«Vecāki Jelgavai» jau
4. – 5. lpp.
5. gadu iziet ielās
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Sāk 4. vidusskolas
piebūves celtniecību

 Sintija Čepanone

Gandrīz divus mēnešus
vēlāk nekā iepriekš plānots sācies darbs pie
4. vidusskolas piebūves celtniecības. Pašlaik
būvdarbu teritorija jau
daļēji norobežota un
veikti citi sagatavošanās darbi. 9. oktobrī
izsniegta būvatļauja, un
tas nozīmē, ka nu sāk
piepildīties iecere par
modernāko un plašāko
skolu pilsētā.
«Par vērienīgā projekta realizāciju tika izsludināts atklātais
konkurss, kuram pieteicās septiņi
pretendenti, taču, kad jau bija noteikts uzvarētājs, īsi pirms līguma
slēgšanas dienas, viens no pretendentiem Iepirkumu uzraudzības
birojā (IUB) iesniedza sūdzību
par, viņaprāt, negodīgu konkursa

rezultātu,» Jelgavas Izglītības
pārvaldes Saimnieciskās daļas
vadītāja Ilze Butkus norāda, ka
tās izskatīšana prasījusi laiku, un
atklāj, ka pēc tam tas pats pretendents sūdzību iesniedzis atkārtoti.
Taču IUB konkursa norisē pārkāpumus nekonstatēja, tādēļ 4.
vidusskolas piebūves celtniecība
uzticēta būvkompānijai «LEC»,
kuras piedāvājums tika atzīts par
saimnieciski izdevīgāko.
SIA «LEC» darbus apņēmusies pabeigt līdz 2009. gada 1.
augustam.
«Jelgavas 4. vidusskolas piebūves celtniecības darbi tika uzsākti
uzreiz pēc līguma noslēgšanas ar
Jelgavas Izglītības pārvaldi. Agrāk
tas nebija iespējams objektīvu, no
mums neatkarīgu iemeslu dēļ,»
SIA «LEC» valdes loceklis Didzis
Vītols skaidro, ka līgums par
būvniecības darbiem noslēgts 24.
septembrī un nekavējoties veikti
visi nepieciešamie dokumentāci-

jas sagatavošanas darbi. Pašlaik
norit sagatavošanās Jelgavas 4.
vidusskolas piebūves celtniecībai,
un D.Vītols norāda, ka projekta
laikā paredzēts veikt jaunas piebūves un ēdnīcas būvniecību, kā
arī esošās skolas ēkas renovāciju.
«Darbi norit atbilstoši grafikam, un vēl šogad paredzēts ielikt
pamatus galvenajam korpusam,
sākt sporta zāles piebūves celtniecību, kā arī nomainīt maģistrālos
kanalizācijas tīklus,» skaidro
būvuzraugs Juris Veiss, norādot,
ka līdz šā gada beigām jāapgūst
apmēram 900 tūkstošus latu.
«Uz paredzētajiem vērienīgajiem darbiem raugāmies ar
lielām cerībām, jo uzticamies
uzņēmumam. Apzināmies, ka
visas darbības vajadzēs nopietni
saskaņot un būvniecības darbi
radīs ne mazums apgrūtinājumu skolas ikdienas darbā, taču
esam gatavi ar to samierināties,
jo zinām, kāds būs rezultāts,» 4.

Būvdarbu
teritorija
pie 4. vidusskolas
jau daļēji
norobežota un veikti
citi sagatavošanās
darbi, lai
varētu
sākties
vērienīgā
piebūves
celtniecība. Skolas
piebūves
kopējā platība būs
5713,34
kvadrātmetri un
tās celtniecības
izmaksas
varētu
sasniegt 5
miljonus
latu.
Foto: JV
vidusskolas direktors Agris Celms
norāda, ka pāris kompromisu
jau rasti, piemēram, jautājumā
par skolas ēdnīcas un ēdamzāles
rekonstrukciju. «To gribēja sākt
jau pašlaik, taču vienojāmies,
ka pārbūves darbus atliks līdz
maijam, lai mēs pēc iespējas ilgāk
skolēniem varētu nodrošināt ēdināšanu,» tā skolas direktors, pieļaujot, ka lielajā skolā tomēr šajā
jomā varētu rasties problēmas,
jo esošo ēdnīcu un zāli paredzēts
pārbūvēt pilnībā.
A.Celms norāda, ka, sākoties
reāliem būvdarbiem, pastiprināta
uzmanība tiks veltīta arī skolēnu
drošības jautājumiem. «Darīsim
visu iespējamo – gan ar audzināšanas darbu, gan instrukcijām, gan
atgādinājumiem,» viņš piebilst, ka
arī šajā ziņā nepieciešama sadarbība ar darbu veicējiem – viņiem
jāapzinās, ka celtniecības darbus
veic laikā, kad skolā mācās ap
800 bērnu.

Pašvaldības policijas priekšnieks atkāpjas no amata
 Kristīne Pētersone

Jelgavas pašvaldība
saņēmusi Pašvaldības
policijas priekšnieka Feliksa Jasena iesniegumu
ar lūgumu atbrīvot viņu
no ieņemamā amata.
Savu palikšanu amatā
F.Jasens uzskata par
neiespējamu, jo tas pēc
20. jūlija notikumiem
varētu kaitēt pašvaldības tēlam un darba
devēja reputācijai.
Pirms Jelgavas domes vadības
galīgā lēmuma attiecībā uz policijas darbu pilsētas Pašvaldības
policijas priekšnieks F.Jasens
lūdzis atbrīvot viņu no ieņemamā
amata. Šāds lēmums pieņemts,
izvērtējot vasarā notikušo, izmek-

lēšanas rezultātā pret policijas
darbiniekiem izvirzīto apsūdzību
un dienesta kopējo atbildību.
Jautājums par F.Jasena atbrīvošanu tiks izskatīts domes sēdē
25. oktobrī.
Pēc notikumiem šā gada jūlijā
pašvaldība izveidoja komisiju
domes priekšsēdētāja vietnieka
Aigara Rubļa vadībā, kurai tika
uzdots izvērtēt policijas darbību.
Komisija konstatēja vairākus
trūkumus iekšējo normatīvo
aktu izstrādē, kārtībā, kādā Pašvaldības policijas personālsastāvs
tiek iepazīstināts ar Pašvaldības
policijas darbību reglamentējošiem dokumentiem, nepilnības
administratīvā patruļdienesta
darba organizēšanā. Komisijas
ziņojumā teikts, ka Jelgavas Pašvaldības policijā nav nodrošināta
iekšējo normatīvo aktu izstrāde,

to ievērošana, darba kontrole,
kā arī kārtības un profesionālās
ētikas normu ievērošana.
Pēc iepazīšanās ar komisijas
darba rezultātiem un sekojot
līdzi izmeklēšanas gaitai, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš novērtē policijas priekšnieka rīcību, kurš uzņēmies pilnu
atbildību par notikušo. «Policijā ir
jābūt rūpīgai kadru atlasei. Liela
nozīme ir arī policijas darbinieku
apmācību procesam, kura rezultātā jāzina gan savas tiesības, gan
pienākumi. Policijas darbiniekam
ir jābūt ne tikai kārtības sargam,
bet jābūt ciešā mijiedarbībā ar
sabiedrību, palīgam dažādu problēmsituāciju risināšanā, kā arī
jāspēj pieņemt atbildīgus lēmumus. Jaunajai policijas vadībai būs
jāņem vērā komisijas secinājumi,
jāpārskata Pašvaldības policijas

darba organizācija, jānovērš nepilnības un jāpilnveido darbs. Vēl
ir daudz jāstrādā gan pie policistu,
gan atsevišķas sabiedrības daļas
kultūras līmeņa un savstarpējās
sapratnes uzlabošanas. Par to liecina cilvēku uzvedība uz ielām, pie
automašīnas stūres, sabiedrībā
un dažādos pasākumos,» uzskata
domes priekšsēdētājs.
Lēmumu par jaunu Pašvaldības
policijas vadītāju dome varētu
pieņemt līdz šā gada beigām, bet
pagaidām tiks nozīmēts priekšnieka vietas izpildītājs.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka pēc tam, kad atklātībā nāca
informācija par pašvaldības policistiem, kuri aizturēti aizdomās
par kāda sirmgalvja piekaušanu
līdz nāvei, Jelgavas pašvaldība
nopietni pievērsās iestādes darba
izvērtēšanai.
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Apkures pieslēgšana
rit pilnā sparā
 Sintija Čepanone

Ja viss noritēs, kā plānots, tad jau šīs nedēļas beigās siltums
būs piegādāts visiem
namiem, kas pieslēgti
centralizētajai apkures sistēmai. SIA «Jelgavas koģenerācija»
speciālisti norāda, ka
būtisku problēmu šajā
procesā nav radies
– siltuma padeve norit
kā katru rudeni.
«Apkures pieslēgšana norit
pilnā sparā, un process turpinās. Ja vēl šīs nedēļas sākumā
siltums bija piegādāts ap 30
procentiem patērētāju, tad
jau pašlaik tas nodrošināts 80
procentiem. Arī namu apsaimniekotāji bijuši aktīvi, un tas
vieš cerību, ka nedēļas beigās
apkure būs nodrošināta visiem
namiem,» atklāj «Jelgavas koģenerācijas» tehniskais direktors
Pēteris Kazulis.
Viņš norāda, ka siltuma piegāde sākta pagājušās nedēļas

pirmajā pusē ar pirmsskolas
izglītības iestādēm, apkure pieslēgta arī namiem, pamatojoties
uz mājas vecākā iesniegumu,
kas saskaņots ar apsaimniekotāju. «Pagājušajā piektdienā
par visu namu pieslēgšanu
iesniegumu saņēmām no lielākā apsaimniekotāja Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes,
aktīvi bija arī citi apsaimniekotāji,» P.Kazulis bilst, ka šonedēļ
jau process norit neatkarīgi no
iesniegumiem, jo apkure jāpieslēdz, kad trīs dienas pēc kārtas
vidējā diennakts temperatūra
ir zemāka par plus astoņiem
grādiem.
Runājot par grūtībām, ar ko
nācies saskarties, apkuri pieslēdzot šajā sezonā, tehniskais
direktors norāda, ka būtisku
šķēršļu šajā ziņā nav bijis. Vien
spēcīgais vējš pagājušās nedēļas
nogalē, kas radīja elektropiegādes traucējumus, apgrūtināja
siltuma pieslēgšanu atsevišķiem
objektiem Pārlielupē.
P.Kazulis piebilst, ka arī pērn
oktobra vidū apkure bija pieslēgta visām mājām.

Aicina apspriest pilsētas
teritorijas plānojumu
 Sintija Čepanone

Pirmdien, 15. oktobrī, sākās sabiedriskā
apspriešana Jelgavas
teritorijas plānojuma
2008. – 2020. gadam
1. redakcijai. Tās laikā ikviens jelgavnieks
aicināts iepazīties ar
dokumentu projektiem
un izteikt savus priekšlikumus.
Sabiedriskajai apspriešanai,
kas norisināsies līdz 26. novembrim, nodoti trīs dokumentu
projekti: Jelgavas teritorijas
plānojuma 2008. – 2020. gadam
1. redakcija, tajā skaitā Vides
pārskats un Kultūras pieminekļu
individuālās aizsardzības zonu
projekts; Jelgavas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007. – 2020.
gadam projekts un Jelgavas integrētās attīstības programmas
2007. – 2013. gadam projekts.
Minēto dokumentu projekti
pieejami kā elektroniskā, tā
rakstiskā formātā. Ar tiem var iepazīties Jelgavas pilsētas portālā:
www.jelgava.lv; Jelgavas domes
ēkā, Informācijas aģentūrā, katru
darba dienu no pulksten 8 līdz 12
un no pulksten 13 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 12 un
no 13.30. līdz 14.30; Pieaugušo
izglītības centrā Svētes ielā 33
katru darba dienu no pulksten 9
līdz 17, kā arī Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, bibliotēkā «Pārlielupe», «Miezīte» un Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
fundamentālās bibliotēkas la-

sītavā.
Sabiedriskās apspriešanas
laikā pilsētas iedzīvotājiem ir
iespēja izteikt ierosinājumus un
paust savu nostāju par Jelgavas
pilsētas ilgtermiņa plānošanas
dokumentu pirmo redakciju. To
var izdarīt, atsauksmes, priekšlikumus un jautājumus rakstiski
iesniedzot Informācijas aģentūrā
vai elektroniski, sūtot e-pastu
uz adresi: arh@dome.jelgava.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sēde
notiks 22. novembrī pulksten 18
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka jaunu pilsētas teritoriālo
plānojumu bija nepieciešams izstrādāt, jo kopš 1999. gada situācija Jelgavā būtiski mainījusies,
tāpēc teritorijas plānojumā veikta pilsētas arhitektoniski telpiskā
analīze, to iekļaujot teritorijas izmantošanas zonējumā. Noteiktas
teritorijas, kur ēkām pieļaujams
palielināts stāvu skaits, kā arī
kultūras pieminekļu individuālās
aizsardzības zonas, izstrādāti
jauni teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi, izanalizētas plūdu riska teritorijas un
ierobežota apbūve tajās. Jelgavas
pilsētas attīstības stratēģija atšķirībā no iepriekšējās ir īsa un
vispārināta, akcentējot galveno
stratēģijas mērķi – uzlabot Jelgavas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Savukārt integrētās attīstības
programma ir konceptuāls dokuments vidējam termiņam. Katru
gadu, pieņemot pašvaldības budžetu, šo dokumentu paredzēts
aktualizēt.

