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Ziemai gatavojas
savlaicīgi

Ielu uzturēšanai ziemā
izmantojamās tehnikas vienības
• 3 smagās automašīnas, aprīkotas ar sniega tīrīšanas lāpstu un sāls
kaisīšanas iekārtu, kuras var lietot kā pašizgāzējus;
• 3 pašizgāzēji sniega izvešanai;
• 1 multikars, aprīkots ar sāls kaisīšanas un sniega tīrīšanas iekārtu;
• 5 traktori ar sniega tīrīšanas lāpstu;
• 2 autogreideri;
• 8 frontālie iekrāvēji (4 aprīkoti ar sniega tīrīšanas lāpstu).

 Sintija Čepanone

Tuvojoties ziemai, aizvien aktuālāks kļūst
jautājums par pilsētas
brauktuvju savlaicīgu
nokaisīšanu ar pretslīdes materiālu un atbrīvošanu no sniega.
Atbildīgie dienesti pārliecināti, ka šoreiz ziema
nepārsteigs nesagatavotus.
«Tehnika ziemai sagatavota,
tagad svarīgs ir cilvēciskais faktors – cik operatīvi pēc signāla
saņemšanas uzņēmumi būs ga-

tavi sākt darbu,» norāda pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns.
Konkursa rezultātā aģentūras
apsaimniekošanā nodoto ietvju
uzturēšana ziemā uzticēta SIA
«Aleja D», savukārt visu pilsētas
brauktuvju – gan tranzītielu, gan
pārējo – uzturēšana ir SIA «Kulk»
ziņā, un uzņēmums apliecinājis
gatavību nepieciešamības gadījumā nekavējoties sākt darbu.
A.Baļčūns atklāj, ka darbs tiks
organizēts līdzīgi kā iepriekšējā
gadā. Proti, ielu tīrīšanai atkarībā
no laika apstākļiem izstrādāti
četri grafiki. SIA «Kulk» organizē
dežūras, un pēc «Pilsētsaimniecī-

bas» speciālistu signāla tehnikas
vienības nekavējoties sāk darbu.
Pēc darbu veikšanas uzņēmumam
jāiesniedz atskaites par paveikto.
Arī pašvaldības aģentūras speciālisti katru rītu kontrolēs situāciju
pilsētas ielās. A.Baļčūns norāda
– lai izvairītos no situācijas, kad
brauktuves paliktu netīrītas,
šogad labāk sadarbosies «Kulk»
dežuranti un «Pilsētsaimniecības» ielu ekspluatācijas inženieris
Imants Auders.
Jelgavā brauktuves galvenokārt plānots kaisīt ar sāli, bet
atkarībā no laika apstākļiem
– spēcīga sala gadījumā – ar smilts
un sāls maisījumu. Šim nolūkam

Griezīsim pulksteni
stundu atpakaļ
 Ilze Knusle-Jankevica
Pašvaldības
aģentūras
«Pilsētsaimniecība»
direktors
Andrejs
Baļčūns un
SIA «Kulk»,
kam uzticēta
pilsētas ielu
uzturēšana
ziemā, valdes
loceklis Jānis
Melbārdis
pārliecināti,
ka šogad pirmais sniegs
Jelgavā
nebūs «stihija», un pauž
gatavību
nepieciešamības gadījumā
nekavējoties
sākt darbu.
Brauktuvju
kaisīšanai sarūpētas 300
tonnas sāls.
Foto: JV
SIA «Kulk» noliktavā pašlaik
sagatavotas 300 tonnas sāls, taču
noslēgti arī līgumi par rezerves
piegādēm, ja tas būs nepieciešams. Vajadzības gadījumā tiks
organizēta arī sniega izvešana no
pilsētas. A.Baļčūns teic, ka ielu
uzturēšanai šajā ziemā atvēlēts ap
140 000 latu, taču atkarībā no ziemas barguma iespējams piesaistīt
papildu līdzekļus. Viņš atminas,
ka pagājušajā gadā šim nolūkam
bija paredzēti 90 000 latu, taču
šajā pavasarī nepastāvīgo laika
apstākļu dēļ izdevies ieekonomēt
un līdz gada beigām vēl šiem mērķiem var tērēt 90 000 latu.
(Turpinājums 3.lpp.)

Četrās skolās plāno izveidot modernus
dabaszinātņu kabinetus
 Sintija Čepanone

Lai skolēniem sniegtu
iespēju dabaszinātnes apgūt atbilstoši
aprīkotos mācību kabinetos, Izglītības un
zinātnes ministrija ar
Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu
realizē aktivitāti «Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas
materiālās bāzes no
drošināšana». Plānots,
ka tās laikā četras modernas mācību klases
tiks izveidotas četrās
mūsu pilsētas vispārizglītojošajās skolās:
4., 5. un 6. vidusskolā,
kā arī Spīdolas ģimnāzijā.

