. Visas
pilsētas komunikācijas. Zeme 600 kv.m.
Ls 90 000.-

25. 1.5 stāvu māja Smilšu ielā, platība
130 kv.m. 4-istabas. Pilsētas ūdens,
kanalizācija (vietējā), cietā kurināmā
katls. Zeme 600 kv.m. Ls 93 000.-

26. Jelgavas rajonā, Līvbērzes pagastā,
D/s „Ziedonis”, platība 90 kv.m. (3
istabas). Pabeigti mājas iekšdarbi. Žogs,
bruģis. Elektrība, ūdens, kanalizācija
un centrālā apkure. Zeme 720 kv.m.
Ls 77 000.-

27. 1-stāvu māja, Romas ielā, platība
60.2 kv.m. 3-istabas, pabeigti mājas
iekšdarbi. Visas komunikācijas. Zeme
600 kv.m. Ls 63 000.-

28. Ziemas vasarnīca D/s „Mežvidi”, platība
66.8 kv.m. 4-ist., nosiltinātas ārsienas, centrālā apkure (malkas), kamīns, parketa grīdas
(priežu). Uz teritorijas pirts, wc un ūdens
iekšā. Garāža. Blakus a/b pietura. Zeme 1100
kv.m. Ls 58 000.

29. Ķieģeļu māja, Jelgavas rajonā, Jaunsvirlaukas pagastā, (23 kv.m. no Jelgavas centra)
platība 56 kv.m; (3-istabas), krāsns apkure.
Uz teritorijas saimniecības ēka un pirts. Zeme
2 ha. Asfaltēts piebraucamais ceļš līdz pašai
mājai. Ls 46 000.-

30. 1-stāvu ķieģeļu māja (1/2 pusi), Zaļeniekos
(centrs), 23 km no Jelgavas centra, platība 60
kv.m.(3-ist.,) Uz teritorijas divas saimniecības
ēkas un pamati pirts izbūvei. Pilsētas ūdens,
centrālā apkure (katls), gāze pie mājas žoga.
Asfaltēts piebraucamais ceļš. Zeme 8000
kv.m. Ls 43 000.-

31. Tiek pārdota ziemas vasarnīca, Zvanu ielā, platība 35.8 kv.m. 3-istabas,
PVC logi. Komunikācijas: elektrība, wc
un ūdens iekšā, centrālā malkas apkure.
Zemes platība 807 kv.m. Ls 37 000.-

32. 2-stāvu māja Filozofu ielā, platība
59.8 kv.m. (3-ist.). Uz teritorijas saimniecības ēka. Komunikācijas: elektrība,
krāsns apkure. Zemes platība 600 kv.m.
Ls 37 000.-

33. 2-stāvu dārza māju Rudzu ielā,
platība 60.8 kv.m., 3-istabas, veranda
un virtuve. Pirts. Labiekārtota piemājas
teritorija, dīķītis. Blakus autoceļš uz
Rīgu. Zeme 883 kv. m. Ls 33 000.-

34. Tiek pārdota 2-stāvu vasarnīca, Jelgavas raj., Glūdas pag., D/s „Tērvete”,
ar kopējo platību 58 kv.m; (3 istabas),
Komunikācijas: elektrība. Zemes platība
600 kv.m. Ls 32 000.-

36. Vasarnīca Zemgaļu ielā, platība
20.5 kv.m., PVC logi, remonts. Zeme
622 kv.m. Ls 17 000.-

37. Vasarnīca D/s „Viesturi RAF”,
platība 30 kv.m. (2-istabas). Iesākta
jaunbūves celtniecība, pamatu platība
41 kv.m. Blakus ir ezers. Elektrība,
ūdens (urbums). Zeme 660 kv.m.
Ls 16 000.-

38. Ķieģeļu vasarnīca, Bērzaines
ielā, ar kopējo platību 29.4 kv.m. uz
zemes gabala aka. Zeme 608 kv.m.
Ls 16 000.-

Pārlielupe, Loka maģistrāle; platība no 1100 līdz 2100 kv.m. Uz
katra gabala kv.m. teritorijas ir (individuāls pievads): gāze, pilsētas
ūdens, pilsētas kanalizācija, elektrība, „Lattelecom” pieslēgums.
Asfaltēts koplietošanas piebraucamais ceļš. Visam ciematam
pieslēgta lietus kanalizācija; drenāža. Ielas apgaismojums.

2190 kv.m., Kazarmes ielā, ir paredzēts
(2-stāvi + mansarda stāva) daudzdzīvokļu
māju apbūvei ar kopējo platību 1500 kv.m.,
paredzēts ierīkot 35 dzīvokļus, ar platību no
37 kv.m., - 44 kv.m. Eur 400 000.-

35. Ziemas vasarnīca Jelgavas rajons,
D/s „Straume”, platība 33.3 kv.m.
istaba, veranda, PVC logi. Zeme 650
kv.m. Ls 25 000.-

2-stāvu māja, Jelgavas centrā, Dobeles ielā, platība 282
kv.m. Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 598 kv.m. Ir saskaņots projekts uz 3 stāvu ēkas pārbūvi. Laba vieta komercdarbībai. Ls 255 000.-

1206 kv.m. Priežu ielā (Pārlielupe). Ir iespēja
pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ir atļauja
no Jelgavas Pašvaldības par zemes izmantošanas veidu-savrupmāju apbūvei. Ls 27 000.-

1000-1500 kv.m., Rogu ceļš (Pārlielupe).
Komunikācijas: elektrība, pilsētas ūdens,
kanalizācija (vietējā) uz zemes gabala. Piebraucamais ceļš. Ls 20.-/kv.m.

3500 kv.m. zemesgabals Jelgavā, Atmodas ielā 102A.
Daudzstāvu māju mikrorajonā, paredzēts ierīkot 57 dzīvokļus. Saņemti APU 5-stāvu mājas būvniecībai, pabeigts skiču
projekts mājai. Ir pasūtīts tehniskais projekts, cenā iekļauti
projektēšanas izdevumi. Ls 80./kv.m.

4077 kv.m., Ganību iela 55. Saņemti APU
5-stāvu dzīvojamās mājas vai komercobjekta
būvniecībai. Ls 75.-/kv.m.

10,92 ha, Jelgavas raj., Līvbērzes pag., “Dīķīši” (5 km no
Jelgavas centra). Ir atļauja nobrauktuvei no lielā ceļa. Asfaltēts
piebraucamais ceļš. Ls 0,50.-/ kv.m.

1000 kv.m., Filozofu ielā, zemes lietošanas mērķis ir gan sabiedrisko un darījumu apbūves zona.
Ir saņemti APU , un topogrāfija. Ir iespēja pievilkt
visas pilsētas komunikācijas. Ls 58 000.-

600 kv.m. zeme Jelgavas raj.,
«Viesturi RAF». Blakus ezers. Ls 6 000.-

Ceturtdiena, 2007. gada 4. oktobris

1. 1000 līdz 1100 kv.m., 1. līnija. Visas
pilsētas komunikācijas. Ls 32.-/kv.m.
2. 1347 līdz 1822 kv.M., Ganību ielā/1.
līnijā. Ls 17.50.-/kv.m līdz Ls 25.-/kv.m. +
par komunikāciju pieslēgšana.
3. 1200 līdz 1600 kv.m., 2. līnija. Visas
pilsētas komunikācijas. Ls 32.-/kv.m.
4. 1375 kv.m., 2. līnijā. Ir iespēja pievilkt
visas pilsētas komunikācijas.
Ls 23.-/kv.m.
5. 1787 kv.m. Riekstu ceļš. Elektrība (uz
zemesgabala). Ir iespēja pievilkt visas
pilsētas komunikācijas. Ls 18,50/kv.m.
6. 1418 kv.m. -1752 kv.m. 4. līnijā.
Elektrība (būs uz zemesgabala), pilsētas
ūdens. Ls 25.-/kv.m.
7. 1400 kv.m. jaunajā, strauji augošajā
privātmāju ciematā 6. līnijā. Elektrība
uz zemesgabala, gāzes pieslēgums uz
zemes gabala ir apmaksāts. Asfaltēts
piebraucamais ceļš, blakus autobusa
pietura. Ls 22.-/kv.m.
8. 1466 kv.m., 6. līnijā. Gāze, elektrība
uz zemesgabala un topogrāfija.
Ls 25.-/kv.m.
9. 2038 kv.m., 6. līnijā. Gāze, elektrība
uz zemesgabala un topogrāfija.
Ls 25.-/kv.m.
10. 3000 kv.m. 6. līnija. Elektrība (uz
zemesgabala), pilsētas ūdens, labs piebraucamais ceļš. Ls 15.-/kv.m.
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Zeme KOMERCDARBĪBAI:

• 1. 5 300 kv.m., zeme Jelgavas centra robežā, Savienības ielā 6, asfaltēts piebraucamais ceļš, ražošanas zona,
laba satiksme ar Rīgu, blakus dz/ceļš. Visas pilsētas komunikācijas uz pārdodamā zemesgabala. Ir iespēja
vēl papildus iegādāties 2000 kv.m. Ls 41./kv.m./

10.