2

INTERVIJA

Ceturtdiena, 2007. gada 18. oktobris

«Par darbu domē
biju sliktākās domās»
 Kristīne Pētersone

Uz desmit mēnešiem
bija mainījies Jelgavas domes sastāvs
– līdz ar brīdi, kad
deputāts Jurijs Strods
kļuva par ekonomikas
ministru un uz laiku
nolika deputāta mandātu, viņa vietā nāca
«Tēvzemei un brīvībai/
LNNK» pārstāvis Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Lauku
inženieru fakultātes
Vides un ūdenssaimniecības katedras docents Ēvalds Dreimanis. Tagad J.Strods
atgriezies pie deputāta pienākumu pildīšanas. Sarunā ar
«Jelgavas Vēstnesi»
Ē.Dreimanis atklāj,
kāds bija viņa priekšstats par darbu domē
pirms kļūšanas par
deputātu un kādas
atziņas, jau esot deputātam, viņš guvis.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzējs Ēvalds Dreimanis pēc desmit mēnešu
darba Jelgavas domē atzīst, ka ir kļūdījies. «Es domāju, ka dome strādā sliktāk nekā patiesībā
Foto: JV
izrādījās.»

uz pilnu klapi. Protams, man
bija atšķirīgs viedoklis dažos
Visbiežāk cilvēks, kurš jautājumos, taču tas ir tikai
nav saistīts ar darbu domē, normāli.
pašvaldībā, spriež skeptiski
Jūs bijāt pozīcijas depu– «roka roku mazgā», «par tāts, taču sakāt, ka vienoiedzīvotāju interesēm vis- tības dēļ akli nebalsojāt
pār nedomā», «galvenais par lietām, kas jums nebija
gūt labumu sev». Vai arī jūs pieņemamas.
bijāt līdzīgās domās, pirms
Jā, manas ugunskristības
kļuvāt par deputātu?
bija par lēmumu izveidot doEs varbūt neteiktu tik skaļi, mes mājas lapu internetā kriebet, jā, arī man bija priekšstats, vu valodā. Lai arī visi deputāti
ka domē zināmā mērā valda tam piekrita, es balsoju pret.
korupcija un pastāv liela darba Kāpēc? Savas pārliecības dēļ.
haltūra. It sevišķi man šķita, ka Es uzskatu – ja mēs izrādām
privatizācijas
šādu pretimlietas nenotiek
krievM a n u p r ā t , nākšanu
tā, kā vajadzēvalodīgajiem,
tu.
v i e n k ā r š a m tad to pašu pelNonākot
arī Jeljelgavniekam nījuši
domē, jūsu
gavā dzīvojošie
aizdomas appieejamā in- poļi, lietuvieši.
stiprinājās?
Izcelt tikai vieformācija par nu valodu nav
Tagad varu
atzīties godīgi,
domes darbu godīgi.
ka par darbu
Ko jūs sakāt
Jelgavas domē
ir visai skopa, par saimniebiju sliktākās
lietāpēc arī rodas ciskajām
domās – sākot
tām pilsētā?
strādāt par
Lai arī manī
cilvēku spriedeputātu, savaldīja zināma
delējumi, ka neticība pret šī
pratu, ka nekādu milzīgu
sastāva
domē pastāv domes
neizdarību tur
darbu, cepuri
nav. Manuprāt,
korupcija, dar- n o s t A n d r i m
vienkāršam jelRāviņam un
ba haltūra
gavniekam piepārējiem depuejamā informātātiem – saimcija par domes
nieciskās lietas
darbu ir visai skopa, tāpēc arī pilsētā iet uz priekšu: nu nevar
rodas šādi cilvēku spriedelē- taču nepamanīt, ka pilsēta
jumi. Mans galvenais dzīves kļūst sakoptāka, skaistāka,
princips ir godīgums, tāpēc biju attīstās. Lai cik ļoti kādam negatavs cīnīties par godīgumu patiktu viena vai otra amatperarī domē, taču to desmit mēne- sona, padarīto nevar noliegt.
šu laikā, ko strādāju, sapratu, Nevar salīdzināt, kāda bija Jelka patiesībā tur nenotiek ne- gava agrāk un tagad. Un kādi
kas tāds, par ko būtu jācīnās svētki mums tiek rīkoti! – lai

tikai katrs to spētu novērtēt.
Protams, joprojām sāpīgs jautājums ir ielas, taču jāsaprot:
naudas ir tik, cik tās ir, un par
to var izdarīt tik, cik var. Padomājiet, kā ielas taisīja padomju
laikos! Kāda tobrīd bija auto
plūsma un kāda – tagad. Tie
nav salīdzināmi lielumi.
Vai kāds no domes lēmumiem jums šķita īpaši
uzsakāms?
Noteikti tas, ka dome nopirka Admirāļu klubu ar visu zemi
pilsētas centrā. Tas bija ļoti
pareizs solis. Kādam noteikti
šķita, ka dome nepamanīs un
šis apšaubāmais darījums, kurā
par smieklīgu naudu viens uzņēmums otram gribēja pārdot
vērtīgo īpašumu, veiksmīgi
izies cauri, un neviens gailis
pakaļ nedziedās, bet dome
pamanīja... Protams, tagad
norit tiesu darbi, bet tas jau
nav galvenais – svarīgākais ir
tas, ka dome parādīja: Jelgavā
šādas lietas cauri neiet. Patiesībā šajā laikā redzēju, ka dome
vairākos lēmumos atrada motivāciju paturēt savā īpašumā
ļoti daudz zemesgabalu, un tas
ir nenovērtējams pluss. Zeme
ir visvērtīgākais kapitālieguvums. Man patiesi šķita, ka šīs
privatizācijas lietas te notiek
tā labi un kreisi, bet es kļūdījos
– nav tik traki. Paskatieties,
kas Rīgā notiek!
Laikā, kad jūs bijāt deputāts, uzvirmoja vēl vairākas
skaļas lietas – iedzīvotāju
neapmierinātība ar Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes valdes locekļa
Jura Vidža darbu, opozīcija
pat vēlējās no amata atbrīvot priekšsēdētāja vietnieku Aigaru Rubli.

Es patiešām biju skeptiski
noskaņots pret Vidža darbu.
Taču, iepazinies ar situāciju,
sapratu, ka viss nav tik melns,
kā tiek krāsots – jā, viņam ir
zināmi trūkumi, piemēram,
ne visai laba spēja kontaktēties ar cilvēkiem, izskaidrot
apstākļus. Un noteikti viņa
kļūda bija arī rēķini, ko, cik
saprotu, nevarēja aprēķināt
par laiku, pirms uzņēmums
kļuva par SIA. Taču te ir jāskatās dziļāk – viena lieta ir
tas, cik vecas un nolietojušās ir
Jelgavas daudzdzīvokļu mājas,
cik daudz tajās jāiegulda un
kādi ir pieejamie resursi, taču
pavisam kas cits – iedzīvotāju
attieksme. Uzskatu, ka lielā
mērā pie pašreizējās situācijas
vainīgi iedzīvotāji. Es to varētu
izskaidrot ar igauņu psihologu
izstrādāto Mežonīgā lauka
likumu: ja kaut kas pieder
man, tad es par to gādāšu,
rūpēšos, tas, kas nav mans,
ir laužams, plēšams, piegružojams. Un mūsu cilvēks vēl
psiholoģiski nav gatavs saprast, ka daudzdzīvokļu māja
ir tāds pats privātīpašums kā
privātmāja, tikai kopīgs visiem
tās iedzīvotājiem, tādēļ viņiem
arī jādomā, kā to saglabāt. Ja
privātmāja jākrāso, jāsiltina
vai jumts jāmaina, saimnieks
iekrāj vai ņem kredītu un to izdara, bet daudzdzīvokļu mājās
joprojām valda princips, ka tas
jādara kādam no malas.
Atceros, ka, vērtējot pagājušo darba gadu domē, jūs
kā lielāko negāciju minējāt
ūdensvada un kanalizācijas
rekonstrukcijas projekta
darbu gaitu.
Tas tiesa, idiotiskāku darba
veicēju kā somu firmu «YIT»

Skaitļi runā

Ģimenes ārstu skaits Jelgavā
2003. gads
2004. gads
2005. gads

41

2006. gads
44

2007. gads
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44
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Pilsētnieks vērtē

Vai jums
mājās ir silts?
savā mūžā neesmu redzējis – iespējams, kādam šķiet, ka Latvija joprojām ir trešās attīstības
valsts, kur darba kvalitātei nav
nozīmes. Esmu redzējis, kā šī
ģenerāluzņēmēja strādnieki
veic darbu vairākās ielās, un
tās tiešām ir šausmas. Un ko
domā jelgavnieks? Protams,
pie tā visa vainīga dome! Bet
cilvēkam jāsaprot, ka dome nav
atbildīga par visu, kas notiek
pilsētā, – katru darbu apņemas
īstenot kāds, kurš arī uzņemas
atbildību par padarīto. Un
dome var tikai sekot līdzi.
Vai jums ar tik skarbu
attieksmi pret šo vērienīgo
projektu ir ticamība, ka
izdosies sasniegt gaidīto
rezultātu?
Protams, projekts un tā mērķis – rekonstruēt ūdensvadus,
kanalizācijas tīklus – ir milzīgs
ieguvums pilsētai. Tikai tāpēc,
ka tiem tiek sekots līdzi, ir
kontrole, es tomēr uzskatu,
ka rezultāts būs. Par to liecina
kaut vai tie pāris piemēru, kad
darba veicējiem jau ir likts
padarīto pārstrādāt tikai tāpēc, ka tas veikts nekvalitatīvi
– atcerēsimies Satiksmes ielu,
kur caurules bija iemontētas
ar nepareizu kritumu: darbu
nepieņēma un piespieda caurules pārlikt. Tas vieš pārliecību,
ka arī pie tik slikta ģenerāluzņēmēja pilsēta panāks savu.
Protams, tas prasa vairāk laika
un uzmanības, bet mērķis tiks
sasniegts.
Šī nebija pirmā reize,
kad bijāt nokļuvis deputāta
krēslā. Deputāts bijāt gan
astoņdesmito, gan deviņdesmito gadu beigās. Kāda
bija atšķirība?
To ļoti grūti salīdzināt, jo
laiki ir tik atšķirīgi – tagad viss
ir daudz sakārtotāks, sistemātiskāks. Deputāta pienākumi
tomēr paņem laiku un enerģiju.
Te man atkal jāapgāž mīts, ka
deputāts algu saņem ne par ko
– tā noteikti nav: kā jebkurā
darbā ir savi pienākumi, atbildība, kas jāpilda pēc labākās
sirdsapziņas.
Tagad jūs turpināt darbu,
kā pats sakāt, Latvijas labākajā augstskolā.
Jā, turpinu pasniegt ekoloģiju un vides aizsardzību, bet
tikai neklātienes studentiem.
Tomēr cenšos ne tikai mācīt konkrēto priekšmetu, bet
sniegt studentiem ieskatu arī
dzīves psiholoģijā, runājot ar
viņiem par procesiem pilsētā,
valstī, pasaulē. Neklātienes
students ir pieaugušais, kuram
ir savs redzējums uz lietām,
taču vienmēr šo redzējumu var
vērst vēl pozitīvāku. Manuprāt,
cilvēks sevi par daudz ietekmē
ar dažādām negācijām – vārdam ir milzīgs spēks. Es cenšos
domāt pozitīvi!

Raisa,
pārdevēja:
– Lai arī māja
ir veca un
diezgan mitra, apkures
sezona vēl
nav sākta.
Arī ziemā
dzīvoklis nav īpaši silts, jo viss
siltums līdz piektajam stāvam
nenokļūst. Žēl, ka jāmaksā vienādi, bet siltuma daudzums
atšķiras.
Marianna
Strautniece,
gleznotāja:
– Esam sākuši savu apkures sezonu
ar elektrību.
Attiecīgi no
tā veidojas
mūsu rēķins par elektrību, bet
vairāk par 30 latiem neiztērējam. Manuprāt, tas ir daudz
izdevīgāk nekā centrālā apkure.
Tagad paši varam regulēt siltuma daudzumu.
Anna,
pensionāre:
– Pirmdien
pieslēdza
apkuri, taču
siltums pagaidām ir
minimāls Es
kā pensionāre priecātos, ja apkures sezonas
sākšanās tiktu aizkavēta līdz
pēdējam brīdim, jo tas dārgi
maksā. Taču saprotu arī to, ka
tā mēs kaitētu paši sev, jo varam saslimt, arī mitrums mājā
uzkrājas.
Gints Vaznis,
uzņēmējs:
– Siltums dzīvoklī jūtams,
taču priecātos, ja būtu
vēl siltāks.
Es sekoju līdzi tam, lai
apkures sezona sāktos laicīgi
un dzīvoklī būtu pietiekami
silts. Par rēķinu pagaidām
nesatraucos – būšu izbrīnīts
tad, ja tas krasi atšķirsies no
iepriekšējiem.
Vilnis Tiltiņš,
pensionārs:
– Dzīvoju
deviņstāvu
m ā j ā . Ta j ā
viena apkures sekcija
silst, taču divas vēl nav
pieslēgtas. Ņemot vērā, ka man
ir vidējais dzīvoklis, siltuma
pietiek, tagad ar bažām atliek
gaidīt rēķinu, jo viss kļūst dārgāks, taču pensija nemainās. Ja
apkure sadārdzināsies, josta būs
jāsavelk ciešāk.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Izbūvē notekūdeņu kanalizāciju
 Ilze Knusle-Jankevica