«Divās Jelgavas ģimnāzijās
– Jelgavas Valsts ģimnāzijā
un 1. ģimnāzijā – jau iekārtoti
moderni dabaszinātņu kabineti,
taču arī pārējās skolas pelnījušas mācību saturam atbilstošu
materiālo bāzi,» Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza
atklāj, ka Valsts ģimnāzija un
1. ģimnāzija no Jelgavas šajā
projektā iesaistījušās kā pilotskolas. Mācību kabineti tur jau
aprīkoti un darbs pie to pilnveidošanas turpinās. Turklāt
Valsts ģimnāzija iesaistījusies
arī dabaszinātņu programmas
mācību satura izstrādē un apro
bācijā.
G.Auza stāsta, ka kopumā
tiks izstrādāti četri projektu
pieteikumi par dabaszinātņu
kabinetu – fizikas, ķīmijas,
matemātikas un bioloģijas – re-

novāciju un mācību materiālās
bāzes izveidošanu 4., 5., 6. vidusskolā un Spīdolas ģimnāzijā.
Tas, visticamāk, notiks nākamā
gada janvārī.
Kā norāda projekta realizētāji, dabaszinātņu apguvē īpaša
nozīme ir speciāli aprīkotiem
mācību kabinetiem, jo šo mācību priekšmetu satura izpratnei
nepieciešama praktiska darbošanās un demonstrējumi, it īpaši iepazīstoties ar jaunākajām
tehnoloģijām un zinātniskajām
metodēm. Pašlaik dabaszinātņu
skolotāju rīcībā esošie mācību
materiāli un kabinetu aprīkojums nedod iespēju īstenot
mūsdienīgu mācību saturu.
Mācību materiāli skolās lielākoties ir stipri nolietojušies un
pēdējos 10 – 15 gados papildināti tikai nedaudz. Kabinetos nav

ISSN 1691-4201

arī nepieciešamo informācijas
tehnoloģiju un mācību satura
īstenošanai vajadzīgās tehnikas,
nepietiekami tiek atjaunoti laboratorijas piederumu, trauku,
reaģentu un bioloģisko preparātu krājumi.
Projekta laikā paredzēts kabinetus aprīkot ar dabas zinību
virziena un matemātikas pro
grammas īstenošanai nepieciešamo mācību aprīkojumu, informācijas tehnoloģijām, atjaunot
un papildināt skolu bibliotēku
mācību video un fonotēku fondu, kā arī iegādāties apmācības
programmatūru un mēbeles.
Kopumā projekta īstenošanai
laikā no 2007. līdz 2013. gadam
Latvijā plānots izlietot 22 522
800 latus, 225 skolās labiekārtojot katrā četrus dabaszinātņu
kabinetus.

Šo svētdien, 28. oktobrī, pulksten 4 (naktī no sestdienas uz
svētdienu) pulksteņa rādītāji jāpagriež
vienu stundu atpakaļ
– Latvijā notiks pāreja
uz ziemas laiku.
Pāreja uz vasaras laiku notiek katra gada marta pēdējā
svētdienā, kad trijos naktī
pulksteņa rādītāji jāpagriež
vienu stundu uz priekšu. Savukārt katra gada oktobra
pēdējā svētdienā četros naktī
tie jāgriež stundu atpakaļ. Latvijā vasaras laiks tika ieviests

1981. gadā.
Sabiedrības viedoklis par
pāreju uz vasaras laiku un
atpakaļ nav viennozīmīgs. Iedzīvotāji kā galvenos negatīvos
aspektus min ierastā bioritma
izjaukšanu gan sev, gan mājlopiem, kā arī diskomfortu, ko
īslaicīgi izjūt pēc laika maiņas.
Savukārt pozitīvie aspekti ir
gaišie vasaras vakari, kas ļauj
ilgāk izmantot aktīvā tūrisma
piedāvājumus, pavadīt vairāk
laika brīvā dabā un pēc darba
dienas beigām vēl paveikt
lauksaimniecības darbus.
Patlaban pavasarī un rudenī
pulksteņu rādītājus stundu uz
priekšu un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstīs.