7. 8. 9.

Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 2-ist., Svētes ielā 7; 3/4; 62 kv.m., (3,5 m),
PVC logi, jauni radiatori, dzelzs durvis. Ls 72 000.• 2-ist., Lielajā ielā 5; 4/4; 63,3 kv.m.; kamīns, labā stāvoklī, Ls 67 000.• 2-ist., Lielajā ielā 22; 4/4; 55 kv.m., izolētas istabas. Ls 67 000.• 2-ist., Lielajā ielā 20; 3/4; 52,5 kv.m., eiroremonts, mēbelēts.
Mājas pagalmā ir šķūnītis, garāža un personīgā a/m stāvvieta. Ls 69 000.• 3-ist., Zemgales prospektā 5; 2/4; 74 kv.m., PVC logi, iesākts un daļēji pabeigts
remonts (baltā apdare), dzelzs durvis. Ls 60 000.- /VAI MAINA PRET MĀJU/
• 3-ist., Lielajā ielā 22, 3/4; 64 kv.m., eiroremonts, mēbelēts,
bērnistaba iestiklota ar lieliem vitrīnas logiem. Ls 78 000.• 3-ist., Ozolniekos, jaunajā mājā „Zaļais nams”, 4/4; 124 kv.m., Ls 143 000.1-istabas:
• Rīgā, Viestura prospektā 37/k-1, 1/9; 31,7 kv.m.,
ķieģeļu māja, liela lodžija, EUR 60 000
• Rīgā, Viestura prospektā 45, 9/9; 34,5 kv.m., ķieģeļu māja, EUR 63 000.
VAI MAINA ŠOS DIVUS DZĪVOKĻUS PRET 2-IST. DZĪVOKLI IMANTĀ
VAI ZOLITUDĒ, AR PIEMAKSU.
• Ānē, Celtnieku ielā 9; 4/5; 42,9 kv.m., PVC logi, nomainīta santehnika,
lamināta grīdas, iebūvēta virtuves iekārta, Liela lodžija. Ls 24 000.• Pētera ielā 9, 1/5; 30 kv.m., ķieģeļu māja, PVC logi, dzelzs durvis. Ls 31 000.• Vīgriežu ielā 30; 5/5; 36,8 kv.m.,
PVC logi, nomainīta santehnika, mēbelēts. Ls 34 000.• Raiņa ielā 10; 2/4; 29 kv.m., kosmētiskais remonts. Ls 30 000.• Lielajā ielā 24; 4/5; 30 kv.m., ķieģeļu mājā, labā stāvoklī, Ls 33 000.• Lielajā ielā 24; 3/5; 30 kv.m., ķieģeļu mājā, labā stāvoklī. Ls 32 500.• Lielajā ielā; 4/5; ķieģeļu mājā. Ls 26 000.• Puķu ielā 3; 1/9; 35,5 kv.m.,
PVC logi, kosmētiskais remonts, lodžija. Ls 34 000.• Atmodas ielā 68; 4/5; 34 kv.m., PVC logi, lodžija. Ls 31 000.• Meiju ceļš 18; 2/5; 30 kv.m. virtuves iekārta. Ls 29 000.• Meiju ceļā 35a; 2/5; 37,5 kv.m., labā stāvoklī. Ls 31 000.• Ganību ielā 60; 3/9; 32,2 kv.m.,
jauni radiatori, kosmētiskais remonts. Ls 31 000.• Ganību ielā 60; 9/9; 33 kv.m., labā stāvoklī. Ls 30 000.• Ganību ielā 57; 5/5; 36,6 kv.m., ķieģeļu mājā. Ls 31 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 32,2 kv.m.,
nomainīti radiatori, santehnika, labā stāvoklī. Ls 32 000.• Ganību ielā 63; 1/5; 39,2 kv.m., PVC logi, eiroremonts. Ls 32 000.PALĪDZĒSIM NOFORMĒT KREDĪTU!
• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28,9 kv.m., labā stāvoklī. Ls 30 000.• Loka maģistrālē 1; 1/9; 36 kv.m., lodžija. Ls 24 000.PALĪDZĒSIM NOFORMĒT KREDĪTU!
• Pērnavas ielā 10; 3/5; 36 kv.m., PVC logi, dzelzs durvis. Ls 36 000.• P.Lejiņa ielā 13; 3/5; 35 kv.m., lodžija. Ls 27 800.- /100 % KREDĪTS/
• P.Lejiņa ielā 13; 3/5; 35 kv.m.,
PVC logi, kosmētiskais remonts, dzelzs durvis. Ls 32 000.• P.Lejiņa ielā 13; 5/5; 35 kv.m., PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 31 000.• Helmaņa ielā 2a, 5/5; 31,9 kv.m.,
kosmētiskais remonts, liela lodžija. Ls 30 000.• 1,5-ist., Brīvības Bulvāris 41; 5/5; 44 kv.m., PVC logi, jauna santehnika,
remonts, liela lodžija.Ls 33 000.- 100 % KREDĪTS! BEZ PIRMĀS IEMAKSAS!
2-istabu
• Mātera ielā 33, 3/5; 52 kv.m., izolētas istabas, eiroremonts, iebūvēta virtuves
iekārta ar sadzīves tehniku, sanmezgli atsevišķi, liela lodžija. Ls 52 000.• Sudrabu Edžus ielā 15; 4/5; 49,5 kv.m., eiroremonts, iebūvēta virtuves
iekārta, nomainīti kanalizācijas stāvvadi, liela lodžija. Ls 47 000.• Ozolniekos, Aizupes ielā 4; 2/2; 43 kv.m., PVC logi, eiroremonts, nosiltinātas
sienas, nomainīti radiatori, santehnika, iebūvēta virtuves iekārta. Ls 49 500.• Ozolniekos, Parka ielā; 1/4; 52 kv.m.,
PVC logi, iebūvēta virtuves iekārta. Ls 51 000.• Jelgavā, Kalnciema ceļā 105; 1/4; 47,8 kv.m., ķieģeļu mājā;
PVC logi, dzelzs durvis; lodžija. Ls 39 000.• Pētera ielā 11, 5/5; 42 kv.m., ķieģeļu mājā, labā stāvoklī. Ls 43 000.• Pētera ielā 9; 1/5; 42 kv.m., ķieģeļu mājā, labā stāvoklī. Ls 41 000.• Lielajā ielā 32; 5/5; 40 kv.m., ķieģeļu mājā. Ls 44 000.• Lielajā ielā 26, 4/5; 42 kv.m., ķieģeļu mājā, saulainā pusē. Ls 43 000.• Lielajā ielā 27; 3/5; 42 kv.m., ķieģeļu mājā, virtuves iekārta,
lamināta grīdas, jauna santehnika. Ls 45 000.-

Tiek pārdota zeme:

• 610 kv.m. zemesgabals Jelgavas rajonā, Brankās, Lapu ceļā. Komunikācijas: elektrība. Ls 3 000.• 700 kv.m. zemesgabals Jelgavā, Skolas ielā (½ no 1400 kv.m.),
ir iespēja pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ls 35.-/kv.m
• 5520 kv.m. zemesgabals Jelgavas rajonā, Ozolnieku nov., Cenu pagastā, Bērzu ielā.
Komunikācijas: elektrība. Ls 8.-/kv.m.
• 1,3 ha zeme Jelgavas raj., Glūdas pag., saimniecības „Maigas” (10 km no Jelgavas centra), elektrība,
asfaltēts piebraucamais ceļš, skaista vieta. Ls 1.40 /kv.m.
• 2,093 ha Līvberzes pag., Jelgavas pag., 7 km no Jelgavas centra, skaista vieta, ir atļauja apbūvei un dalīšanai.
Elektrība, ūdens. Uz zemesgabala ir jaunbūves pamati. Ls 2.85 kv.m.
• 2,1 ha, Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Bērzītes”, 12 km no Jelgavas centra.
Komunikācijas: elektrība (blakus). Ls 1,50.-/kv.m.
• 2,6 ha zeme Jelgavas raj., Lielplatones pag., „Apinīši”. Ir atļauja dalīšanai un celtniecībai.
500 m attālumā ezers. Elektrība. Ls 0,50.-/kv.m. /VAI MAINA PRET SMAGO TEHNIKU/
• 3,64 ha zeme Vircavas pag., Jelgavas raj., 20 km no Jelgavas centra,
uz kuras atrodas nedzīvojama ēka - ferma. Labs piebraucamais ceļš. Komunikācijas; elektrība. Ls 23 000. –
• 4,53 ha zemes Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils 2”. Ls 1,60.-/kv.m.
• 5,81 ha zemes Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils”. Ls 1,30.-/kv.m.
• 10,74 ha zemes Jelgavas raj., Platones pag., Platone, „Skroderi”. Elektrība. Sākumcena: Ls 0.45.-/kv.m./
• Jāņa Čakstes bulvārī 11; 2/5; 42 kv.m.,
ķieģeļu mājā, labā stāvoklī, balkons. Ls 42 000.• Jāņa Čakstes bulvārī 11, 4/5; 42 kv.m., ķieģeļu mājā, eiroremonts, pilnībā
mēbelēts, iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves tehniku, balkons. Ls 46 000.• Mātera ielā 28; 4/5; 41 kv.m., ķieģeļu mājā, eiroremonts, oša starpistabu
durvis, iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves tehniku, pilnībā mēbelēts.
Titāna ūdens uzsildītājs. Ls 51 000.• Mātera ielā 28; 1/5; 42 kv.m., ķieģeļu mājā,
PVC logi, dzelzs durvis. Laba vieta komercdarbībai. Ls 47 000.• K.Barona ielā 48; 4/5; 42 k.m., ķieģeļu mājā, PVC logi, lamināta grīdas,
jauna santehnika, iebūvēta virtuves iekārta, jauni radiatori. Ls 43 000.• O.Kalpaka ielā 35; 2/5; 52 kv.m., PVC logi, lodžija. Ls 44 000.- /100%KREDĪTS/
• Kungu ielā 25; 1/4; 46,3 kv.m., izolētas istabas, PVC logi, jauni radiatori,
santehnika, lamināta grīdas, dzelzs durvis. Ls 46 000.• Pasta ielā 18; 2/5; 46,3 kv.m., ķieģeļu mājā, izolētas istabas,
PVC logi. Ls 46 000.• Pasta ielā 61, 2/5; 47 kv.m., izolētas istabas, PVC logi, iebūvēta virtuves iekārta,
iebūvēts skapis un priekštelpas iekārta. WC un vannas istaba izremontēta.
Liela lodžija. Blakus dz./stacija. Ls 48 000.• Pasta ielā 61; 4/5; 51 kv.m., ķieģeļu mājā, labā stāvoklī, liela lodžija.
Blakus dz/stacija. Ls 46 000.• Pasta ielā 34; 3/12; 57 kv.m. izolētas istabas, eiroremonts,
jauni radiatori, santehnika, liela lodžija. Ls 56 000.• Sudrabu Edžus ielā 15; 5/5; 50 kv.m., labā stāvoklī, lodžija. Ls 49 000.• Atmodas ielā; 1/5, 52 kv.m., izolētas istabas, PVC logi. Lodžija. Ls 40 000.• Meiju ceļā 32; 1/5; 56,2 kv.m., izolētas istabas, lodžija. Ls 52 000.• Satiksmes ielā 35a, 5/9; 50 kv.m., renovētā mājā, gāzes apkure,
izolētas istabas, baltā apdare. Lodžija. Ls 51 000.• Ganību ielā 65; 1/5; 38,4 kv.m., ķieģeļu mājā, izolētas istabas,
kosmētiskais remonts. Ls 34 000.• Ganību ielā 65; 5/5; 54,8 kv.m., izolētas istabas. Ls 43 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 51 kv.m., izolētas istabas, labā stāvoklī, lodžija. Ls 45 000.• Atmodas ielā 68; 2/5; 54 kv.m., izolētas istabas, labā stāvoklī, lodžija.
Ls 47 000.• Atmodas ielā 88; 4/5; 52,7 kv.m., izolētas istabas, PVC logi, labā stāvoklī.
Liela iestiklota un nosiltināta lodžija. Ls 48 000.• Vīgriežu ielā 28; 4/4; 54,4 kv.m., izolētas istabas, mēbelēts,
iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves tehniku, aizkari, lodžija. Ls 61 000.• Kastaņu iela 2a; 2/5; 59,3 kv.m., izolētas istabas. Ls 42 000.• Pērnavas ielā 10 (RAF); 3/5; 52 kv.m., izolēta istabas,
PVC logi, labā stāvoklī. Ls 44 000.• Pērnavas ielā 2; 7/9; 48,1 kv.m., izolētas istabas,
PVC logi, iesākts remonts. Lodžija. Ls 44 000.• Loka maģistrālē 23; 3/9; 50,1 kv.m., izolētas istabas, lodžija.
Blakus b/dārziņš un skolas. Ls 45 000.• Paula Lejiņa ielā 7; 3/5; 54 kv.m., izolētas istabas, lodžija. Ls 45 000.• Paula Lejiņa ielā 1; (RAF); 1/4; 55 kv.m.,
izolētas istabas, lodžija. Laba satiksme ar Rīgu. Ls 43 000.• VAI MAINA PRET 3-IST./Paula Lejiņa ielā 5; 1/5; 54 kv.m., izolētas istabas,
iesākts remonts. Ls 36 000.- PALĪDZĒSIM NOFORMĒT KREDĪTU

• Lāčplēša ielā 19a, 4/5; 62 kv.m., ķieģeļu mājā, labā stāvoklī, lodžija. Ls 53 000.• Helmaņa ielā 5; 2/5; 68 kv.m., izolētas istabas (103. sērija), koka grīdas,
iebūvēta virtuves iekārta, labā stāvoklī, lodžija. Ls 56 000.- /100% KREDĪTS/
• Vīgriežu ielā, 4/5; 73 kv.m., izolētas istabas, lodžija. Ls 47 000.• Ozolniekos, Kastaņu ielā 7; 3/3; 67 kv.m.,
PVC logi, eiroremonts, nomainīti radiatori, santehnika. Ls 67 000.-