Pilsētas centrā, Mātera – Lielās – Pasta –
K.Barona ielu kvartālā,
notiek remontdarbi,
lai izbūvētu atsevišķi
lietus ūdeņu novades
sistēmu un kanalizāciju.
SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Ēvalds Jaudzems
stāsta, ka šajā kvartālā līdz šim
bija kopējā kanalizācija, kurā
saplūda gan lietus ūdeņi, gan
sadzīvē izmantotie. Visi notekūdeņi tika novadīti Jēkaba
kanālā un neattīrīti ieplūda
Driksā. Šā gada sākumā tika
izstrādāts projekts, lai atdalītu
lietus ūdeņu kanalizāciju no
saimnieciskās. Ē.Jaudzems
skaidro, ka minētajā kvartālā
tiks izbūvēta gan saimnieciski-fekālā, gan lietus ūdeņu kanalizācija, kas ūdeņus novadīs
Jēkaba kolektorā.
Darbus māju pagalmos veic
«Novators 1». Uzņēmuma
valdes loceklis Josifs Mateiko
stāsta, ka jāizbūvē 254 metri

saimnieciski-fekālā kanalizācija,
50,5 metri lietus ūdeņu kanalizācija, kā arī jāsamontē sadzīves
kanalizācijas sūknētava. Šajā
kvartālā esošo dzīvojamo māju
līmenis ir zemāks nekā jaunie
kanalizācijas tīkli, tāpēc nepieciešami sūkņi, kas pārsūknētu
notekūdeņus. J.Mateiko teic, ka
darbu apgrūtina zemē ierakti
betona šķēršļi un veco koku
demontāža, bet tomēr pašlaik
apmēram puse kanalizācijas tīkla jau izbūvēta. Viņš piebilst, ka
tad, kad būs izbūvēts viss tīkls,
tiks sakopta arī iekškvartāla
teritorija – atjaunots asfalta vai
flīžu segums, zāliens. Saskaņā
ar līgumu darbi jābeidz līdz šā
gada beigām.
«Jelgavas ūdens» tehniskais
direktors stāsta, ka līdz pat
pagājušā gadsimta 70. gadiem
Jelgavā nebija atsevišķi nodalīta saimnieciski-fekālā un lietus ūdeņu kanalizācija un visi
notekūdeņi neattīrīti ieplūda
upē. Tad sāka atdalīt kanalizācijas un sadzīvē izmantotos
ūdeņus attīrīt. Ē.Jaudzems
norāda, ka pašlaik lielākajā
pilsētas daļā kanalizācijas

Par godu Ledus skulptūru festivāla 10.
dzimšanas dienai, kas
norisināsies nākamā
gada februārī, aģentūra «Kultūra» aicina Latvijas bērnus un
jauniešus piedalīties
zīmējumu konkursā,
izstrādājot jubilejas
festivāla logo, pastmarkas vai apsveikuma
kartītes dizainu. Darbi
aģentūrā jāiesniedz
līdz 27. novembrim
(pasta zīmogs).

Aģentūras «Kultūra» projektu vadītāja asistente Evelīna
Bučele informē, ka zīmējumu
konkursa mērķis ir atbalstīt un
veicināt bērnu un jauniešu radošās izpausmes vizuālajā mākslā,

iesaistot tos Starptautiskā ledus
skulptūru festivāla jubilejas
logotipa, pastmarkas un apsveikumu kartītes dizaina izveidē.
Šajā konkursā piedalīties var
bērni un jaunieši līdz 18 gadu
vecumam no visas Latvijas.
Katrs dalībnieks konkursam var
iesniegt ne vairāk kā trīs darbus, kas jānoformē A3 formātā.
Tie var būt dažādi – zīmējumi,
grafika, kolāža, datorgrafika
un citādi veidoti. Taču, ja darbs
tiek veikts, izmantojot grafisku redaktoru, tad tam jābūt
izdrukātam A3 formātā, kā arī
pieejamam JPG formātā.
Lai piedalītos, konkursantiem
jāiesniedz aizpildīta pieteikuma
anketa, ko var iegūt aģentūras
mājas lapā (www.kultura.jelgava.lv), un zīmējums vai izdruka
A3 formātā. Izstrādātos darbus
var nogādāt personīgi aģentūrā
«Kultūra» vai sūtīt pa pastu uz

Čempionāts
makšķerēšanā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sporta servisa
centrs visus makšķerniekus sestdien, 20.
oktobrī, pulksten 9 aicina uz sesto Jelgavas
atklāto čempionātu
makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri. Sacensības notiks Pasta salā
pie airēšanas bāzes,
čempionāta dalībnieku reģistrācija – no
pulksten 8.15.
Jelgavas Sporta servisa centra
vadītājs Juris Kaminskis «Jelgavas Vēstnesim» stāsta, ka čempionāts Jelgavā makšķerniekus
vienkopus aicina jau sesto gadu
pēc kārtas, lielākais dalībnieku
skaits bijis aptuveni 50 cilvēku.
Viņš informē, ka sacensībās var
piedalīties ikviens jelgavnieks
un pilsētas viesis, kam ir vēlme
pārbaudīt savu makšķernieka
meistarību kopā ar citiem tāda
aroda cienītājiem vai arī vienkārši jauki pavadīt brīvo laiku

Lielupes krastā. Taču pirms
tam jāuzrāda makšķerēšanas
atļauja, kas noteikta LR Makšķerēšanas noteikumos.
Šogad makšķerēšanas sacensības notiks pie airēšanas
bāzes Pasta salā, tās ilgs divas
stundas. Visi piereģistrētie dalībnieki tiks sadalīti divās vecuma grupās – līdz 15 gadiem un
no 16 gadiem. Taču sacensību
laikā jāievēro vairāki noteikumi,
piemēram, dalībniekam atļauts
izmantot tikai vienu makšķeri,
par ēsmu nedrīkst izmantot
zivtiņas. J.Kaminskis skaidro,
ka par drošību sacensību laikā
atbildīgs pats dalībnieks.
Sacensību uzvarētāji tiks noteikti abās vecuma grupās pēc
izvilktā loma svara. Savukārt 1.
– 6. vietas ieguvēji katrā vecuma
grupā stundu sacentīsies par
uzvaru absolūtajā vērtējumā.
Galvenais uzvarētājs savā īpašumā iegūs SIA «Tomas» veikala
«Jūsu sportiskais stils» sarūpēto
balvu. Bez dāvanām nepaliks
arī 1. – 3. vietas ieguvēji katrā
vecuma grupā.

 Nākamceturtdien, 25. oktobrī, pulksten 13 Jelgavā svinīgi
tiks atklāta bezmaksas bezvadu
interneta «wi-fi» piekļuves zona
vienā no pilsētas ielām. Projekta
īstenotājs ir lielākais datortehnoloģiju
uzņēmums Jelgavā SIA «NDD». Pirmajā projekta daļā bezvadu interneta
pieslēgums tiks piedāvāts K.Barona
ielas posmā no Mātera līdz Pulkveža
O.Kalpaka ielai. Taču patlaban bezvadu
interneta pieslēgums jau pieejams
K.Barona un Uzvaras ielas krustojumā.
Svinīgā «wi-fi» piekļuves zonas atklāšana paredzēta K.Barona ielā 40.

 Šodien, 18. oktobrī, JRPIC notiek pilsētas pedagogu radošo
darbu konference «Mācīšanās
prasmju attīstīšana kvalitatīvas
izglītības nodrošināšanai». Pirms

Pašlaik Mātera – Lielās – Pasta – K.Barona ielu kvartālā izbūvēta aptuveni puse kanalizācijas tīkla.
Darbu veicējs «Novators 1» uzsver, ka tad, kad kanalizācijas tīkls būs pabeigts, tiks sakārtota
Foto: JV
arī apkārtējā teritorija – ielu, ietvju un pagalmu segums, zāliens.
ir atdalītas un aptuveni 85 ne visā pilsētā kanalizācijas ir – Ausekļa ielu kvartālā, kur
procenti pilsētas notekūdeņu atdalītas, piemēram, pie tirgus, neattīrītie notekūdeņi satek
tiek attīrīti. Viņš piebilst, ka Blaumaņa – Dobeles – Uzvaras Miķelsona kolektorā.

Konkurss par godu Ledus skulptūrām Aicina namus
apsaimniekot pašiem
 Ritma Gaidamoviča

Īsi

adresi: Ledus svētku zīmējumu
konkursam Jelgavā, JPPA «Kultūra», K.Barona iela 6, Jelgava,
LV – 3001. Datorformātā veidotie darbi kopā ar aizpildītu
pieteikuma anketu jāsūta pa
e-pastu: evelina.bucele@dome.
jelgava.lv. Visi darbi vērtēšanai
jāiesniedz līdz 27. novembrim.
Dalībnieki tiks vērtēti trīs vecuma grupās: bērni līdz septiņiem
gadiem; bērni no septiņiem līdz
14 gadiem; jaunieši no 15 līdz 18
gadiem. Darbus vērtēs Starptautiskā ledus skulptūru festivāla
organizatoru komanda trijās
kategorijās visās vecuma grupās:
svētku logo, svētku pastmarka
un svētku apsveikuma kartīte.
Uzvarētāji saņems diplomus un
balvas, bet labākie darbi būs apskatāmi izstādē Jelgavas kultūras
namā 10. Starptautiskā ledus
skulptūru festivāla laikā, 2008.
gada februārī.

 Ilze Knusle-Jankevica

Vakar Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības
centra telpās notika Latvijas Patērētāju interešu
aizstāvības asociācijas
(LPIAA) rīkots izglītojošs
seminārs par mājokļu
apsaimniekošanas jautājumiem.
LPIAA padomes priekšsēdētāja
Tekla Žabova teic, ka semināram izraudzīta aktuāla tēma, par
kuru tiek saņemts daudz sūdzību – apsaimniekotāji prasot par
daudz naudas, bet mājas iedzīvotāji nezina, kur nauda paliek, un
viņiem liekas, ka to iztērē algās,
nevis iegulda apsaimniekošanā.
T.Žabova norāda, ka arī valsts
politika mājokļu jomā paredz in-

 Pirmdien, 22. oktobrī, pulksten 11 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā Jelgavas Skolēnu dome
organizē politisko forumu
dividuālu apsaimniekošanu, tāpēc «Jauniešu politika Jelgavā».
iedzīvotāji jāizglīto par iespējām Tā mērķis ir atklāt pašreizējo situāciju Jelgavas apkārtnē par jauniešu
pašiem pārņemt atbildību.
izglītotību politiskajā jomā. Darba
Semināra apmeklētāji tika iekārtībā paredzēta Skolēnu domes atpazīstināti ar patērētāju tiesībām, skaite par pagājušā gada lēmumiem,
jo asociācija ik dienas saņem 10 partiju uzstāšanās un darba grupu
– 20 telefona zvanus ar jautājumu: sadalīšana. Jaunieši plāno diskutēt
kādas ir manas tiesības? Otrajā par skolu padomes ietekmi uz skolas
daļā valsts aģentūras «Mājokļu dzīvi un darbību, viņu iesaistīšanos
aģentūra» lektors stāstīja, kā uz- politiskajās partijās, nevalstiskajās
sākt pašiem savas mājas apsaim- organizācijās un skolēnu pašpārvalniekošanu, bet trešā daļa atvēlēta dēs, kā arī par aktualitātēm skolēnu
energoauditam un jautājumiem pašpārvalžu darbībā. Noslēgumā
paredzētas grupu prezentācijas un
par siltuma ekonomiju.
koleģiālu lēmuma pieņemšana par
T.Žabova novērojusi – cilvēki
attiecīgo tēmu.
arvien vairāk domā, ka vajadzētu
pašiem apsaimniekot māju, bet
 Abonēšanas centrs «Diena»
nezina, ko un kā darīt. Viņasprāt,
no 2008. gada abonēto presi
nelaime ir tā, ka cilvēki neuzticas
klientiem piegādās tikai četrās
cits citam, nevar vienoties par
pilsētās, tostarp Jelgavā. Vēl
apsaimniekotāju. Seminārs notiek
preses piegādi nodrošinās Rīgā, Jūrpiecās pilsētās un tā rīkošanu atbal- malā un Ogrē. Viena no abonēšanas
sta Ekonomikas ministrija.
centra «Diena» biznesa vērtībām

Iepazīsim Baltkrieviju
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ pirmo reizi Jelgavā norisinās Baltkrievu kultūras nedēļa, kuras laikā izveidota un jau
atklāta izstāde «Jankas
Kupalas, Jakuba Kolosa
dzīve un daiļrade», vairākās Jelgavas skolās
uzsākta prezentācija par
Baltkrieviju «Vai tu zini,
kas ir tavs kaimiņš?»,
taču vēl iecerēts literārais vakars, koncerts un
izrāde, kā arī projektu
konkursa uzvarētāju apbalvošana.
Jelgavas un rajona baltkrievu
biedrības «Ļanok» vadītāja Jeļena Grīsle stāsta, ka 1. oktobrī
par godu Baltkrievijas kultūras
nedēļai Jelgavas skolās izsludināts projektu konkurss, kurā
skolēniem jāapkopo informācija
par Baltkrieviju. «Tā ir iespēja
bērniem ļaut iepazīt Latvijas
kaimiņvalsti, par kuru, iespējams, līdz šim viņi nemaz nav
interesējušies. Darba forma ir
brīva – var būt gan referāti, gan