Ielas videoekrāns
arī Jelgavā
 Sintija Čepanone

Pēc dažām dienām Hercoga Jēkaba laukumā
tiks uzsliets Jelgavā
pirmais ielas videoekrāns, kas jebkuros laika apstākļos pārraidīs
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem aktuālu
informāciju, kā arī komercreklāmu. Pašlaik
uzstādīts tā korpuss,
taču jau tuvākajā laikā
nostiprinās arī gaismas
diožu ekrānu.
«Gaismas diožu ekrāna uzstādīšana Jelgavā ir pozitīvi
vērtējams fakts – tas nozīmē,
ka mūsu pilsēta iet līdzi laikam,
iedzīvotājiem piedāvājot iespēju
informāciju iegūt modernā veidā,» teic pašvaldības Būvvaldes
galvenais mākslinieks Georgs
Svikulis. Arī tā atrašanās vietu
viņš uzskata par labāko risinājumu, norādot, ka Hercoga
Jēkaba laukums ir Jelgavas
sirds, kur apgrozās ļoti daudz
cilvēku, kam videoekrānā pārraidītā informācija varētu būt
saistoša.
G.Svikulis atklāj – lai realizētu ideju par gaismas diožu
ekrāna uzstādīšanu, tika izslu-

dināts konkurss. Tajā pieteicās
tikai viens pretendents – SIA
«Street Media» –, tāpēc projekta
realizēšana uzticēta šai firmai.
«Taču mums bija strikta prasība, lai daļa raidlaika piederētu
pilsētai,» galvenais mākslinieks
atklāj, ka tādējādi videoekrānā
varēs uzzināt informāciju par
aktualitātēm Jelgavā, piemēram, Pilsētas svētkiem, Ledus
skulptūru festivālu un citām
norisēm, kā arī pareizu laiku
un gaisa temperatūru.
Kā norāda uzņēmuma mārketinga menedžeris Aleksandrs
Balabko, līdzīgs gaismas diožu
ekrāns jau uzstādīts Latvijas
lielākajās pilsētās – Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. «Jelgavā
videoekrāns būs tāds pats kā
Liepājā,» norāda A.Balabko. Tā
platums būs 4 metri, augstums
– 3,2 metri. Sākumā informācijas nesējs būs tikai attēls un
teksts, taču uzņēmuma pārstāvis norāda, ka ar laiku varētu tikt pievienota arī skaņa.
«Līdztekus komercreklāmai
būs informācija, kas tiks pārraidīta pastāvīgi. Proti, lielais
ekrāns rādīs gaisa temperatūru, pulksteni, valūtas kursu,
vārdadienas, kā arī to, cik dienu atlicis līdz gada beigām vai
svētkiem,» tā A.Balabko.
Hercoga Jēkaba laukumā
pēc dažām
dienām uzstādīs gaismas
diožu ekrānu.
Pagaidām
uzsliets vien
korpuss, taču
tuvākajā
laikā iedzīvotāji tajā
varēs uzzināt
pareizu laiku,
gaisa temperatūru un
citu aktuālu
informāciju.
Foto: JV
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«Gaļas bizness tas pats
modes bizness vien ir»
 Sintija Čepanone

Zīmols «Jelgavas gaļas
kombināts» jau krietnu laiku pazīstams ne
tikai mūsu valstī, bet
arī ārpus tās robežām.
Ik gadu uzņēmums
attīstībā investē lielus
līdzekļus un laika gaitā
spējis saglabāt noturīgas pozīcijas gaļas produktu un izstrādājumu
tirgū. Lai noskaidrotu, kas ir šo panākumu atslēga, «Jelgavas
Vēstnesis» uz sarunu
aicināja akciju sabiedrības «Jelgavas gaļas
kombināts» padomes
priekšsēdētāju Aigaru
Lūsi.

Jelgavas gaļas
kombināta
apgrozījums, Ls
• 2003. gadā – 4,4 milj.
• 2004. gadā – 4,8 milj.
• 2005. gadā – 5,4 milj.
• 2006. gadā – 6,5 milj.
• 2007. gadā
(plānots) – 7,5 milj.