3-istabu
• Rīgā, Maskavas ielā 65; 55,4 kv.m., ķieģeļu mājā. EUR 103 000.• Ozolniekos, Aizupes ielā 5; 1/2; 72 kv.m., izolētas istabas, specprojekts,
liela lodžija. Blakus Iecavas upe un Ozolnieku dīķis.
Cenā iekļauta garāža ar paceļamajiem vārtiem. Ls 71 000.• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72,8, ķieģeļu mājā, izolētas istabas, PVC logi,
lamināta grīdas, jauna santehnika, dzelzs durvis, lodžija. Ls 56 000.• Lielajā ielā 36, 3/5; 55,2 kv.m., ķieģeļu mājā, pārplānojums, PVC logi,
lamināta grīdas, iebūvēta virtuves iekārta, nomainīta santehnika. Ls 55 000.• Mātera ielā 61; 1/5; 60 kv.m., „Brežņeva laika” māja, izolētas istabas,
PVC logi, mēbelēts, dzelzs durvis. Ls 59 000.• Māras ielā 8; 5/5, 66,2 kv.m., izolētas istabas, iesākts remonts,
PVC logi, dzelzs durvis. Lodžija. Ls 54 000.• Ganību ielā 60, 7/9; 68 kv.m., lodžija. Ls 46 000.• Satiksmes ielā 35A, renovētā māja, 5/9; 62 kv.m.,
baltā apdare, gāzes apkure, lodžija. Ls 61 000.• Satiksmes ielā 39; 1/5; 69,9 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 51 000.• Satiksmes ielā; 1/5; 70,1 kv.m., izolētas istabas, PVC logi, lodžija. Ls 50 000.• Satiksmes ielā 51; 1/5; 63,8 kv.m., izolētas istabas, PVC logi, jauni radiatori,
vannas istabā nomainīta santehnika, lodžija. Ls 57 000.• Meiju ceļā 16; 5/5; 58 kv.m., izolētas istabas, PVC logi, nomainīta santehnika,
jauni radiatori, iebūvēta virtuves iekārta, mēbelēts. Ls 58 000.• Meiju ceļā 30; 1/5; 68 kv.m., izolētas istabas, PVC koka logi, lamināta grīdas,
jauna santehnika, dzelzs durvis, lodžija. Ls 56 000./VAI MAINA PRET 2-IST. DZĪVOKLI/

3-istabu:
• Dobeles raj., Vītiņu pag., Dailes ielā 3; 1/3; 74,4 kv.m., lauku projekts, krāsns
apkure, lodžija. Ir zemesgabals (noma) ar dārziņu. Blakus b/dārziņš. Ls 6 000.-

4-istabu
• Atmodas ielā 80; 2/5; 78 kv.m., liela lodžija. Ls 60 000.• Tērvetes ielā 90; 3/5; 79 kv.m., liela lodžija. Ls 60 000.• Loka maģistrālē 21; 3/9; 75 kv.m. Laba satiksme ar Rīgu. Lodžija. Ls 50 000.• Ganību ielā 59; 5/9; 77 kv.m., eiroremonts, virtuves iekārta. Ls 65 000.• Ganību ielā 62; 5/9, 75 kv.m., lodžija. Ls 50 000.• Māras ielā 3; 6/9, 72 kv.m., lodžija. Ls 53 000.• Satiksmes ielā 51; 2/5; 85,1 kv.m., izolētas istabas, labā stāvoklī. Ls 57 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

1-istabas:
• Bauskā, Rīgas ielā 71, 2/2; 25 kv.m., ķieģeļu mājā, malkas apkure. Ls 5 000.• Elejā, Gaismas ielā 3; 2/3; 39 kv.m., labā stāvoklī. Ls 9 800.• Liepu ielā 4, 2/2; 22 kv.m., renovētā mājā, izremontēts,
PVC logi, malkas apkure, pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 20 000.• Zirgu ielā 13; 1/2; 22,6 kv.m., ķieģeļu mājā, WC un ūdens dzīvoklī, kamīns.
Baltā apdare. Ls 15 000.• Dambja ielā 94; 2/2; 29,2 kv.m., pēc kapitālā remonta, centrālā malkas apkure,
jauni radiatori, WC un ūdens dzīvoklī. Ls 20 000.• Filozofu ielā 74; 2/2; 29,9 kv.m., pēc kapitālā remonta, malkas apkure, boilers.
WC un ūdens iekšā. Ls 25 000.• Filozofu ielā 74; 2/2; 32 kv.m., pēc kapitālā remonta, malkas apkure, boilers.
WC un ūdens iekšā. Ls 26 000.2-istabu:
• Izstādes ielā 4; 2/2; 30,2 kv.m., krāsns apkure, pilsētas ūdens (iekšā). Pie mājas
zemesgabals, šķūnītis, labā stāvoklī. Ls 26 000
• Lapskalnes ielā 6; 2/2; 30,6 kv.m., malkas apkure, izolētas istabas.
Pilsētas ūdens dzīvoklī, WC kāpņu telpā. Ls 11 000.• Lapskalnes ielā 14; 1/2; 32 kv.m., pēc kapitālā remonta, malkas apkure,
izremontēts, boilers. WC un ūdens iekšā. Atsevišķa ieeja. Ls 26 000.• Zirgu ielā 11, 2/3; 43,6 kv.m., malkas apkure,
WC un ūdens iekšā. Ls 16 000.• Dobeles šosejā 39; 1/2; 40,2 kv.m., ķieģeļu mājā, krāsns apkure,
PVC logi, veikts kapitāls remonts. Ūdens un WC dzīvoklī. Ls 31 500.• Zirgu ielā 8; 1/1; 42 kv.m., pilsētas ūdens, kanalizācija, centrālā malkas apkure.
Ir saskaņots projekts par piebūvi (atsevišķa ieeja) ar kopējo platību 27 kv.m.
Zemes platība 350 kv.m. Ls 39 000.• Vecpilsētas ielā 9; 1/2; 53,7 kv.m., pēc kapitālā remonta, centrālā apkure,
WC un ūdens ir dzīvoklī. Boilers. Atsevišķa ieeja. Ls 35 000./VAI MAINA PRET 1 VAI 2-IST., DZĪVOKLI/
• Filozofu ielā 74; 1/2; 48,4 kv.m., pēc kapitālā remonta, centrālā malkas apkure
(radiatori), PVC logi, boilers. WC un pilsētas ūdens dzīvoklī. Ls 35 000.-

IZĪRĒ:

• 1,5-ist., Brīvības bulvārī 41, 5/5; 44 kv.m., izremontēts, lodžija.
Ls 160.- /mēn.+komunālie maksājumi/.
• 2-ist., Mātera ielā 23/25; 5/5; 42 kv.m., ķieģeļu mājā.
Ls 200.- /mēn.+komunālie maksājumi/.
• 2-ist., Ozolniekos, Aizupes ielā 4; 2/2; 43 kv.m.,
eiroremonts, iebūvēta virtuves iekārta. Ls 250.- /mēn. +komunālie maks./
• 2-ist., Mātera ielā 33, 3/5; 52 kv.m., izolētas istabas, eiroremonts,
virtuves iekārta. Ls 250.-/mēn.+komunālie maks./
• 3-ist., Atmodas ielā 78; 1/5; 68 kv.m., izolētas istabas, virtuves iekārta.
Ls 250.- /mēn.+komunālie maks./
• 1-ist, Satiksmes ielā 5; 40 kv.m. daļēji mēbelēts.
Ls 150.-/mēn.+komunālie maksājumi/
• Māju, Satiksmes ielā 5; 150 kv.m. 4-istabas, gāzes apkure.
Ls 300.-/mēn.+komunālie maksājumi/

MĀJAS:

• 1/2 mājas, Dobeles raj., Auces pilsētas nomalē, ķieģeļu mājā, platība
76 kv.m., 3 istabas, divas virtuves, labā stāvolī, krāsns apkure,
WC, ūdens un boilers, zeme 760 kv.m. Ls 26 000.-
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Atveseļosimies ar vingrošanu
 Ritma Gaidamoviča

Šogad izveidotā Jelgavas poliklīnikas Rehabilitācijas nodaļa,
kurā sniedz fizioterapijas nodarbības gan
lieliem, gan maziem
iedzīvotājiem, jau
Lāčplēša dienā būs
jaunās telpās. Neskatoties uz remontiem
vienā nozarē, uzlabojumi notiek arī pārējās
– patlaban iegādātas
vairākas jaunas medicīnas iekārtas, no
oktobra vidus pirmajā
stāvā darbu sāks Sirds
veselības kabinets, bet
ap Ziemassvētkiem
būs iespēja izmantot
tehnoloģiju, kas ļaus
cilvēkiem atbrīvoties
no liekajiem taukiem.