«Powerpoint» prezentācija, gan
stāsti no vecākiem, vecvecākiem,
dzimtas koks, bilžu apraksti vai
kas cits. Tā ir brīva improvizācija
par tēmu «Baltkrievija – sveša
vai tomēr labi pazīstama?». Arī
darba apjoms nav noteikts,»
teic vadītāja. Labākie darbi tiks
apbalvoti trešdien, 24. oktobrī,
Jelgavas 2. pamatskolā pulksten
10, uzvarētāji saņems Jelgavas
un rajona baltkrievu biedrības
sarūpētas dāvanas.
Vadītāja informē, ka pirmdien,
15. oktobrī, jau notikusi pirmās izstādes atklāšana «Jankas Kupalas,
Jakuba Kolosa dzīve un daiļrade»
Jelgavas 2. pamatskolas Slāvu kultūras kabinetā, kurā var iepazīties
ar rakstnieku daiļradi – dzejoļiem,
prozu. Turklāt tajā iespējams aplūkot vairākus baltkrievu tautas
tērpus. Šajā pašā dienā arī uzsākta
un līdz 19. oktobrim ilgs Baltkrievijas prezentācija klases stundās
«Vai tu zini, kas ir tavs kaimiņš?».
Pasākumā iesaistījusies Jelgavas 2.
pamatskola, 5. vidusskola, 6. vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija un
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija. «Mēs
viesojamies skolās, lai prezentētu
Baltkrieviju. Tā nav vienkārša

diviem gadiem pilsētas pedagogu
radošajai darbībai tika izvirzīta tēma:
mācīšanās prasmju attīstīšana kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, un skolotāji izstrādāja darbus par dažādām
ar skolēniem saistītām apakštēmām.
Konferences mērķis ir iepazīstināt
pedagogus ar izstrādātajiem darbiem,
dalīties pieredzē, kopīgi risināt izglītības kvalitātes jautājumus. Sākumā
pedagogi klausīsies LU Pedagoģijas
un psiholoģijas fakultātes docentes
Zandas Rubenes lekciju «Izglītība kā
dzīves kvalitātes rādītājs pārmaiņu
un informācijas laikmetā», savukārt
otrajā daļā notiks darbu prezentācija
un diskusija grupās ar ekspertu piedalīšanos.

lekcija, bet gan atraktīva saruna
ar bērniem par šo valsi, kuras
laikā skolēniem ir iespēja nopelnīt
dažādas piemiņas veltes,» stāsta
J.Grīsle.
Taču nākamajā otrdienā, 23.
oktobrī, pulksten 18 Jelgavas Sabiedrības integrācijas centrā iecerēts literārais vakars «Baltkrievu
rakstnieku daiļrade varavīksnes
krāsās», uz kuru uzaicināti dažādu tautību cilvēki. Literārā
vakara mērķis ir apvienot ne tikai
baltkrievu tautas pārstāvjus, bet
arī baltkrievu daiļradi iepazīt gan
ukraiņu, gan lietuviešu, gan latviešu valodā, tāpēc piedalīsies arī
citu Jelgavas mazākumtautību
kultūras biedrību biedri.
Ceturtdien, 25. oktobrī, pulksten 18 jelgavnieki gaidīti Jelgavas 2. pamatskolas aktu zālē,
kur Daugavpils baltkrievu biedrība «Uzdim» rādīs lugu «Saukas pastalas». Pasākuma gaitā
koncertu sniegs arī Daugavpils
baltkrievu dziesmu ansamblis
«Kupalinka», baltkrievu savienības ansamblis no Rīgas «Nadzeja»
un Jelgavas baltkrievu biedrības
«Ļanok» pārstāvji. Visi pasākumi
ir bez maksas.

ir preses piegāde līdz pulksten 7,
tāpēc, pamatojoties uz biznesa
rādītājiem, centrs turpmāk presi
piegādās tikai tajās teritorijās, kur
klientu pieprasījumam ir atbilstoši
augsti biznesa rādītāji, tādēļ centram
izdevīgi. Pašreizējie preses piegādes
tarifi 17 Latvijas pilsētās nesedz
pakalpojuma pašizmaksu, tāpēc ir
nerentabli šo pakalpojumu veikt
par iepriekšējām cenām. Līdz ar to
abonēšanas centrs «Diena» plāno
palielināt preses piegādes tarifus
nākamam gadam tā, lai tie nosegtu
šī pakalpojuma izmaksas.

 Valdības komiteja pirmdien,
15. oktobrī, atbalstījusi nedzīvojamas ēkas un tai piekrītoša
zemesgabala Zemgales prospektā 3, Jelgavā, privatizāciju.
Valsts nekustamā īpašuma objekts
sastāv no divām nedzīvojamām un
divām palīgēkām, tajā skaitā nedzīvojamas ēkas, ko paredz nodot
privatizācijai, un tai piekrītoša zemesgabala. Ēkas reģistrētas uz valsts
vārda Veselības ministrijas personā,
bet zeme, 3528 kvadrātmetri, nav
ierakstīta Zemesgrāmatā. Privatizācijas ierosinājumu par divstāvu ēkas
un tās lietošanas tiesībām Zemgales
prospektā 3 nodošanu privatizācijai
iesniegusi SIA «Jelgavfarm», kurai
tā patlaban iznomāta. Veselības
ministrijai uzdots no šī nekustamā
īpašuma atdalīt nedzīvojamo ēku un
tai piekrītošo zemesgabalu.
Ritma Gaidamoviča

4., 5.

VECĀKI JELGAVAI

Ceturtdiena, 2007. gada 18. oktobris

Vecāku zināšanas un pilsoniskā līdzdalība –
droša vide bērniem
Piecu gadu jubileju atzīmē sabiedriskā organizācija «Vecāki Jelgavai»,
kura no neliela aktīvu
vecāku pulciņa izaugusi
par visnotaļ vērā ņemamu spēku, kas pierādījis
– lai kaut ko mainītu,
vajag darīt.

Universālais kods

Apmēram pirms desmit gadiem
Jelgavas pašvaldība izveidoja darba
grupu, kas strādāja atkarību profilakses jomā. Tajā bija pārstāvji no
vairākām iestādēm – Narkoloģiskās
slimnīcas, Valsts un Pašvaldības
policijas, Izglītības pārvaldes metodiski informatīvā centra, Sociālo
lietu pārvaldes, aģentūras «Kultūra». 2001. gadā darba grupa devās
pieredzes apmaiņas braucienā
uz Zviedriju, kur, iepazīstoties ar
Nakas pilsētas vecāku sabiedrisko
aktivitāti, dzima ideja par vecāku
nakts apgaitu organizēšanu Jelgavā. «Vecāki Jelgavai» dibināšanas
iniciatore un metodiskā konsultante Sarmīte Vīksna stāsta, ka
Zviedrijā dažādu nozaru pārstāvji
strādājuši kopā un iepazinuši viens
otra darba lauku. Apkopojot komandējumā gūto pieredzi, tika pieņemts lēmums dibināt organizāciju,
par tās stūrakmeni izmantojot visus
vienojošu atslēgvārdu – vecāki.
S.Vīksna norāda, ka vecāki ir universāls kods: «Lai kāds būtu mūsu
izglītības līmenis, ieņemamais
amats, dzīves pieredze, ja mēs esam
vecāki, tad zem šī «koda» mums ir
par ko parunāt un ir arī ko padarīt
– visiem kopā.»

Pēc tam, kad bija skaidrs – jādibina organizācija –, sekoja gadu ilgs
gatavošanās periods, precizējām
organizācijas misiju «kur esam klāt,
nekas slikts nenotiek», tajā pašā
laikā saprotot, kādus pienākumus
konkrēti uzņemties. Un tikai 2002.
gadā tika nodibināta sabiedriskā
organizācija «Vecāki Jelgavai»,
kuras priekšsēdētājs ir Kārlis Boldiševics. Viņš stāsta, ka vecāki par
saviem galvenajiem uzdevumiem
izvirzīja rūpes par bērnu tiesībām
iegūt labu izglītību un drošu vidi,
kā arī ģimeņu, skolu un sabiedrības sadarbības veicināšanu. Tāpat
viens no organizācijas mērķiem un
uzdevumiem ir iesaistīties ģimenes
programmu, jaunatnes politikas un
sabiedrības integrācijas programmu
izstrādāšanā un īstenošanā.

Kopā drošāk

Viena no nozīmīgākajām organizācijas aktivitātēm ir projekts
«Liels un mazs drošā pilsētā», kad
daudzi vecāki devās nakts reidos. Pirmajā nakts apgaitā vecāki
kopā ar kārtībsargājošo institūciju
pārstāvjiem devās 2002. gada 18.
oktobrī. «Sākumā bija grūti, jo bija
daudz skeptiķu un kritizētāju, bet
mēs mācījāmies uzrunāt sabiedrību,» stāsta S.Vīksna. Organizācijai
tas izdevās – pirmajā gadā reidos
izgājuši 200 brīvprātīgie.
S.Vīksna atklāj, ka vecāku patrulēšanai ir sezonāls raksturs – tā tiek
uzsākta oktobrī, bet pēdējie reidi ir
mācību iestāžu izlaidumu vakaros.
Šogad pirmā apgaita paredzēta šo
piektdien, tomēr jāņem vērā, ka
dalībnieki tajās dodas brīvprātīgi.

«Vecāki Jelgavai» aktīvisti dodas vienā no pirmajām nakts apgaitām.

Apgaitā piedalās piecu cilvēku
grupa. Parasti tiek pārbaudītas
alkohola un tabakas tirdzniecības
vietas, kafejnīcas, bāri, restorāni,
nakts klubi, spēļu zāles, interneta
saloni, parki un citas jauniešu pulcēšanās vietas.

Ģimenes programma

«Vecāki Jelgavai» piedalījušies
ne tikai nozīmīgajā drošas vides
projektā. Šogad uzsākts projekts,
kurā sadarbībā ar «Microsoft» un
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju iegūti
līdzekļi un atbalsts, lai īstenotu
ģimenes programmu – datorzinību
kursus. «Microsoft Latvia» vadītāja
Sanda Kolomenska uzsver: «Esmu
priecīga, ka arvien vairāk pieaug izpratne, ka datorprasmes ir ne tikai
katra atsevišķa cilvēka personiskās
izaugsmes iespēja, bet arī valsts
konkurētspējas būtisks priekšnosacījums. Pamata zināšanas darbam
ar datoru ir nepieciešamas jebkuram cilvēkam, apmācības veidam
jābūt tādam, lai ikviens spētu šīs
zināšanas iegūt. Tāpēc mēs ar lielu
gandarījumu iesaistāmies tādos
projektos kā «Latvija@Pasaule».»
S.Vīksna stāsta, ka Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā (JRPIC) izveidots apmācību
centrs, kurā 200 cilvēki – vecāki,
vecvecāki, visa ģimene – bez maksas
apguva datorzinību pamatus. Viņasprāt, galvenais ieguvums ir tas,
ka ģimenes locekļi atrod laiku, lai
kopā darbotos, mācītos, turklāt viņa
novērojusi, ka vecvecāki un reizēm
arī vecāki izmanto šo iespēju, lai
atrastu kopīgu valodu ar bērniem.
S.Vīksna norāda, ka, ņemot vērā
lielo ieinteresētību, tiks meklētas
iespējas turpināt apmācību.
Savukārt K.Boldiševics atklāj, ka
jelgavniekus, kas apmeklē datorzinību kursus, aicina ieguldīt savu
artavu un iziet kaut vienā nakts
reidā. Viņš teic, ka jelgavnieki ir gatavi brīvprātīgām aktivitātēm, taču
vēlas, lai katru uzrunā individuāli.
«Pārsvarā cilvēki ir kautrīgi: ko nu
es, lai citi, tomēr mums ir pārliecība
– ja katrs datorkursu klausītājs
piedalītos kaut vienā apgaitā, mums
būtu nodrošinātas apgaitas veselam gadam,» tā «Vecāki Jelgavai»
priekšsēdētājs.

Citi labie darbi

«Vecāki Jelgavai» savā darbībā

Sadarbību veicinās vienošanās
Atzīmējot sabiedriskās organizācijas «Vecāki Jelgavai» piecu gadu
pastāvēšanu, 19. oktobrī pulksten
14.30 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā notiks starptautiska
konference «Liels un mazs drošā
pilsētā», bet dalībnieku reģistrācija
sāksies pulksten 14. Konferences
galvenais mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību un iegūt starptautisku atbalstu brīvprātīgai darbībai
un pilsoniskai līdzdalībai drošības
paaugstināšanas pasākumos, ieviešot Latvijā vienotu vecāku apgaitu
pieredzi. Konferencē piedalīsies
pārstāvji no Latvijas pašvaldībām,
kurās notiek vecāku apgaitas vai
izveidotas vecāku domes, sabiedriski
aktīvi cilvēki, kā arī viesi no Dānijas
– tur vecāku nakts patruļas notiek
jau vairāk nekā 20 gadus un šāda
brīvprātīgā kustība tiek saukta par
«Nakts kraukļiem».
Konferences izskaņā pulksten 16
tiks parakstīts Sadarbības memorands par sociāli atbildīgu politiku
un sabiedrības iesaistīšanu. To
parakstīs Valsts policija, Jelgavas
Dome, Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera (LTRK),
Latvijas Vecāku apvienība «Vecāki
izglītībai, sadarbībai, izaugsmei».
Tādējādi puses apliecinās vēlmi
sadarboties, lai paaugstinātu sabiedrisko drošību un komersantu
sociālo atbildību, lai mazinātu alkoholisma, tabakas izstrādājumu,
narkotisko vielu un citu atkarību
izraisošu vielu izplatību bērnu un
pusaudžu vidū, lai veidotu izglītotu
sabiedrību un veicinātu iedzīvotāju
apzinīgumu.