Jau pāris mēnešu Jelgavas
gaļas kombināts var lepoties
ar ISO:22000 sertifikātu. Ko
īsti tas nozīmē?
Akciju sabiedrības «Jelgavas gaļas kombināts» padomes priekšsēdētājs Aigars Lūsis pārlieciTas ir mūsu lolojums, kas nāts – ja viss būs kārtībā valdības līmenī, arī ražotājiem būs labi. «Latvijā esam liels ražošanas
prasījis ne mazums pūļu, un uz uzņēmums – mums pašiem ir sava cūku barības ražotne, ferma, kautuve, gaļas pārstrādes
to gājām ļoti mērķtiecīgi. Šis uzņēmums, veikals, tādēļ viss, kas notiek industrijā, mūs ietekmē,» tā viņš.
Foto: JV
sertifikāts apliecina, ka mūsu
uzņēmumā gaļas izstrādājumu 15 – 20 procentu produkcijas, vēlme un spēja darīt. Ne velti rotācija ir vislielākā. Diemžēl arī
un gaļas produktu ražošana, galvenokārt aukstos kūpināju- mēdzu jokot, ka gaļas bizness mums nākas saskarties ar alkoiepakošana un piegāde klientam mus. Un pieprasījums aug, tieši tas pats modes bizness vien ir. hola problēmu – esam pārtikas
norit saskaņā ar ļoti augstiem tādēļ mums ir svarīgi palielināt Gan iepakojuma dizaina, gan uzņēmums, iegūts ISO sertifistandartiem. Tādējādi patērē- ražošanas jaudas. 2004. gadā izstrādājuma garšas īpatnību kāts un nedrīkstam pieļaut, ka
tājs var būt pārliecināts – esam uzbūvētais cehs strādā ar ļoti un citas tendences mainās visai darbinieks te atrodas alkohola
izdarījuši visu, lai produkts, ko lielu noslodzi, tādēļ pašlaik da- strauji, un tām jāspēj pielāgoties, reibumā.
Situācija valstī diemžēl ir
ražojam, ir drošs, kvalitatīvs, lai rām visu, lai attīstītos un savu ja vēlamies attīstīties.
Jūs atzinīgi novērtējat tāda, ka pārtikas produktu
visi tā ražošanas, iepakošanas produkciju varētu piedāvāt arī
darbinieku ieguldījumu. cenas nemitīgi aug, taču to
un piegādes posmi ir izsekojami. citām valstīm.
Tam priekšnosacījumi jau ir. Pašlaik darba devējiem tas nevar teikt par atalgojumu.
Vienkāršā valodā runājot, nu par
jebkuru mūsu gaļas izstrādā- Latvija ir Eiropas Savienības sagādā ne mazums galvas Kas pircējiem ir prioritāte
jumu varam pateikt, no kuras dalībvalsts, un tas mums kā sāpju – itin bieži dzirdēts – cena vai tomēr kvalitāte?
ražošanas uzņēmumam pirmām par profesionālu, noturīgu
Priecē fakts, ka cilvēki novērtē
cūkas tas nācis.
Jāteic, ka ikvienā uzņēmumā kārtām nozīmē iespēju eksportēt kadru trūkumu. Cik aktuāls vietējo produkciju un tās kvalitāir noteikta kvalitātes sistēma, savu produkciju citos tirgos. Ir šis jautājums ir jūsu uzņē- ti. Lai būtu lēti, desu var uztaisīt
bez gaļas, taču kvalitatīvs izstrātaču šī ir sertificēta, starptau- atklāta robeža, iespēja strādāt ar mumam?
eiro. Jāteic gan,
Protams, arī Jelgavas gaļas dājums maksā vairāk, un ar to
tiski atzīta, un
a d a u d z i e m kombināts izjūt kvalificētu dar- jārēķinās.
tas mums uzliek
Gaļas pārstrā- kklientiem
vēl binieku trūkumu. Valstī kopumā
Protams, cenas ziņā ar mūsu
papildu atbildību. Vēl jo vairāk
des uzņēmu- joprojām ir aiz- vērojama tendence, ka cilvēkiem produkciju konkurē Lietuvas,
pret īsti nav vēlmes strādāt, notei- Vācijas, Itālijas un Spānijas ražotādēļ, ka paplam a m v i s b i e - spriedumi
ražotnēm Lat- cošais faktors ir alga – pirmais jumi, taču tā ir veselīga konkušinām eksporta
apjomus.
žāk nevajag vijā, taču, kad jautājums, atnākot pieteikties rence – pircēji var salīdzināt un
atbrauc, iepa- darbā, ir: «Vai var nopelnīt 1000 novērtēt. Un jāteic, ka viņi praRunājot par
visu cūku, bet zīstas ar ražoša- latus mēnesī?» Mēs atbildam: sību latiņu paaugstina – nedomā
eksportu – cik
procesu un «Var. Ja strādā.» Bet daudziem tikai cenas līmenī, bet pievērš
plaši pasaulē
gan atsevišķas nas
pārliecinās par strādāt negribas.
uzmanību kaitīgajām E vielām,
jau izskanējis
Jelgavas gapozīcijas, taču augstajiem stan- Mēs darbiniekus piesaistām un tam, cik daudz no produkta
viņu noturam ar labiem darba apstāk- kopējās masas ir tīra gaļa. Viņi
ļas kombināta
lielos apjomos. dartiem,
domas mainās.
ļiem, ēdināšanu, sociālajām garan- apzinās, ka par to attiecīgi arī
vārds?
Taču
tas
arī
tijām, pretimnākošu attieksmi. jāmaksā, un ir gatavi to darīt.
Jelgavas gaTātad, lai mēs
n o z ī m ē , k a Tie ir vairāki faktori, kas cilvēku
Nav noslēpums, ka lielākie
ļas kombināts
varētu turpināt uzņēmumam motivē strādāt, un pamazām to pārstrādes uzņēmumi daļu
ir izteikts līdejāpiln- sāk novērtēt. Ikvienam uzņēmu- izejvielas ieved no ārvalstīm.
ris auksto kūpiražošanu, va- nemitīgi
veidojas, lai mā strādājošajam tiek dota iespēja Kā ir ar Jelgavas gaļas komnājumu grupā.
Krievijā, piemējadzētu nokaut spētu konkurēt nopelnīt vairāk, un es uzskatu, binātu?
tikai vietējā, ka slikts darbinieks ir tas, kurš
Pašlaik Latvijā salīdzinājumā
ram, Jelgavas
visas Latvijas ne
bet arī pasau- nopelna, un viņam pietiek. Ja nav ar citām Eiropas valstīm cūkgaļa
jubilejas desa tāles tirgū.
vēlmes nopelnīt vairāk, tad strā- ir ļoti dārga, un mēs kā ražotājs
pat kā cita mūsu
cūkas!
Tā ir. Un tas dājošais nav produktīvs. Pašlaik cenu starpību būtiski izjūtam.
produkcija ir ļoti
ir milzīgs darbs, vidējais bruto atalgojums Jelgavas Protams, mūsu lopkopju izauiecienīta, jo tur
patērētājs mūsu uzņēmumu plānošana, investīcijas, turklāt gaļas kombinātā strādājošajiem ir dzēto cūku gaļa ir ļoti laba, taču
diemžēl arī dārga, tādēļ, nav ko
pazīst un atceras jau no pa- ne tikai finansiālas. Tieši dar- 440 latu.
Runājot par kadru mainību, slēpt, daļa gaļas tiek ievesta no
domju gadiem. Taču pamazām biniekiem jāsaka vislielākais
apgūstam arī citu valstu tirgu. paldies, ka esam spējuši iet jāteic, ka arī mūsu uzņēmumā tā Dānijas un Vācijas. Taču tā kvaPašlaik uz Krieviju un Skandi- laikam līdzi. Tas ir komandas pastāv. Īpaši grūti atrast pastāvī- litātes ziņā ir līdzvērtīga vietējās
nāvijas valstīm eksportējam ap darbs, visu cilvēku ieguldījums, gus palīgstrādniekus, tādēļ viņu izcelsmes. To paredz arī iegūtais