Jelgavas poliklīnikas valdes
locekle Anna Zīverte
ārstēt tikai ar fizikālo terapiju
– ar dažādu elektrisko aparātu
palīdzību, nevis vingrošanu,
taču tā nav. Protams, arī šī terapija joprojām pastāv, taču lielu
atsaucību guvis jaunais virziens
– fizioterapija jeb ārstnieciskā
vingrošana, kur cilvēks atveseļojas ar kustēšanās palīdzību.
Nodaļa cilvēkiem piedāvā gan
rehabilitāciju, gan profilaktisko
terapiju dažādām slimībām cilvēkiem jebkurā vecumā. «Mums
ir fizioterapeites, kas strādā ar
zīdaiņiem. Viņas pielieto bobata
vingrošanu – bērnu attīstību
veicinošu metodi, kurā akcents
tiek likts uz to, lai bērns strādātu pats. Bieži vien vecāki
uzskata, ka zīdainim vajadzīga
masāža, taču nepieciešamāka
un labāka ir bobata vingrošana, ko pielieto, piemēram, ja
bērns nevēlas sēdēt vai rāpot,
taču tas ir ļoti nozīmīgi viņa
attīstībai, tāpēc ar šīs metodes
palīdzību mazo vingrina, un
viņš to iemācās darīt pareizi. Ar
šo metodi var palīdzēt dažādu
patoloģisku slimību ārstēšanā,»
stāsta J.Dzerkala.
Ļoti populāra kļuvusi arī
grūtnieču vingrošana, kur jaunajām māmiņām tiek mācīts, kā
pareizi sēdēt, elpot, kustēties,
turēties tā, lai nesāpētu mugura. Kā arī nodarbības, kurās jaunajiem vecākiem māca pareizi
turēt, cilāt zīdaini, lai vecākiem
nesāpētu mugura un netiktu
traucēta mazā attīstība.

Jelgavas poliklīnikas valdes
locekle Anna Zīverte stāsta,
ka šā gada laikā, domājot par
cilvēku veselību, skaistumu un
labsajūtu, poliklīnikā ieviesti
vairāki jauninājumi. Viens no
lielākajiem ieguvumiem ir Rehabilitācijas nodaļas izveide.
«Pašlaik nodaļa izvietota šim
nolūkam pielāgotās telpās, taču
novembrī speciālistes darbu
uzsāks jaunās, kas atradīsies
poliklīnikas 4. stāvā. Pašvaldība šīs nodaļas izveidei piešķīra
77 tūkstošus latu, taču reālās
izmaksas pārsniedz 150 tūkstošus. Nodaļā izbūvēta jauna
ventilācijas un kondicionēšanas sistēma, kā arī divas zāles
– viena 40 kvadrātmetrus liela,
otra – gandrīz 80, kas ar bīdāmo
sienu pārdalīta uz pusēm. Līdz
ar to vienlaicīgi varēs strādāt
seši fizioterapeiti. Mazākās
blakus telpas domātas darbam
ar bērniem. Lai arī jaunās telpas vajadzēja atklāt septembrī,
darbi remonta dēļ aizkavējušies
– gaidījām gumijoto grīdas
segumu, kas nodrošina neslīdamību,» tā A.Zīverte.
Patlaban Rehabilitācijas nodaļā strādā trīs bērnu fizioterapeites – Zeltīte Upeniece, Zanda
Lazdiņa, Līva Auziņa – un trīs Visbiežākais iemesls –
pieaugušo fizioterapeites – Ilze muguras sāpes
Pēc palīdzības visbiežāk vērZaķe, Egija Kovaļenko, Judīte
Dzerkala, kā arī masiere Simo- šas cilvēki ar nepareizu stāju
un muguras sāpēm. «Bieži vien
na Vitkauska.
Valdes locekle atzīst, ka doma vecākiem, skatoties uz bērna
stāju, šķiet, ka
par Rehabilitācijas nodaļas izveiTagad pacienti nedaudz līka
mugura ir tidi radusies, lai
pie ārstiem uz kai kosmētisks
palīdzētu cilvētaču
kiem pēc insulta
izmeklējumiem defekts,
lieta ir daudz
pārciešanas. «Zinām, ka tā ir ļoti
vai konsultāci- n o p i e t n ā k a .
Tāpēc gribētu
liela problēma,
jām poliklīnikā vecākus aicināt
jo daudzi pēc
insulta paliek
var pierakstīties, pievērst lielāku
uzmanību saguloši un kopzvanot pa tālru- vām atvasēm
jami. Taču fizioun doties pie fiterapija ir veids,
ni 3022101
zioterapeita jau
kā cilvēkam ļaut
laikus, jo profiatgriezties dzīvē, lai pats spētu sevi primāri laktiskā terapija ļauj nostiprināt
aprūpēt, atsevišķos gadījumos ķermeņa muskulatūru, lai vēlāk
– par sevi rūpēties pilnībā. nerastos problēmas ar stāju un
Pašlaik tiek domāts, kā šos muguras sāpēm. Otra problēma
cilvēkus nogādāt pie mums, bet ir pārāk taisna mugura, arī tādos
pēc nodarbībām – uz mājām. Lai gadījumos jādodas pie fizioterapacientam tas nebūtu ļoti dārgi, peita. Vecākiem pašiem jāpavēro,
tiek domāts par pašvaldības vai bērns nav asimetrisks, kā viņš
finansējuma piesaistīšanu,» tā sēž pie galda, kā nes savu skolas
somu. Pašlaik bērns ikdienā ļoti
valdes locekle.
daudz sēž, kas nelabvēlīgi ietekmē viņa attīstību,» atzīst vecākā
Fizioterapijas
fizioterapeite.
nepieciešamība ikvienam
Ve c ā k ā f i z i o t e r a p e i t e
J.Dzerkala atzīst – līdz šim Ārstnieciskā vingrošana
sabiedrībā pastāvējis uzskats, pirms operācijas
Rehabilitācijas nodaļa piedāka visas slimības lielākoties var

Rehabilitācijas nodaļa patlaban strādā šim nolūkam pielāgotās telpās, taču tas netraucē ne fizioterapeitu darbam, ne klienFoto: JV
tiem. Nodaļa iemantojusi pat ārzemnieku uzticību, kas atzinuši, ka Latvijā fizioterapija ir daudz kvalitatīvāka.
vā arī dažādas nodarbības pirms
operācijām, lai cilvēku tām
sagatavotu. «Piemēram, zinot,
ka pacientam būs gūžas centra
protezēšana, ar fizioterapijas
nodarbībām pirms operācijas
var sagatavot muskuļu korseti
ap operējamo vietu. Tas gan atvieglo ķirurga darbu, jo muskuļi
nebūs ļengani, gan cilvēkam
pašam ļauj daudz vieglāk sākt
staigāt,» teic fizioterapeite.
«Grūtības sagādā sabiedrības neinformētība par to, kas
viņiem vajadzīgs, kas pienākas
un kuru slimību gadījumā vajadzīgas fizioterapeitiskās nodarbības. Nav tādu slimību, kuru
ārstēšanā nevarētu pielietot
fizioterapiju,» stāsta A.Zīverte.
Pavisam noteikti fizioterapijas nodarbības būtu vajadzīgas cilvēkiem ar dažādām
elpošanas slimībām – viņiem
ir neefektīva elpošana, nekustas krūškurvis, tādējādi
ir slikta organisma apskābekļošana. To visu var novērst,
ja iemācās pareizi elpot, pareizi «iedarbināt» ribas un
izelpot. J.Dzerkala stāsta, ka
šādas nodarbības vajadzīgas
arī pacientiem, kuri guvuši
dažādas traumas, lūzumus,
– kamēr attiecīgo vietu sedz
ģipsis, muskuļi izdilst un locītavas slēdzas, taču, strādājot
ar ārstniecisko vingrošanu,
tiek atjaunota muskulatūras
darbība, kas ļauj attiecīgajam
orgānam pilnvērtīgi funkcionēt. Ja pēc ģipša noņemšanas
cilvēks neko nedara, attiecīgā
vieta var atteikties darboties.
Tad palīdzēt ir ļoti grūti.
Fizioterapeite informē, ka
drīzumā praksē tiks ieviesta
Slinga jeb elastīgo saišu terapija. Tā lielākoties tiek pielietota
mugurkaula stiepšanai, kad
skriemeļi saķērušies cits ar citu.
«Pie griestiem piestiprinātas
saites, cilvēks guļ uz kušetes,
viņam visapkārt saliek jostas,
tad noteiktu laiku zināmā leņķī
atstāj nostieptu. Nav jābaidās,
ka cilvēku pārstieps, šeit viss
ir droši, jo viņš stiepjas ar sava
svara palīdzību,» atzīst fizioterapeite.
Fizioterapeita nodarbības
bērniem vecumā līdz 18 gadiem
ir bez maksas, pieaugušajiem ar

ārsta nosūtījumu – 50 santīmu
par reizi. Masāža bērniem līdz
12 gadu vecumam ir par velti,
savukārt pārējiem – maksas
pakalpojums. Paredzēts, ka
jaunajās Rehabilitācijas nodaļas
telpās būs atsevišķa reģistratūra, kur pacients varēs gan
piereģistrēties, gan samaksāt
par pakalpojumu. Tādējādi tiks
mazinātas rindas pie kases 1.
stāvā.