Apritējuši pieci gadi, kopš sabiedriskā organizācija «Vecāki Jelgavai» devās pirmajā nakts reidā. Tāpēc «Jelgavas
Vēstnesis» sarunā ar organizācijas dibināšanas iniciatori
Sarmīti Vīksnu un tās priekšsēdētāju Kārli Boldiševicu
noskaidroja organizācijas tapšanas vēsturi, izvirzītos
mērķus un nākotnes plānus. Galvenais priekšnoteikums,
lai neliela entuziastu grupa kļūtu par vērā ņemamu spēku, ir vēlme darīt un spēja uzrunāt citus, pārliecināt – ne
velti pirmajā gadā nakts reidos izgāja 200 brīvprātīgo
vecāku. Organizācija piedalījusies daudzos pasākumos
un rīkojusi dažādas akcijas, iesaistījusies projektos, lai
uzlabotu bērnu drošību pilsētā un veicinātu ģimenes,
skolas un sabiedrības sadarbību.

pievērsušies arī ēdināšanai skolās,
īpaši uzsverot veselīga uztura
nozīmi. Lai uzlabotu situāciju pilsētas izglītības iestādēs, sarīkots
izglītojošs seminārs skolu ēdnīcu
vadītājiem, skolu direktoriem un
vecākiem, tādējādi radot vienotu izpratni par to, kas ir veselīgs uzturs.
Pēc tam katra iestāde centusies
veikt izmaiņas, bet akcija noslēgusies ar konkursu, kura mērķis bija
noskaidrot labāko skolu ēdinātāju.
S.Vīksna atceras, ka vecāku grupa
devusies uz katru skolu un vērtējusi
ēdienu piedāvājumu, pakalpojumu
izcenojumu un pieejamību, noformējumu, personāla attieksmi, vidi.
Viņa teic, ka jelgavnieku ideja tika
atzīta par labu, jo pēc tam līdzīgas
aktivitātes sākušās arī citviet.
Sabiedriskā organizācija īstenojusi arī vietējas nozīmes projektu «Vecāku skola», kura galvenais mērķis
bija interaktīvā veidā iepazīstināt
vecākus ar to, kas ir mūsdienu
skola. «Vecāki iejutās skolēnu lomā
un iepazinās ar jaunākajām mācību
metodēm, piemēram, uzzināja, kas
ir projektu nedēļa vai ko nozīmē
darbs grupā. Vecāki piedalījās arī
vairākās mācību stundās,» stāsta
S.Vīksna. Viņasprāt, pozitīvi vērtējama arī vecāku iespēja satikties un
iepazīties ar skolotājiem.
Savdabīga vecāku izglītošana
bijusi arī projekts «Veidosim savu
pilsētu kopā!». Tā laikā vecāki
iepazīstināti ar Jelgavas izaugsmi,
savukārt, dodoties ar autobusu
ekskursijā pa Jelgavu, pilsētas
mērs un izpilddirektors vecākiem
atklājuši pilsētas attīstības perspektīvas nākotnē, kā arī uzklausījuši
viņu ieteikumus par to, kas būtu
jāmaina, jāuzlabo. Projekta izskaņā
vecāki un bērni varēja sniegt savu
ieguldījumu pilsētas labā, piedaloties talkā bērnu atpūtas nometnē
«Lediņi».

Uzlabos organizācijas
kapacitāti

Pavisam nesen apstiprināts un 1.

oktobrī sācies projekts, kura mērķis
ir uzlabot organizācijas «Vecāki
Jelgavai» tehnisko un profesionālo
kapacitāti. Projekts ilgs piecus mēnešus, tā gaitā plānots iegādāties
velosipēdus, lai vecāku patruļa kļūtu mobilāka, datorus, rācijas, kā arī
aprīkot vecāku «štābiņu» – vietu,
kur sanākt kopā, kur novietot nakts
apgaitām nepieciešamo aprīkojumu, piemēram, jakas, mugursomas,
lukturus. S.Vīksna atklāj, ka «štābiņš» atradīsies JRPIC telpās un
tiks atklāts 19. oktobrī. Projekta
gaitā notiks vecāku apmācība, lai
sagatavotu viņus patrulēšanai.
Kopējais projektam nepieciešamais finansējums ir 26 531 eiro, no
kuriem 90 procentus segs piešķirtais grants, bet 10 – biedrība.
K.Boldiševics norāda, ka, ceļot
iesaistīto vecāku zināšanu kapacitāti un nodrošinot viņu darbībai
nepieciešamo materiāli tehnisko
aprīkojumu, palielināsies esošo
biedru motivācija. Biedrības rīcībā
pašlaik ir pa 10 komplektiem ap-

gaitu apģērba rudens – ziemas un
vasaras sezonai ar atstarojošiem uzrakstiem «Vecāki Jelgavai», kā arī
nokomplektētas pirmās palīdzības
sniegšanas aptieciņas.
Šis ir pirmais vērienīgais starptautiskais projekts, kas apstiprināts. «Tas liecina, ka iepriekš
padarītais ir novērtēts,» S.Vīksna
ir gandarīta.
S.Vīksna atklāj, ka nākotnē organizācija plāno izstrādāt un īstenot
dažādas ģimeņu programmas, jo
vecākiem nepieciešami kursi, konsultācijas un semināri par bērnu attīstību, psiholoģiju, audzināšanu atbilstoši viņu bērnu vecumposmam.
«Par vecāku kļūt nemāca, bet tas ir
ļoti atbildīgs uzdevums,» uzskata
S.Vīksna. Organizācijas nākotnes
plānos ietilpst arī interneta mājas
lapas izveide tāpēc gan S.Vīksna,
gan K.Boldiševics aicina vecākus
piedalīties tās satura izstrādē un
izteikt savus priekšlikumus par to,
kādai informācijai tur vajadzētu
būt.

Memoranda teksts
1. PAMATPRINCIPI
Apvienība, Dome, LTRK un Policija atzīst, ka:
1.1. Apvienības, Domes, LTRK un Policijas
sadarbība un savstarpējā sapratne palīdzēs veicināt vecāku, jauniešu, valstisko un nevalstisko
struktūru, kā arī pakalpojumu sniedzēju sadarbību un atbildību Latvijas Republikas tiesību aktu
ievērošanā, iedzīvotāju izglītošanā un pilsoniskas
sabiedrības veidošanā.
1.2. Alkohola ražošana un tirdzniecība ir saistīta ar lielu sociālo atbildību, kas uzliek papildu
pienākumus un liek ievērot īpaši striktus ētikas
principus.
1.3. Sabiedrības alkohola patēriņa kultūra un
tradīcijas lielā mērā veido bērnu un jauniešu
atpūtas, darba un savstarpējo attiecību vērtības
sistēmu.
1.4. Memorands ir noslēgts brīvprātīgi, taču
Puses apņemas to ievērot un pildīt pēc labākās
izpratnes.
2. PUŠU VIENOŠANĀS
Puses vienojas sadarboties šādu jautājumu
risināšanā:
2.1. Veidot jauniešos līdz 24 gadu vecumam
uzskatu, ka vecumu apliecinošu dokumentu
uzrādīšanas pieprasījums nav apvainojums vai
apgrūtinājums.
2.2. Motivēt atkarību izraisošo vielu ražotājus
un tirgotājus uzskatīt par savu pienākumu pārliecināties par katra jaunieša vecumu, tā izvairoties
no iespējamā likuma pārkāpuma un soda saņemšanas. Informēt par attiecīgajām tiesību aktu
prasībām tirdzniecības darbiniekus un mudināt
viņus šos tiesību aktus ievērot.
2.3. Par Memoranda pieņemšanu un tā mērķiem Puses informē savus biedrus, darbiniekus,
sadarbības partnerus, kā arī popularizē to visā
sabiedrībā.

3. PUŠU APŅEMŠANĀS
3.1. LTRK apņemas:
3.1.1. veicināt savu biedru apziņu, lai alkohols
netiktu pārdots personām, kas nav sasniegušas 18
gadu vecumu;
3.1.2. nodrošināt, lai LTRK biedri alkoholisko
dzērienu aprites jomā nenodarbinātu personas,
kas jaunākas par 18 gadiem;
3.1.3. celt savu biedru sociālo apzinīgumu
alkoholisko dzērienu reklāmas jomā, izskaužot
reklāmas, kurās alkohols attēlots kā neatņemama mūsdienīga dzīves veida sastāvdaļa un
noliegta vieglo alkoholisko dzērienu kaitīgā
ietekme.
3.2. Apvienība apņemas:
3.2.1. bērnu un jauniešu vidū popularizēt veselīgu dzīves veidu un informēt viņus par alkohola
kaitīgo ietekmi;
3.2.2. turpināt vecāku apgaitas, lai iesaistītos
sabiedriskās kārtības uzturēšanā, novērošanā;
3.2.3. organizēt vecāku izglītošanas pasākumus
un veicināt sabiedrisko līdzdalību.
3.3. Policija apņemas:
3.3.1. savas kompetences ietvaros uzraudzīt un
novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, kas saistīti ar atkarību izraisošo vielu
apriti vai nelikumīgu lietošanu;
3.3.2. iesaistīties sabiedriskās drošības profilakses programmās pilsētā, kas ietver institucionālo
sadarbību un aktivitāšu plānu;
3.3.3. sadarboties ar citām valsts un pašvaldības
struktūrām un nevalstiskām organizācijām, lai
sasniegtu šī Memoranda mērķus.
3.4. Dome apņemas:
3.4.1. realizēt atkarību profilakses programmu
pilsētā, kas ietver institucionālo sadarbību un
aktivitāšu plānu;
3.4.2. popularizēt veselīgu dzīves veidu ar domes
pakļautībā esošo iestāžu starpniecību.

Vecākiem pašiem sava bibliotēka
Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra
Metodiskās bibliotēkas
darbinieces ik dienas
saskaras ar dažādiem
vecāku jautājumiem par
bērnu audzināšanu un
izglītošanu. Lai apmierinātu vecāku augošo
interesi un popularizētu plašo literatūras un
elektronisko materiālu
klāstu, ierīkots atsevišķs
stends «Mazā vecāku
bibliotēka».
Stendā izvietotas jaunākās
grāmatas un žurnāli par visdažādākajām tēmām – audzināšanu,
bērnu veselību, garīgo un fizisko
attīstību, spēlēm – , vārdu sakot,
viss, kas interesē vecākus. Bibliotekāre Dita Muravjova stāsta, ka
vecāki interesējas par dažādām

lietām, piemēram, atkarībām,
klaiņošanu, indigo bērniem, kreilismu, kā arī cenšas atrast atbildes
uz tādiem jautājumiem kā «kāpēc
mans bērns ģērbjas melnā?»,
«mans bērns aug bilingvālā ģimenē. Ko man darīt?». Vecāki
interesējas ne tikai par psiholoģiju
un pedagoģiju, bet arī par bērnu
drošību uz ielām un satiksmes noteikumiem, velosipēdista tiesību
iegūšanu, karjeras izvēli, uzturu,
telpu iekārtošanu, mājdzīvniekiem un citām tēmām. Viena
no pieprasītākajām bibliotēkas
apmeklētāju tēmām ir brīvā laika
pavadīšana ģimenes lokā. Te lieti
noder kaut kas no plašā interaktīvo līdzekļu klāsta – CD un DVD
diski, videokasetes, audioieraksti.
Bibliotēkas vadītāja Ieva Indāne
stāsta, ka pieprasītas ir gan multfilmas, gan pasakas, gan mācību
filmas, gan diski par vingrošanu,

zīmēšanu kopā ar bērniem, spēles,
enciklopēdijas par dzīvniekiem un
to, kā darbojas lietas. Bibliotēkā
ir arī diski pirmsskolas vecuma
bērniem – kā attīstīt runas prasmes, kā iemācīties skaitīt, par
krāsu, formu un burtu apguvi.
Bibliotēkas darbinieces uzsver,
ka ģimenes labprāt izmanto iespēju kopā noskatīties klasiskās
latviešu kinofilmas, dažādas izglītojošas filmas, piemēram, par
ekoloģiju, dabu, kontracepciju
un AIDS, jauniešu mīlestību,
invalīdu integrāciju sabiedrībā,
Latvijas vēsturi. Bibliotēkas apmeklētājiem ir ekskluzīva iespēja
noskatīties Zemgales TV videoierakstus no 1994. līdz 2005. gadam
jeb savdabīgu pilsētas sabiedrisko
dzīvi, piemēram, Pilsētas svētku,
dziesmu un deju svētku un citu
pasākumu ierakstus, sižetus par
organizāciju «Vecāki Jelgavai», do-

Linda: «Organizācijā iesaistījāmies pirms vairākiem gadiem,
kad pašu bērni bija pusaudži. Viņi
vēlējās ar draugiem iet kaut kur
ārpus mājas, izklaidēties, uz ballītēm. Mēs ar vīru pārrunājam, ko
darīt. Viens variants bija pateikt
– nē un neļaut iet, otrs – palikt
mājās un baiļoties, kas ar viņiem

var notikt, kad viņi aiziet, bet
trešais – pašiem doties ielās, lai
noskaidrotu, vai tur situācija ir
tik bīstama.»
Tālivaldis: «Ņemot vērā, ka
bērniem ir divi vecāki, izlēmām, ka jāiesaistās abiem. Abu
vecāku iesaistīšanās ir labs
piemērs, turklāt mammas var
pārrunāt savas problēmas, tēvi
– savas. Lai arī sākumā sabiedrībai šķita, ka mēs darbosimies
līdzīgi kā policija, bērni ar laiku
saprata, ka neviens viņiem morāli nelasīs, bet gan palīdzēs,
ja radīsies kādas problēmas.
Arī mūsu dēlam bija līdzīga attieksme – sākumā viņš smīnēja
par mūsu apgaitām, jo domāja,
ka mēs būsim kas līdzīgs policistu palīgiem. Taču ar laiku
attieksme mainījās, jo saprata,
ka mēs esam palīgi nedrošās un
problemātiskās situācijās, nevis
sodītāji un pēlēji.»