Lieli ieguldījumi
Rentgena nodaļā

Līdztekus Rehabilitācijas
nodaļai būtiski ieguldīts Staru
attēlu diagnostikas nodaļā, kur
veic dažādus izmeklējumus.
«Varētu teikt, ka nodaļa sakārtota atbilstoši Eiropas līmenim.
Šajā gadā piedāvājam jaunu
pakalpojumu – panorāmas zoba
rentgenu, kas spēj vienlaicīgi
uzņemt visu zobu vai žokļa fotogrāfiju, līdz ar to apstarošana
nav jāveic vairākas reizes. Nu
uzsākta arī rentgena datu arhivēšana. Visas bildes, kas uzņemtas šā gada laikā, tiek arhivētas
datu bāzē, līdz ar to pacientam,
atnākot atkārtoti, iespējams
salīdzināt iepriekšējās reizes
bildes ar tikko uzņemtajām,»
tā A.Zīverte.
Rūpējoties par pacientiem,
iegādāta jauna ierīce kaulu
blīvuma noteikšanai – ciskas
jostas skriemeļu kaulu densitometrijas aparāts «Dexa». Ja
pacients uz šo izmeklējumu nāk
ar ģimenes ārsta nosūtījumu,
tas maksā 50 santīmu, taču bez
nosūtījuma – 12 lati.
Šogad pirmo reizi arī uzsākta endoskopiju veikšana,
kas līdz šim poliklīnikā nebija
iespējama. Patlaban gan tiek
veiktas tikai endoskopijas, kas
ļauj apskatīt kuņģi un barības
vadu, taču plānots ieviest arī
kolonoskopiju, kas ļaus apskatīt
taisno un resno zarnu.

Pie ārstiem
var pierakstīties zvanot

«Vēl viens jauninājums – tagad visiem pacientiem pie ārstiem uz izmeklējumiem vai
konsultācijām ir iespēja pierakstīties, piezvanot pa tālruni
3022101. Patlaban iegādāts «ārstu birojs», kas pacienta rēķinu

talonu izdrukā jau reģistratūrā.
Tādā veidā ir atvieglots ārsta
darbs, jo viņam nav jāraksta
tik daudz formalitāšu. Tā vietā
viņš var pievērsties pacientam,» stāsta valdes locekle.
Pašlaik nopirkta, bet vēl nav
uzstādīta datu sistēma, kas
savieno reģistratūru un kasi.
Tā paredz, ka cilvēks, dodoties
uz kasi, nosauks savu uzvārdu,
un tur būs zināms, kas viņam
nepieciešams un cik tas maksās,
jo dati jau atradīsies sistēmā.
A.Zīverte atzīst, ka līdz ar to
varētu samazināties rindas pie
kases, kas patlaban ir poliklīnikas vājais punkts. «Ņemot
vērā kases noslogotību, esam
domājuši par rindas regulatora
uzstādīšanu, kur cilvēks varēs
«izsist» numuriņu un, kamēr
gaidīs savu kārtu, nodarboties
ar ko citu,» tā valdes locekle.
Viņa arī stāsta, ka no oktobra
vidus Jelgavas poliklīnikas 1.
stāvā darbu uzsāks Sirds veselības kabinets, kas ļaus cilvēkiem
reizi gadā pārbaudīt holesterīna, cukura līmeni. Visas šīs
nepieciešamās procedūras, ko
sniegs Sirds veselības kabinetā,
būs bez maksas.

Dienas stacionārs
jaunās telpās

Līdz ar Rehabilitācijas nodaļas pārcelšanos tiek paplašināts
dienas stacionārs, kas turpmāk
atradīsies Rehabilitācijas nodaļai pielāgotajās telpās. «Līdz
šim dienas stacionāram bija
viena telpa, kurā gulēja gan
vīrieši, gan sievietes, taču pēc
pārmaiņām tā tiks nošķirta.
Dienas stacionārā pacientam
ir iespēja saņemt terapiju, paliekot ģimenē un darba vietā,
jo viņš var atnākt uz procedūrām, pavadīt šeit līdz četrām
stundām un doties mājās vai
uz darbu. Mūsdienās šis ir ļoti
būtisks ieguvums, jo nevienam
nav laika gulēt slimnīcā,» tā
A.Zīverte.

Varēs atbrīvoties
no liekā svara

«Mūsdienās ir daudz pacientu, kuriem problēmas ar tauku
depozītu atsevišķās ķermeņa
vietās. Esam ieplānojuši uzstādīt ultraskaņas tauku lipolīzes

aparātu, ar kura palīdzību tiek
sašķeltas tauku šūnas. Un mēneša laikā organisms no tām
atbrīvojas. Pēc vienas šādas procedūras cilvēks var zaudēt līdz
pat diviem ar pusi centimetriem
no ķermeņa apkārtmēra. Šāds
aparāts būs pirmais gan Latvijā,
gan Baltijas valstīs. Patlaban
vēl nav izrēķinātas un noteiktas
izmaksas šai procedūrai. Būs
vajadzīga arī ārsta izziņa, kas
ļaus šo operāciju veikt, lai tā
neapdraudētu cilvēka dzīvību.
Iekārta varētu sākt darboties
pirms Ziemassvētkiem,» informē valdes locekle.

Nākamgad uzsāks mazās
ķirurģiskās operācijas

Patlaban pilnībā izremontēta arī Ķirurģijas nodaļa. Pašlaik gan vēl nav uzsākts darbs
operāciju zālē, jo aizkavējušies
iepirkumi, kur jāiegādājas
anestēzijas iekārta un jāsakārto jautājumi, kas saistīti ar
skābekļa piegādi pacientiem.
«Paredzams, ka no nākamā
gada poliklīnikā varētu veikt
mazās ķirurģiskās operācijas.
Daudzas no tām – ar lāzera
palīdzību. Piemēram, vēnu
operācijas vecāka gada gājuma pacientiem, kuriem nevar
veikt parastas operācijas, kā
arī dažādas kosmētiskās operācijas. Ieviešot to, varētu
veikt arī dažādas uroloģiskās
operācijas, taču jebkura no
tām būs par maksu,» stāsta
A.Zīverte.