Linda: «Pašiem esot tajā iekšā,
rodas konkrēts viedoklis par to,
kas tad īsti notiek vakaros pilsētā, jo arī es biju iedomājusies,
ka tas ir šausmīgi un bīstami,
taču patiesībā tā nemaz nav.
Ja kas notiek, policija ir tepat
un seko visam līdzi. Protams,
organizācija neaprobežojas tikai
ar apgaitām – esam piedalījušies
arī skolu ēdnīcu izvērtēšanā, lai
uzzinātu, kurā ir veselīgāka ēdināšana, tādējādi rosinot ēdnīcu
vadītājus padomāt par bērniem
veselīgu pārtiku. Iesaistāmies
arī vecāku un sabiedrības izglītošanā, starptautiskā pieredzes
apmaiņā.»
Tālivaldis: «Piedaloties visās
aktivitātēs, iegūstam skatījumu
uz savu pilsētu – cik droša vai
nedroša tā ir, rodas jauni kontakti ar citiem vecākiem. Arī
paši izglītojamies gan kursos, gan
semināros.»

mes vēlēšanas. I.Indāne piebilst,
ka interaktīvo līdzekļu vairāk ir
krievu valodā, jo izdevumiem latviešu valodā ir maza tirāža un tos
ir samērā grūti iegādāties.
Tā kā bibliotēku bieži apmeklē
māmiņas ar bērniem, tās telpās
novietots galdiņš, pie kura mazulis var zīmēt, kā arī ir iespējams
turpat uz vietas noskatīties kādu
multfilmu.
Bibliotēkā ir pieejami tādi žurnāli kā «Psiholoģijas Pasaule»,
«Ģimenei», «Skola +», «Psiholoģija Ģimenei un Skolai», «Skolotāja
Almanahs». D.Muravjova norāda,
ka žurnāli noder, meklējot atbildes
uz konkrētiem jautājumiem, jo
bibliotēkā ir pieejams elektroniskais žurnālu rakstu (tēmu)
analītikas katalogs.
I.Indāne piebilst, ka par bibliotēkas lasītāju var kļūt jebkurš
jelgavnieks un reģiona iedzīvotājs,

turklāt literatūra
un interaktīvie materiāli, kā arī datoru un interneta
izmantošana ir bez
maksas. Bibliotēka
piedāvā arī konsultācijas par dažādām
tēmām gan klātienē,
gan elektroniski. Sīkāku informāciju
par bibliotēku un tās
darba laiku var atrast interneta mājas
lapā: www.jrpic.lv.
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā
izveidota Mazā
vecāku bibliotēka.
Foto: JV un
no organizācijas
arhīva

Organizācijas «Vecāki Jelgavai» dalībnieki vērtē
Lilita Caune, valsts SIA
«Slimnīca «Ģintermuiža»» Narkoloģiskā dienesta vadītāja:

«Viss sākās ar apgaitu projektu «Liels un mazs drošā pilsētā», kas mums ļāva
piektdienas vakaros apmeklēt
dažādas vietas un redzēt, ko
mūsu bērni dara. Viens no lielākajiem ieguvumiem, darbo-

joties organizācijā, ir vecākiem
pašiem būt klāt un redzēt, kas
notiek pilsētā, klubos, spēļu
zālēs, veikalos un pārējās vietās,
kur uzturas jaunieši. Tādējādi
veidojas labāks kontakts ar bērniem, jo uzzinām par dažādām
viņiem aktuālām lietām, varam
ar viņiem tās pārrunāt. Īpaši
svarīgi tas ir reizēs, kad bērnam
šķiet – viņa vecāki neko nesaprot. Lielākoties pieaugušajiem
šķiet, ka mūsdienu jaunatne ir
traka, apkārt notiek tikai sliktas lietas. Tāpēc mēs baidāmies
bērnus laist uz pasākumiem un
viņiem uzticēties. Taču tagad
pati redzu, kas notiek, kas var
notikt, un rodas savstarpēja uzticība. Mums ir daudz vairāk par
ko runāt, piemēram, tagad arī
es zinu, kas notiek naktsklubā
«Tonuss». Būt vecākiem ir ļoti
grūti, jo daudz jāzina par to, kas
bērnam svarīgs attiecīgā vecu-

mā, tāpēc šī ir iespēja mums noskaidrot, kas šajā laikā aktuāls,
modē. Darbojoties organizācijā,
ir iespēja satikties un uzturēt
kontaktus ar citiem vecākiem,
pārrunāt dažādas problēmas,
dalīties pieredzē un panākumos.
Nav noslēpums, ka problēmas ir
daudz vieglāk risināt, ja tajās iesaistās vairāki cilvēki. Noteikti
aicinātu vecākus pamēģināt, kā
tas ir, un sajust to labumu, ko
tas dod pašapziņai, pašvērtībai.
Ar saviem bērniem saprotos
ļoti labi. Viņi zina, ka var nākt
pie manis un pārrunāt dažādus
jautājumus, jo fakts, ka piedalos
šajās apgaitās, liecina par to, ka
es ne tikai runāju, bet arī daru.
Katrs vecāks šādā veidā var
izrādīt rūpes par savu bērnu,
apliecināt, ka viņu interesē tas,
kas notiek ar bērnu. Tā ir arī
iespēja padarīt savu dzīvi interesantāku.»

Kaspars Blite, SIA «Sebris»
laboratorijas vadītājs:

«Galvenokārt piedalos apgaitās, kas notiek pilsētā, un pasākumos Jelgavas 4. vidusskolā.
Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā laimējās pabūt Zviedrijā,
lai redzētu, kā vecāku un bērnu
sadarbība norisinās tur. Ņemot

vērā, ka sadarbība bija aizsākta
jau sen, zviedri bija ieinteresēti
uzzināt mūsu valsts pieredzi, jo
šāda veida organizācija jau bija
izveidota ne tikai Jelgavā, bet
arī dažās citās lielākajās pilsētās. Organizācija ir vērtējama
ļoti pozitīvi, jo vecāki un bērni
nekad nepazudīs – mainoties
paaudzēm, mainīsies tikai mūsu
lomas, un ar savu labo piemēru
bērniem, mazbērniem iespējams
parādīt, ko mēs varam viņiem
iemācīt, un paši redzēt, kas
notiek uz ielas. Sākumā ideja
šķita kareivīga, jo domājām, ka
mums vajadzēs būt tiem, kas
visu regulē, taču tā nav. Arī pašvaldībās un valstī bērnu drošība
ir viena no prioritātēm, par ko
rūpējas dažādas tiesībsargājošās
organizācijas. Jelgavnieki var
būt lepni par to, ka viņiem šāda
organizācija ir, jo tā ir iespēja ar
citām valstīm dalīties pieredzē

par bērnu audzināšanu, izglītošanu un drošības jautājumiem,
kā arī pašiem iegūt daudz jaunu
atziņu. Šeit apvienojas dažādu
profesiju pārstāvji, taču viņi ir
atraduši kaut ko kopīgu – rūpes
par saviem un citiem bērniem.
Agrāk daudzi uz organizācijas
aktivitātēm skatījās skeptiski.
Radās jautājums: kāpēc kas tāds
vajadzīgs, jo ar to jau nodarbojas
policija. Taču tā nav. Ļoti labi
būtu, ja vairāk iesaistītos tie vecāki, kuriem ar bērniem tiešām
ir problēmas. Vajadzētu arvien
jaunus cilvēkus, kas interesētos
par bērnu drošību uz ielas, taču,
saprotams, visus mēs šeit darboties nepiedabūsim.»
Linda Langenfelde, Kultūras
ministrijas Bibliotēku nodaļas
vecākā referente, un Tālivaldis
Langenfelds, SIA «Media Jelgava» projektu direktors:

Inga Liflande, Veselības
ministrijas Katastrofu medicīnas centra Juridiskās daļas
vadītājas vietniece:
«Vienmēr esmu aktīvi iesaistījusies vecāku aktivitātēs un
pasākumos, tādēļ likumsakarīga

ir mana nonākšana organizācijā
«Vecāki Jelgavai». Tajā darbojos, jo apzinos, ka nekas nenotiek pats no sevis – lai kaut ko
mainītu, svarīgs gribasspēks un
aktīva līdzdarbošanās. Domāju,
ka esmu labs piemērs bērniem.
Manai meitai drīz būs 11 un
dēlam 15 gadi. Bērnu draugu
pulkā tieku saukta par «reālo
mammu», jo viņi redz un zina,
ka cienu viņu domas un uzskatus un ka kopā ar pārējiem vecākiem, kas darbojas organizācijā,
piektdienu vakaros dodamies
apgaitās. Tas ir tikai viens no
veidiem, kā rūpējamies par savu
un citu bērnu drošību. Tas ir
apsveicami, ka cilvēki iesaistās
šādās organizācijās, tomēr būtu
labi, ja mūs sadzirdētu aizvien
vairāk vecāku. «Vecāki Jelgavai»
ir kā pilsētas «modrā acs», kas
ar savu klātbūtni veido drošību
pilsētā. Mēs nenosodām, ne-

pārmetam, taču esam gatavi
palīdzēt un novērst nekārtības.
Mūs respektē ne tikai bērni,
bet arī iestādes un uzņēmumi,
jo zina – mēs viņus vērojam.
Uzraugām, lai pilsēta būtu
draudzīga bērniem un viņi
justos tajā droši. Lai radītu
sapratni bērnu un vecāku vidū,
vispirms jāstrādā ar vecākiem
un pēc tam ar bērniem. Tieši
tādēļ šogad kopā ar dažādu
jomu speciālistiem izglītosim
vecākus, lai veicinātu viņu
informētību un dinamisku attīstību līdzās saviem bērniem.
Diemžēl šodien reti kurš ir
gatavs pavērt savas durvis un
palūkoties, kas notiek viņpus
sliekšņa, jo vieglāk ir izlikties,
ka nezinām, kas notiek.»
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica un
Ritma Gaidamoviča
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Atbildam jelgavniekiem

Nama īpašnieks rada
problēmas kaimiņiem
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Ritas kundze, paužot
sašutumu par namu īpašnieku bezatbildību. Viņa
stāsta, ka kaimiņu māja
Kārļa ielā 13 kopš marta
«atstāta pusratā». «Kārļa
ielā mājas atrodas cita
citai cieši līdzās – tā, ka
sienas gandrīz saskaras.
Ēkas daļu, kas atrodas
blakus manai mājai, īpašnieks pavasarī sāka ārdīt,
taču nu darbi apstājušies. Pa gruvešiem staigā pusaudži, mētājas ar

ķieģeļiem,» Ritas kundze
atklāj, ka mazie vandaļi
viņas mājai pat izsituši
logu. Blakus ēkas saimnieks to iestiklojis un solījis nojaukšanas darbus
turpināt, taču solījums
ilgstoši tā arī nav pildīts,
tāpēc Ritas kundze jau
vairākkārt vērsusies pēc
palīdzības pašvaldībā.

situāciju viņa ir iepazinusies,
taču pārkāpumi Ritas kundzes nosauktā īpašnieka darbībās nav konstatēti. «Ņemot
vērā, ka ēka Kārļa ielā 13A
bija avārijas stāvoklī, tā tika
nojaukta, atstāta vien neliela
daļa, aptuveni 50 centimetru
no zemes, mūra, kas bloķējas nevis ar Ritas kundzes
māju, bet gan ar īpašuma

Kārļa ielā 13 saimniecības
ēku,» N.Ļubina arī piebilst,
ka daļu būvgružu īpašnieks
jau nolīdzinājis, taču, kamēr
zeme vēl nav sasalusi, pilnīga
to novākšana ir apgrūtināta.
Būvinspekcijas vadītāja pārliecināta, ka tas noteikti tiks
izdarīts.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Kā «Jelgavas Vēstnesim»
skaidro Būvvaldes Būvinspekcijas vadītāja Natālija
Ļubina, ar sūdzībā minēto

Rudens brīvlaika akcija «Lediņos»
«ESMU STIPRĀKS ...»
... PAR ZEMES PIEVILKŠANAS SPĒKU!
... PAR BACIĻIEM!

... PAR SLINKUMU!
... PAR BAILĒM!

Iztrakojies svaigā gaisā...

• Izmēģinot jaunizveidotās šūpoles un trases
• Ēdot uz ugunskura vārītu zupu
• Piedaloties dažādās atrakcijās un konkursos

22. – 25. oktobris
Kad?
Cikos?
Kas?
Kāpēc?
Pirmdiena 12:00 – 16:00 Jaunieši no Pārvarot dažādus šķēršļus,
22.10.		
tūristu kluba cīnīsimies ar Zemes pievilkšanas
		
«Remoss»
spēku, smelsimies no tās spēku
			
un enerģiju, lai pietiktu visai
			
ziemai!
Otrdiena 12:00 – 16:00 Zemgaliešu Pievārēsim slinkumu, ejot
23.10.		
klubs, jaunieši pārgājienā no Jundas līdz
		
no 41. skautu Lediņiem, pa ceļam apskatot
		
vienības
šo to interesantu...
			
(atpakaļ ar autobusu)
			
Skautu cienīgi uzdevumi,
			
spēles un atrakcijas!
Trešdiena 12:00 – 16:00 Jaunieši no Kā stiprināt savu organismu, lai
24.10.		
biedrības
baciļiem tur nebūtu vietas?
		