Nākotnes plānos –
jumta remonts

«Domājot par uzlabojumiem,
zinām, ka nākamais, ko vajadzētu remontēt, ir jumta segums,
kas pēdējo reizi labots pirms deviņiem gadiem, jo tas laiž cauri
ūdeni. Nākamajā gadā plānots
arī ģimenes ārstu kabinetu remonts un to pārveidošana, kas
paredz atdalīt ārsta kabinetu no
medmāsas kabineta. Līdz ar to
medmāsa priekštelpā pacientus
sagatavos procedūrām, bet ārsts
turpinās darbu ar pacientu. Kabinetu pārveidošana atvieglos
ārsta darbu, jo viņš netiks lieki
traucēts. Šādu praksi jau esam
ieviesuši ginekoloģijas un acu
ārsta kabinetā,» tā A.Zīverte.
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Kultūras pasākumi
 5. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju diena.
 6. oktobrī – JPPA «Kultūra» sezonas atklāšanai veltītie pašdarbības
kolektīvu sporta svētki (Jelgavas Sporta hallē).
 6. oktobrī pulksten 17 – instrumentālās kamermūzikas koncerts,
piedalās Sniedze Prauliņa (flauta) un Silvija Silava (ērģeles, klavieres)
(Jelgavas Sv.Annas baznīcā).
 9. oktobrī pulksten 19 – «Muzikālā teātra 7» viesizrāde A.R.Gērnija
pasaulslavenais bestsellers «Mīlestības vēstules». Lomās Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš. Režisors Pēteris Gaudiņš, scenogrāfs Guntars
Kambars, saksofonu spēlē Zintis Žvarts. Biļešu cena – Ls 8; 6; 5; 4.
 11. oktobrī pulksten 13 – koncertprogramma lekcija skolu jauniešiem «Dejas ar saksofoniem». Dāmu saksofonu kvartets «n[ex]t»
izpilda dažādu laikmetu un stilu deju mūziku, to virtuozi arī izdejojot. Koncertu vada muzikoloģe Karina Bērziņa. Programmā: klasika
– J.S.Bahs «Polonēze», V.A.Mocarts «Menuets», J.Brāmss «Ungāru
deja Nr.5»; kino mūzika – «Pēdējais tango Parīzē», «Slaidais gaišmatis
ar melnu kurpi», fokstrots no k/f «Pie bagātās kundzes»; deju mūzika
– čardašs, samba «Tikko», ča-ča-ča, pasodoble, rokenrols. Biļešu cena
– Ls 1,50; 1.
 No 12. līdz 14. oktobrim – Ā.Alunāna dienām veltītais amatierteātru festivāls «No aktiera nāk joki...». Piedalās teātru kolektīvi no
Baranovičiem (Baltkrievija), Tirzas, Jēkabpils, Skrīveriem, Lielvārdes,
Tērvetes, Jelgavas Jaunais teātris un Jelgavas Ā.Alunāna teātris.
 17. oktobrī pulksten 19 – Zigurds Neimanis, Dainis Porgants,
dziedātāja Sandra koncertprogrammā «Precies ar zvaigzni». Biļešu
cena – Ls 2; 1,5; 1.
 18. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde «Divpadsmitā nakts» (latviešu valodā). Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50.
 19. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde «Divpadsmitā nakts» (krievu valodā). Biļešu cena – Ls 2; 1,5; 1.
 23. oktobrī pulksten 19 – Rīgas Krievu teātra viesizrāde N.Gogoļa
«Precības». Režisors M.Bičkovs, lomās O.Ņikuļina, G.Baženova,
G.Rosijska u.c. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3.
 27. oktobrī pulksten 14 un 17 – Dailes teātra viesizrāde Denī
Robēra «Intim». Bērniem līdz 14 gadiem skatīties nav ieteicams! Kādā
Parīzes kafejnīcā satiekas divi cilvēki – sieviete un vīrietis. Viņai ir ap
divdesmit pieci, viņam – jau pāri četrdesmit. Lomās Ģirts Ķesteris un
Kristīne Nevarauska. Režisors Dž.Dž.Džilindžers, scenogrāfs Mārtiņš
Vilkārsis, mūzika – grupa «Dzelzs vilks». Biļešu cena – Ls 8; 6; 5.
 30. oktobrī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde Ivana
Viripajeva «Valentīndiena», likteņspēle. Režisore Ilze Rudzīte, lomās
Skaidrīte Putniņa, Inese Ramute, Andris Gross. «Valentīndiena» ir
spēles ar padomju laiku. Luga ir parafrāze par M.Roščina padomju
lugu «Valentīns un Valentīna». Izrādes skaņu partitūrā Vladimira
Visocka dziesmas, Aiņa Rudzīša aranžējumi un mūzika ģitārai. Biļešu
cena – Ls 4; 3; 2,50.
 23. novembrī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde Leldes Stumbres «Laimīgā Blūmentāle». Asinis stindzinoša komēdija divos cēlienos.
Lomās Marīna Janaus vai Lidija Pupure, Indra Briķe vai Esmeralda
Ermale, Ligita Skujiņa, Andris Makovskis. Režisors Juris Rijnieks.

Izstādes
Kultūras namā

 No 1. septembra – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde.
 Līdz 4. oktobrim – Zemgales NVO atbalsta centra fotoizstāde
«Jaunieši tev apkārt».
 No 4. oktobra – Viktoras Ostašenkovas (Lietuva) akvareļi; Aleksandras Ostašenkovas (Lietuva) fotogrāfijas.
 No 12. oktobra – Taipejas misija un Jānis Anmanis piedāvā Pasaules
bērnu zīmējumu galeriju, veltījumu Taivānas nacionālajai dienai.

Sporta pasākumi
 6. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā,
10. kārta (6. vidusskolā).
 6. oktobrī pulksten 11.30 – Jelgavas atklātais LR čempionāts
svaru stieņa spiešanā guļus GPC – WPC versijā (LLU sporta namā
Raiņa ielā 1).
 6. oktobrī pulksten 12 – Zemgales rudens maratons – Latvijas,
Baltijas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā (Pasta salas airēšanas bāzē).
 7. oktobrī pulksten 10 – LR čempionāta posms moto daudzcīņā
(Ruļļu trasē).
 12. oktobrī pulksten 15.30 – sezonas atklāšanas sacensības
peldēšanā (LLU baseinā).
 14. oktobrī pulksten 11 – Hansabankas Jaunatnes līgas LR čempionāts basketbolā meitenēm «Jelgavas BJSS» – «Saldus PSS» (Jelgavas
Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 14. oktobrī pulksten 12 – Jelgavas novada orientēšanās kluba
«Alnis» atklātais čempionāts (iepriekšēja pieteikšanās – www.alnis.
id.lv; ok.alnis.gmail.com) (Kalnciema vidusskolā).
 17. oktobrī pulksten 15.30 – Jelgavas skolu Olimpiskās stafetes
peldēšanā (LLU baseinā).
 20. oktobrī pulksten 9 – Jelgavas atklātais čempionāts makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri, dalībnieku reģistrācija no pulksten 8.15
(pie airēšanas bāzes Pasta salā).
 20. oktobrī pulksten 10 – biedrības «Remoss» piedzīvojumu
sacīkste «Jelgava 2007», dalībnieku reģistrācija Ozolnieku vidusskolā
no pulksten 8.30 līdz 9.30 (Jelgavas rajona Ozolnieku vidusskolas
apkārtnē).
 20. oktobrī pulksten 11 – Hansabankas Jaunatnes līgas LR čempionāts basketbolā meitenēm «Jelgavas BJSS» – «Cēsis PSS» (Jelgavas
Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 20. oktobrī pulksten 14 – «Traffic» 1. līgas čempionāts futbolā FK
«Jelgava» – FK «Auda» (Rīga) (stadionā Sporta ielā 2).
 24. oktobrī pulksten 19 – LBL LR čempionāts basketbolā BK
«Zemgale» – «Saldus» (Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 26. oktobrī pulksten 19 – LBL LR čempionāts basketbolā BK
«Zemgale» – «Cēsis» (Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 27. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā,
11. kārta (6. vidusskolā).