«Kovārnis»
Nāc un mājās atgriezīsies ar
			
kādas veselīgas tējas recepti
			
kabatā, padomu maisu un
			
pilnām plaušām svaiga
			
meža gaisa!
Ceturtdiena 12:00 – 16:00 Tēvijas sargi, Kā pārvarēt bailes un stāties
25.10.		
jaunieši no
tām pretī? Gribi iemācīties
		
biedrības
kādu noderīgu spēka
		
«Kovārnis»
paņēmienu? Ko darīt, ja esi
			
pazudis vai nokļuvis nelaimē?
			
Mazs vai liels – noderīgs
			
padoms būs katram no jums!
							

Maksa Ls 1 dienā
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Iemirdzas apsūbējušās pērles
 Sintija Čepanone

Jelgavu un tās apbūvi
gandrīz pilnībā izpostīja Otrais pasaules karš.
Pēc tā tika nolemts
nevis atjaunot kādreizējo pilsētu, bet celt
jaunu. Pašlaik par veco
Jelgavu atgādina vecpilsētas ielu apbūves
komplekss un Otrā pasaules karā sapostītās,
pēckara laikā nosargātās un šogad uzspodrinātās Jelgavas pērles.
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas Jelgavas
pilsētas galvenā valsts inspektore
Gunta Skulte pauž gandarījumu
par to, ka šogad vairākas Jelgavai nozīmīgas ēkas pamazām,
taču apņēmīgi atgūst agrāko
laiku spožumu: Jelgavas pils
piedzīvojusi ziemeļu un dienvidu
korpusa pagalma fasādes rekonstrukciju, pašlaik norit pēdējie
darbi, lai majestātiskumu atgūtu
Academia Petrina, atdzimšanu
sāk Valdekas pils. Šis gads nozīmīgs arī ar to, ka uzsākti darbi,
kas ļaus iemirdzēties dievnamiem – Jelgavas Sv.Simenona un
Annas pareizticīgo katedrālei un
Sv.Jāņa luterāņu baznīcai.
Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis»
kopā ar G.Skulti centās noskaidrot, kā norit mūsu pilsētas pērļu
iemirdzēšanās.

Pils kā Rīga
nekad nebūs gatava

Slavenā Krievijas galma arhitekta Frančesko Bartolomeo
Rastrelli celtā Jelgavas pils ir
viena no nedaudzajām Kurzemes – Zemgales hercogistes
galvaspilsētas ēkām, kas saglabājusies no 1944. gadā sagrautās
pilsētas. Pašlaik Jelgavas pils var
lepoties ar rekonstruētu ziemeļu
un dienvidu korpusa pagalma
fasādi, taču tās apsaimniekotājs
– Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (LLU) – cer, ka nevajadzēs ilgi gaidīt, lai atjaunota
tiktu visa pils.
Lielākus vai mazākus remontdarbus Jelgavas pils piedzīvo
teju ik gadu. «Viss atkarīgs
no līdzekļiem – cik mums šim

mērķim piešķir, tik arī tērējam,» LLU direktora vietniece
būvniecības jautājumos Gunita
Mitrevica atceras, ka fasādes
remonts sācies pirms gadiem
desmit, to atjaunojot pa nelieliem posmiem. Šovasar paveikts
visvairāk – rekonstruēta pils
ziemeļu un dienvidu korpusa
pagalma fasāde, tostarp čuguna
lējumi. «Pēdējo remontdarbu
laikā čuguna lauvas tika nokrāsotas melnas, taču nu atguvušas
sākotnējo pelēcīgo nokrāsu. Kad
lauvas apspīd saule, šķiet, ka tās
smaida,» tā viņa. Nu atlicis vien
Laubes korpuss, un G.Mitrevica
cer, kas to atjaunot izdosies jau
nākamgad.
Šovasar no valsts investīcijām
pils fasādes remontdarbiem bija
atvēlēti 170 000 latu. G.Mitrevica
stāsta, ka ir iecere rekonstruēt
pili arī no ārpuses un pašlaik
jau izsludināts konkurss projektēšanai. Atšķirībā no pagalma
darbs, visticamāk, tiks organizēts pa lieliem posmiem, lai pils
pārvērtības būtu jūtamākas un
norisinātos ātrāk.
«Pils, šķiet, gluži kā Rīga
nekad nebūs pabeigta. Laika
apstākļi dara savu, un, līdz ko
tiks rekonstruēts pils fasādes pēdējais posms, aplis turpināsies,»
spriež G.Mitrevica.
Novērtējot lielo ieguldījumu
kultūrvēsturiskā mantojuma un
Jelgavas pils izpētē, saglabāšanā
un popularizēšanā, LLU šogad
ieguva kultūras mantojuma
gada balvu «Labākais kultūras
pieminekļa saimnieks».

Fasādē atdzimst
ēnu spēles

Kurzemes hercoga Pētera
Bīrona dibinātās ģimnāzijas ēka
jeb Academia Petrina celta 1773.
gadā vēlīnā baroka stilā ar agrīnā
klasicisma iezīmēm pēc arhitekta Severīna Jensena projekta,
pārbūvējot iepriekšējo hercogienes Annas pili. Kopš 1952. gada
Academia Petrina kļuvusi par
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja mājvietu.
SIA «Arhitektoniskā izpētes
grupa» arhitekte Liesma Markova atklāj, ka Jensens bijis ēnu
meistars un to apliecina arī muzeja ēkas fasāde. «Savos objektos

viņš ieēnojis ēnu: vietās, kur krīt
ēna, viņš to akcentējis ar melnām
līnijām, tādējādi izceļot katru detaļu,» L.Markova norāda, ka visas līnijas ir atrastas, pamatotas
ar fotofiksācijām, tādēļ var teikt,
ka Academia Petrina fasāde pat
niansēs atgūst agrāko ietērpu.
«Žēl, ka 20. gadsimta vidū ēkai
tika nojaukts lielais jumts un
mainīts arī torņa izskats. Lielā
jumta plakne ar dekoratīvo,
plastisko fasādi izskatītos ļoti
efektīvi,» tā arhitekte.
Runājot par problēmām, ar
ko nākas saskarties Academia
Petrina ēkas rekonstrukcijas laikā, viņa norāda uz restauratoru
trūkumu – tā dēļ pat radās bažas,
vai, kā iecerēts, būs iespējams
atjaunot fasādes dekoratīvos
elementus, detaļas, jo nav daudz
tādu speciālistu, kam šo darbu
uzticēt.
Viņa stāsta, ka gluži tāpat kā
cilvēkiem ēkas drēbes ir krāsa,
un Academia Petrina skaudri izjutusi laika diktēto modi.
Piemēram, vienbrīd tā tika
nokrāsota dzeltena un bija ar
zaļu jumtu, kaut arī sākotnēji
bija «ietērpta» sarkanos toņos.
«Salīdzinot variantus, vilinoši
šķita atjaunot Jensena dekoratīvo krāsojumu, tāpēc nolēmām,
ka Academia Petrina saglabās
sarkano toni,» L.Markova akcentē, ka koloristika izmainīta
arī detaļām – agrākā baltā vietā
tās nokrāsotas izpētē atrastajā
dzeltenīgi baltajā.
Uz jautājumu, kad jelgavnieku
acīm pavērsies Academia Petrina
fasāde visā tās majestātiskumā,
L.Markova prognozēs ir piesardzīga: «Kvalitāte ir pirmajā vietā, tādēļ šis darbs nav pakļauts
termiņiem.»
Jāpiebilst, ka Ģedera Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja fasādes restaurācija norit
par pašvaldības līdzekļiem un tai
atvēlēti 245 185 lati. Remontdarbus veic SIA «Rimts».

Sāk ar torņa smaili

Sv.Jāņa luterāņu baznīca tika
uzbūvēta 1892. gadā un bija
vienīgā luterāņu baznīca, kurai
Otrā pasaules kara liesmas, kas
nopostīja seno Jelgavu, gāja
secen. Taču laika zobs skāris arī

Jelgavas Sv.Simenona un Annas pareizticīgo katedrāle pēc Otrā pasaules kara bija
pamatīgi sagrauta. 1983. gadā tā bija sagatavota uzspridzināšanai, taču dievnamu
izdevās saglābt, un atjaunots pašlaik tas kalpo pareizticīgo draudzei. «Padomju
laikos pat nevarēja iedomāties, ka šī ēka varētu būt baznīca. To izmantoja par minerālmēslu un stikla taras noliktavu,» Gunta Skulte atceras, ka mūri bija piesātināti
sāļiem, kas par sevi atgādinājuši arī pēc baznīcas atjaunošanas. Acīmredzot toreiz
svarīgāk bija dievnamam atdot vizuālo spožumu, mazāku uzmanību pievēršot kvalitātei. Pašlaik par pareizticīgo draudzes līdzekļiem atkārtoti tiek veikta baznīcas
fasādes rekonstrukcija.

Šajā vasarā pilnībā tika rekonstruēta Jelgavas pils ziemeļu
un dienvidu korpusa pagalma fasāde. Plānots, ka nebūs ilgi
jāgaida, lai «uzspodrināta» tiktu arī pārējā ēkas daļa – pašlaik
jau izsludināts konkurss projektēšanai.
Foto: JV
šo celtni. Jelgavas Sv.Vienības
ev.lut. draudzes priekšniece Gunta Mileiko stāsta, ka, gadiem ritot, dievnama fasāde piedzīvojusi
vairākus remontdarbus (pēdējie
noritēja 1983. gadā mācītāja
Grosa laikā – red.), taču lielākās
cerības tiek liktas uz tiem, kas
sākti šajā vasarā.
«Baznīcai tika izstrādāts apsaimniekošanas plāns. Pamatojoties uz to, sākām ar sava torņa
smaili un tad iesim uz leju līdz
pašiem pamatiem,» G.Mileiko
norāda, ka aktuālākais jautājums
jau gadu desmitus bijis nosliecies
baznīcas tornis, tādēļ dievnama
restaurācija sākta tieši ar to. Pēc
ekspertu atzinuma, tornis sasvēries uz dienvidrietumu pusi par
37 centimetriem. «Ja tas gāztos,
kristu uz ietves, nevis baznīcas
pusi,» torņa rekonstrukcijas nepieciešamību pamato draudzes
priekšniece.
Torņa taisnošana norit par
draudzes līdzekļiem – apmēram 40 000 latu, kas iegūti no
ziedojumiem un draudzes saimnieciskās darbības. Sākotnēji
bija plānots, ka darbus varētu
pabeigt šā mēneša vidū, taču,
kā norāda par tiem atbildīgās
firmas «Riveta» brigadieris Artis
Krisbergs, pēc skārda noņemšanas atklājies, ka krietni bojātas
ir koka konstrukcijas, un pašlaik
svarīgi noskaidrot, vai tās maz
iespējams saglābt, tāpēc darbi varētu aizkavēties. Turklāt
steidzami, jau šoruden, remonts
vajadzīgs arī dievnama jumtam.
Aplēses liecina, ka tas kopumā
varētu izmaksāt ap 20 000 latu.
G.Mileiko akcentē, ka Sv.Jāņa
baznīca ir vienīgā Jelgavā, kurai
saglabājies pulkstenis ar oriģinālo mehānismu. Pēc remontdarbiem torni un seno laikrādi
paredzēts izgaismot.

G.Mileiko norāda, ka, visticamāk, nākamgad tiks atjaunota
arī Sv.Jāņa baznīcas fasāde – tā
būs gaišos, dzeltenīgos toņos. Savukārt vēlāk netālu no dievnama
plānots uzbūvēt draudzes namu
un teritoriju apjozt ar žogu.
Sv.Jāņa luterāņu baznīca atdzimšanu sāk ar torņa smaili,
kas bīstami sasvērusies,
taču pamazām par draudzes
līdzekļiem dievnams tiks
rekonstruēts līdz pašiem
pamatiem, bet tam līdzās
sliesies draudzes nams.

Academia Petrina šogad atgūst tās arhitekta Jensena iecerēto
majestātiskumu. «Viņš bijis ēnu meistars – vietās, kur krīt ēna,
viņš to akcentējis ar melnām līnijām, tādējādi izceļot katru detaļu,» Arhitektoniskās izpētes grupas arhitekte Liesma Markova
bilst, ka vilinoši šķitis atjaunot arī agrāko fasādes dekoratīvo
krāsojumu – sarkano ar dzeltenīgi balto.

17. gadsimtā celtā barona Rekes medību pils, ko pašlaik pazīst
kā Valdekas pili, ilgu laiku stāvējusi tukša. Līdz šim celtne bija
iekonservēta, taču pašlaik norit jumta seguma nomaiņa, tostarp
jumta konstrukciju remonts, un darbi varētu tikt pabeigti jau
šomēnes. «Kultūras pieminekļu saglābšana sākas ar jumtu. Tā
nomaiņa ir primārais darbs, lai nams neaizietu postā,» novērtējot LLU pūliņus, atklāj Gunta Skulte. Lai racionāli izmantotu
visu ēku, Valdekas pilī izbūvēti jumta logi. «Pakešlogi šādām
celtnēm, protams, nav tas labākais risinājums, taču jāņem vērā,
ka tie pili ļaus izmantot mūsdienīgi,» G.Skulte pārliecināta, ka
tad, kad tiks atjaunota arī ēkas fasāde, tie kopējo skatu nebojās. LLU direktors Andrejs Garančs norāda, ka jumta maiņai no
universitātes budžeta līdzekļiem atvēlēti ap 70 000 latu. Pašlaik
gan vēl grūti prognozēt, kad pārmaiņas piedzīvos Valdekas pils
fasāde, taču perspektīvā to paredzēts pielāgot LLU viesnīcu un
ēdināšanas uzņēmējdarbības studentu mācību vajadzībām.
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Kultūras pasākumi
 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
 No 4. oktobra – Viktoras Ostašenkovas (Lietuva) akvareļi;
Aleksandras Ostašenkovas (Lietuva) fotogrāfijas (kultūras
namā).
 No 5. oktobra – Ivandas Spulles grafikas izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 No 12. oktobra – Taipejas misija un Jānis Anmanis piedāvā Pasaules bērnu zīmējumu galeriju, veltījumu Taivānas
nacionālajai dienai (kultūras namā).
 No 24. oktobra – Ģ.Eliasa 120 gadu atcerei veltīta izstāde
un pēc muzeja restaurācijas atjaunotās ekspozīcijas. Lielākā
daļa no tām apskatāma pirmo reizi (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā Akadēmijas ielā 10).
 No 24. oktobra līdz 9. novembrim – Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas izstāde: Augusts Bilenšteins (1826 – 1907)
«Kāda laimīga dzīve» – fotogrāfijas, dokumenti (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā Akadēmijas
ielā 10).
 Līdz 1. novembrim – Jelgavas tautas gleznošanas studijas dalībnieces Valijas Pietuhas personālizstāde (Miezītes
bibliotēkā).

Sporta pasākumi
 19. oktobrī pulksten 15.30 – peldēšanas sezonas atklāšanas sacensības (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).

Ceturtdiena, 2007. gada 18. oktobris

Darbību atsāk muzejs
 Ritma Gaidamoviča

Pēc restaurācijas un
vērienīgiem remontdarbiem 24. oktobrī
pulksten 10 durvis vērs
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzejs. Tajā varēs apskatīt gan atjaunotas,
gan līdz šim vēl neredzētas vēstures liecības. Jaunus akcentus
sola Jelgavas novada
Kurzemes un Zemgales hercogistes perioda
ekspozīcija, bet Izstāžu
zālē par godu mākslinieka Ģ.Eliasa 120.
dzimšanas dienai līdz
4. novembrim iekārtota
gleznu izstāde.
Muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere stāsta, ka muzejs
darbu atsāks 24. oktobrī, tad arī
abās Ģederta Eliasa zālēs tiks
atklātas mākslinieka gleznu izstādes, kas papildinātas ar mākslas
priekšmetiem no gleznotāja austrumu mākslas kolekcijas. «Šajā
ekspozīcijā ir daudz izmaiņu – tā
būs skatāma kā vienota, turklāt
no tajā redzamajiem vairāk nekā
60 darbiem eksponēti būs daudzi
līdz šim neredzēti. Tos vairāku
gadu garumā restaurēja, lai tieši
uz mākslinieka jubileju varētu
nodot muzeja apmeklētāju vērtēšanai. Par godu mākslinieka 120.
dzimšanas dienai īpaša ekspozīcija
ierīkota arī Izstāžu zāles telpās.
Ģ.Eliass ir viens no retajiem
māksliniekiem, pēc kura nāves vēl
vairākus gadu desmitus aizvien
var parādīt līdz šim neredzētus
darbus. Tas nav tikai mākslinieka
pēdējā dzīves posma veikums.
Tie ir darbi, kas tapuši, sākot no
viņa studiju gadiem Parīzē līdz
pat sešdesmitajiem gadiem,» teic
M.Kaupere.
Viņa lielu paldies saka atbalstītājiem, kas finansēja darbu
rāmju izgatavošanu, – uzņēmējam
Guntim Bērzam, Ģ.Eliasa fondam
Zviedrijā un tā priekšsēdētājai
mākslinieka māsasmeitai Izabellai Cielēnai no Zviedrijas. Ar viņu
finansiālu atbalstu vienā ekspozīcijas zālē nomainīti visi gleznu
rāmji, otrā – lielākā daļa, jo daži
ar šo cilvēku atbalstu nomainīti
jau agrāk.
Direktores vietniece pievērš
uzmanību faktam, ka šajos svētkos apskatāmas visu žanru un
daiļrades periodu gleznas, kas
kopā ar abās ekspozīcijas zālēs
eksponētajām sniedz vispusīgu
priekšstatu par Ģ.Eliasa veikumu.
Diemžēl apmeklētāji izstādi varēs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere stāsta,
ka jelgavniekiem un pilsētas viesiem pēc restaurācijas un remontiem muzejs durvis vērs 24.
oktobrī pulksten 10. No šīs dienas uz muzeju tiek aicināts ikviens, kas vēlas apskatīt atjaunotās
ekspozīcijas un dažādas novitātes. Pirmajās muzeja atvēršanas dienās īpašu dāvanu apmeklēFoto: JV
tājiem būs sarūpējis pats hercogs Jēkabs.
apskatīt tikai līdz 4. novembrim.
Taču ieplānotā starptautiskā
konference par Ģ.Eliasu Eiropas
mākslas kontekstā, ņemot vērā
remontdarbus, pārcelta uz nākamā gada septembri.
Ekspozīcija «Jelgavas novads
Kurzemes un Zemgales hercogistes periodā» pamatā saglabājusi
savu iepriekšējo veidolu, jo šī laika
eksponātus atrast ir ļoti grūti.
Taču tai pievienoti daži akcenti,
kas to padarīs atraktīvāku. Muzeja direktores vietniece, saglabājot
intrigu, gan atzīst, ka pievienotie
jauninājumi jāapskata un jāizsmaržo pašiem.
Papildinājumu un jaunu zāli
ieguvusi Academia Petrina ekspozīcija. Tagad tā būs skatītājiem
pieejama jaunizveidotajā lekciju
zālē «Ateneum», kas tulkojumā
nozīmē «priekšlasījumu klubs».
«Ņemot vērā to, ka no Academia
Petrina saglabājušies vien divi
oriģināleksponāti – lielais zīmogs
un zvaigžņu pulkstenis –, abi šie
vērtīgie artefakti ir eksponēti hercogistes ekspozīcijā, bet Academia
Petrina zālē eksponēta Academia
Petrina vēsture un tās dibinātāja
hercoga Pētera portrets. Tā būs
gana interesanta, un skatītāji šīs
ēkas un mācību iestādes vēsturei
varēs izsekot pilnībā,» stāsta
M.Kaupere.
Senvēstures un Livonijas laiks
atspoguļots lielākoties ar arheoloģiskajos izrakumos atrastiem
priekšmetiem, piemēram, rotām,

darbarīkiem un citām senlietām.
Tā ir Kurzemes provinces muzeja
kolekcija. No pēdējiem izrakumiem, kas notikuši Zemgalē,
iegūtas un izstādītas tikai dažas
liecības.
Ekspozīcija, kur skatāma Jelgavas vēsture 19. un 20. gadsimtā,
patlaban ir tapšanas stadijā. «Šīs
zāles iekārtošana ir ļoti darbietilpīga, kas laika gaitā sola ļoti daudz
pārmaiņu, taču pagaidām būs
tikai daļa paredzēto eksponātu,
lai apmeklētāji saprastu, kas būs
apskatāms nākotnē un par ko
šeit vēstīsim. Esam paredzējuši
šīs ekspozīcijas izveidošanu jaunā skatījumā. Pagaidām pamatā
balstīsimies uz stāstījumu par
Jelgavas vēsturi senās fotogrāfijās
un šo vēstures periodu raksturojošiem artefaktiem. Senā Jelgava
vairs nav apskatāma nekur citur
kā vien muzeja ekspozīcijā,» teic
muzeja direktores vietniece.
Pēc remonta visā muzejā par
Kultūrkapitāla fonda projektos
iegūto finansējumu uzstādītas
gleznu piekaramās sistēmas.
Tas nozīmē, ka turpmāk gleznu
eksponēšana būs daudz vieglāka
un atbildīs visiem standartiem.
«Tas noteikti priecēs arī muzeja
apmeklētājus, jo nu pie mums
būs gluži tāpat kā lielajos Eiropas
muzejos. Iegādātas arī jaunas
vitrīnas un par projektu naudu
sagādāti plaukti krājuma telpās.
Taču pie tā muzejs neapstājas
– tiek rakstīti jauni projekti, lai

muzejā parādītos citas jaunas un
nepieciešamas lietas.»
Tāpat kā agrāk Izstāžu zālē ik
pēc mēneša tiks iekārtota jauna
izstāde. Pēc Ģ.Eliasa jubilejas izstādes nākamā būs Mārča Stumbra personālizstāde, taču pirms
pašiem Ziemassvētkiem – bijušās
jelgavnieces mākslinieces Vitas
Mercas izstāde. Pašlaik izstrādāts
arī nākamā gada izstāžu plāns.
Skolēni muzeju tāpat kā līdz
šim aicināti apmeklēt bez maksas,
taču pieaugušajiem visa muzeja
apskate ir 50 santīmu, studentiem
– 40. Vienas izstādes apmeklējums
pieaugušajiem maksā 30 santīmu,
studentiem – 20. Par ekskursiju
ar gidu katram pieaugušajam
jāpiemaksā 30 santīmi, savukārt
studentiem 25, bet skolēniem 20
santīmi. Ekskursija kādā no svešvalodām – angļu, vācu vai krievu
– katram cilvēkam izmaksās vēl
50 santīmu.
«Nupat esam sākuši darbu
pie Nacionālā muzeju krājuma
kopkataloga, kas paredz līdz novembra beigām ievadīt četrsimt
mūsu muzeja krājuma vienības.
Mēs sāksim ar Ģ.Eliasa gleznām,
kas ir vērtīgākais mūsu muzeja
krājumā, taču ar laiku visiem
gandrīz 100 000 muzeja krājumā esošajiem eksponātiem būs
jānonāk kopkatalogā,» stāsta
M.Kaupere. Šis iesāktais darbs
būs veicams visām nākamajām
muzejnieku paaudzēm, kamēr
vien pastāvēs muzeji.

Lasi laikrakstu «Zemgales Balss» internetā
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ilgtermiņa
projekta «Mantojums
– 1: Latvijas periodisko izdevumu (1822
– 1940) saglabāšana»
gaitā jelgavniekiem
un citiem interesentiem ir iespēja internetā lasīt Zemgales
novada laikrakstu
«Zemgales Balss».
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Dagnija Avota «Jelgavas
Vēstnesim» atklāj, ka, ņemot
vērā Jelgavas postījumus Otrā
pasaules kara laikā, kad nodedzis pilsētas arhīvs, muzeji un

bibliotēka, pētniekiem mūsdienās laikrakstu ziņas bieži vien
ir vienīgais vēstures pirmavots
atsevišķu jautājumu izzināšanā. Taču līdz šim nevienā no
Zemgales bibliotēkām vai muzejiem nebija pilnu pirms Otrā
pasaules kara izdoto laikrakstu
komplektu.
«Lielāko pirmās Latvijas
brīvvalsts laika Jelgavas laikrakstu digitalizācijas projekts
sākās 2003. gadā, tas sagatavots Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā (JZB) un īstenots
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
ar Valsts kultūrkapitāla fonda,
Bauskas, Dobeles un Jelgavas
pašvaldības finansiālo atbalstu.
Darbs joprojām tiek turpināts,
un pašlaik noslēdzies viens
ievērojams posms, jo pilnībā

digitalizēts laikraksts «Zemgales
Balss», iegūstot
pilnīgāko laikrakstu komplektu no 1924. līdz
1940. gadam,»
stāsta D.Avota.
Viņa arī atzīst,
ka kultūras
mantojuma
saglabāšana,
izmantojot
jaunās tehnoloģijas,
visā pasaulē kļuvusi
arvien populārāka.
«Šajā procesā aktīvi
iesaistās arī Latvijas bib-

liotēku un muzeju darbinieki.
Katra
digitalizācijas
procesa
īstenošanai ir savi
iemesli
– tā ir tieša iespēja
cilvēkiem
piekļūt kultūras vērtībām, kuras
citādi nebūtu
pieejamas plašam interesentu lokam visā
pasaulē, tā ir
nepieciešamība

aizsargāt oriģinālus no nolietojuma, ko rada bieža to izmantošana, tā ir iespēja apzināt
dažādās vietās esošās vērtības
un salikt tās vienkopus, kā arī
dažādo kultūras mantojumu
– vizuālo, tekstuālo, skanisko
– apvienot un radīt ērti izmantojamu multimediālu variantu,» teic D.Avota.
Laikraksts «Zemgales Balss»
tiešsaistē pieejams Latvijas
Nacionālās bibliotēkas mājas
lapā (www.lnb.lv), to var iegūt
arī CD formātā Rīgas, Bauskas,
Dobeles un Jelgavas bibliotēkās un muzejos. Lai lasītāju
nebaida vecās drukas burtu
mudžekļi – JZB interneta mājas lapā www.jzb.lv (e-katalogs
– Vecā druka (saišu sarakstā
lapas kreisajā malā)) ir atro-

dams gotu un latīņu alfabēta
salīdzinājums. Taču laikrakstu
iegādāties savā īpašumā CD
formātā var, piezvanot uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas
grāmatvedību.
Darbs tiek turpināts, un
patlaban Valsts kultūrkapitāla fondā ir atbalstīts projekts
Jelgavas avīzes «Zemgalietis»
digitalizācijai no 1919. līdz
1924. gadam. «Tas ir Latvijas
brīvvalsts pastāvēšanas pirmo
gadu laikraksts, kurā atrodamas unikālas ziņas par daudzu
Jelgavas un Zemgales iestāžu,
uzņēmumu un organizāciju
pirmsākumiem, ēku un pieminekļu celtniecību, pilsētas
un novada cilvēku dzīvi, notikumiem pēc Pirmā pasaules
kara,» stāsta D.Avota.