KULTŪRA

Ceturtdiena, 2007. gada 4. oktobris

Ar dziesmām un dejām
sākas jaunā sezona
 Ritma Gaidamoviča

Pagājušajā ceturtdienā,
27. septembrī, sākusies
jaunā kultūras sezona,
kas sola jelgavniekus
un pilsētas viesus priecēt ar dažādām teātra
izrādēm, koncertiem,
kopīgiem svētkiem un
starptautiskiem festivāliem. Jauno sezonu
uzsākot, pabeigti arī
Mazās un Deju zāles
remonti. Šis darba cēliens īpašs ar to, ka
visiem pašdarbības kolektīviem jāgatavojas
Vispārējiem Latviešu
dziesmu un deju svētkiem. Nākamā vasara
sola arī daudz vairāk
brīvdabas pasākumu,
jo būs pabeigta Uzvaras parka brīvdabas
estrāde.
Aģentūras «Kultūra» direktora vietniece Inta Englande stāsta, ka šī sezona visiem kultūras
darbiniekiem, tautas mākslas
kolektīviem un to vadītājiem Kaut šķiet, ka kultūras nams ir ļoti liels, Inta Englande atzīst, ka vietas visiem pašdarbības
ir īpaši nozīmīga, jo ikviens ko- kolektīviem tomēr nepietiekot – lai iegūtu telpas, tie stāvot rindā.
Foto: JV
lektīvs nākamvasar, jūlijā, vēlas
piedalīties Vispārējos latviešu
dziesmu un deju svētkos Rīgā. nos pabeigti šīs vasaras remon- izrādes, kas saplānotas vairākus notikumam,» teic direktora
Līdz ar to visas sezonas garumā ti. Jaunu skatu ieguvušas divas mēnešus uz priekšu. Sāktas vietniece.
Protams, gaidāmi arī starppašdarbības kolektīviem pare- kultūras nama zāles – Mazā un sarunas ar šiem teātriem par
dzami mēģinājumi, konkursi Deju zāle. Deju zālē ir jauns Ziemassvētku koncertu uzve- tautiskie festivāli – Grafiti
un skates. Tas ir liels notikums sienu un griestu apšuvums, šanu Jelgavas kultūras namā. mākslas festivāls, šogad iereizi piecos gados, kurā pieda- jauna grīda un skatuve, bet Jaunajā sezonā paredzēta arī dibinātais Smilšu skulptūru
līties vēlas ikviens dejotājs un Mazajā zālē veikts kosmētiskais Valmieras, Daugavpils un Lie- festivāls. Īpaši nozīmīgs šajā
remonts. Abās arī ieviesta un pājas pilsētu aktieru viesošanās sezonā solās būt Starptautiskais
dziedātājs.
ledus skulptūru festivāls, jo tam
I.Englande atzīst, ka kolektīvi sakārtota ventilācijas sistēma, uz kultūras nama skatuves.
1. novembrī jelgavnieki ska- aprit 10 gadi. Šī sezona nozīmīšim notikumam gatavojas laicīgi bet pašlaik tiek domāts par
– dejas tiek iestudētas, dzies- stacionāras skaņas un gaismas tītāju zālē varēs redzēt filmu ga arī ar to, ka nākamajā gadā
«Nerunā par to».
Ādolfam Alunānam paliek 160
mas iedziedātas, notikuši arī sistēmas ierīkošanu.
Šajā sezonā, tāpat kā līdz šim,
Īpaši šajā gadā tiks atzīmētas gadi. Par godu teātra tēvam tiks
pirmie novadu kopmēģinājumi.
j e l g a v n i e k u s folkloras kopas «Dimzēns» un organizēts īpašs sarīkojums, jo
«Visvairāk mūs
priecēs dažādu tautas deju ansambļa «Diždan- Jelgava ir viņa dzimtā pilsēta,
priecē tas, ka
Jaunā kultūras teātru izrādes, cis» lielās jubilejas.
tāpēc pilsētas pienākums ir gopašvaldība jau
k
o
n
c
e
r
t
i
u
n
Interesants
šajā
sezonā
solās
atzīmēt šo lielo jubileju.
divus gadus pēc
sezona būs īpaši svētku sarīkoju- būt pārrobežu kultūras pro- dam
«Mēs priecājamies, ka nākakārtas piešķīrunozīmīga ikvie- mi. Pavisam drīz jekts ar Šauļu pilsētu «Paldies, majā vasarā jelgavnieki varēs
si lielus līdzeksezonā Saule!», kurā no Jelgavas pieda- apmeklēt arī dažādus brīvdabas
ļus tautas tērpu
nam kolektīvam, jaunajā
uz Jelgavu pir- līsies kori, kamerorķestris, reži- pasākumus Uzvaras parkā. Tas
iegādei un to
atjaunošanai,
jo vasarā notiks mo reizi brauks sors, projekta vadītājs un skaņu ir būtisks ieguvums gan mums,
«Muzikālais te- operators, gaismotājs. Šauļus gan jelgavniekiem,» stāsta dilai kolektīvu
Vispārējie lat- ātris 7». Ņemot pārstāvēs koris, scenogrāfs un rektora vietniece.
vizuālais tēls
ka Latvijā tērpu mākslinieks. Pārrobežu
Tāpēc I.Englande ikvienu
būtu atbilstošs
viešu dziesmu vērā,
modē nākuši da- rojekta pirmizrāde plānota no- jelgavnieku un pilsētas viesus
viņu snieguun deju svētki
žādi šovi, oktob- vembrī – Lāčplēša dienā.
aicina sekot līdzi afišām, reklāmam. Taču viss
rī tiks piedāvāts
«Jau tagad domājam par mām aģentūras mājas lapā www.
vēl nav pilnībā
jautrs šovs «Pre- ikgadējiem Jelgavas Pilsētas kultura.jelgava.lv un informācijai
nomainīts, tāpēc ceram, ka arī nākamajā cies ar zvaigzni». Sadarbība tiks svētkiem maijā. Ņemot vērā, masu medijos, lai uzzinātu par
gadā līdzekļi tiks atvēlēti, lai turpināta ar Rīgas Krievu teātri ka nākamajā gadā Jelgavas aģentūras «Kultūra» piedāvātasagādātu visu nepieciešamo,» – pirmā izrāde paredzēta jau šā pilij paliek 270 gadi, plānots, jiem pasākumiem šajā sezonā un
mēneša beigās. Būs arī Dailes ka arī mūsu Pilsētas svētki tiks ikvienā no tiem ar savu klātbūtni
tā direktora vietniece.
Līdz ar jaunās sezonas sākša- teātra un Nacionālā teātra vies- aizvadīti par godu šim lielajam kuplinātu skatītāju rindas.

Koncertlekcija jauniešiem
 Ritma Gaidamoviča

Nākampiektdien, 11.
oktobrī, plksten 13
uz Jelgavas kultūras namu tiek aicināti Jelgavas skolu
jaunieši, kā arī citi
interesenti, kas vēlas piedalīties koncertlekcijā «Dejas
ar saksofoniem». Tā
skatītājiem līdztekus
mūzikai sola ne tikai
dejas, bet arī izglītošanos mūzikas un
deju vēsturē.
Aģentūras «Kultūra» direk-

tora vietniece Inta Englande
stāsta, ka šāda pasākuma
mērķis ir bērnu un jauniešu
muzikālā izglītošana. «Zināms, ka jaunieši nav tik
aktīvi klasiskās un simfoniskās mūzikas koncertu
apmeklētāji. Taču bieži vien
viņi nemaz nav bijuši īstā
nopietnās mūzikas koncertā.
Tāpēc mēs jauniešiem šajā
reizē vēlamies piedāvāt iespēju reizē klausīties mūziku,
skatīties dejas un izglītoties
par dažādiem piedāvātajiem
mūzikas žanriem,» teic direktora vietniece. Šī ir koncertlekcija, kurā uzstāsies
populārais dāmu saksofonu

kvartets «n[ex]t» ar programmu «Dejas ar saksofoniem».
Programma izveidota no dažādu laikmetu un stilu deju
mūzikas, balstoties uz trim
pamatiem: klasisko mūziku,
kino mūziku un dejām, ko
jaunatne dejojusi dažādās
deju zālēs. Īpašs akcents tiks
likts uz dāmu kvarteta spēju
ne tikai dejas spēlēt, bet arī
virtuozi izdejot pēc profesionāla horeogrāfa iestudējuma.
Līdztekus mūzikai klausītāji
varēs uzzināt interesantus
faktus no dejas vēstures,
līdz ar to programma būs ne
tikai klausāma un skatāma,
bet arī izglītojoša visiem in-

teresentiem un skatītājiem.
Ko n c e r t p r o g r a m m u v a d ī s
muzikoloģe, bērnu un jauniešu koncertu producente,
Karina Bērziņa. Tajā tiks
atskaņoti un izdejoti tādi
slaveni klasiskās mūzikas
skaņdarbi kā J.S.Baha «Polonēze», V.A.Mocarta «Menuets», kino mūzika – M.Zariņa
fokstrots no filmas «Pie bagātās kundzes», G.Barbjeri
«Pēdējais tango Parīzē», deju
mūzika – ča-ča-ča, pasodoble,
rokenrols un citi skaņdarbi.
Biļetes cena – lats un 1,50
lati. Pasākumu rīko aģentūra
«Kultūra» sadarbībā ar «Latvijas Koncertiem».