Skaitļi runā

Izmaksāto pensiju skaits Jelgavā šā gada septembrī
Vecuma
pensijas

12 276

Invaliditātes
pensijas
Apgādnieka
zaudējuma
pensijas

Pilsētnieks vērtē

1837

391

Izdienas
pensijas

73

Pensijas pēc
speciāliem
lēmumiem
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VSAA Jelgavas nodaļas dati

ISO sertifikāts, tādēļ piegādātājs
tiek rūpīgi izanalizēts, pārbaudīts, gaļai veikti dažādi laboratoriskie mērījumi, lai mēs būtu
droši par kvalitāti. Protams,
krietni lētāk būtu gaļu ievest
no Polijas, taču apzināmies, ka
tai nav stabilas kvalitātes, tieši
tādēļ izvēlamies gaļu iegādāties
par augstāku cenu, toties kvalitatīvu. Ar liellopu gaļu mūs
pilnā apjomā nodrošina vietējie
audzētāji.
Taču ir arī otrs būtisks aspekts,
kādēļ gaļa tiek ievesta, – ražošanas apjomi. Dienā Jelgavas gaļas
kombinātā saražo vidēji 20 – 25
tonnas produkcijas, un vietējie
audzētāji nespēj nodrošināt
mums nepieciešamo gaļas daudzumu. Turklāt gaļas pārstrādes
uzņēmumam nevajag visu cūku,
bet gan atsevišķas pozīcijas, taču
lielos apjomos. Piemēram, 20
tonnas priekšējā šķiņķa. Un tas
nozīmē: lai mēs varētu turpināt
ražošanu, vajadzētu nokaut visas
Latvijas cūkas!
Jūs minējāt – kaut arī vietējā cūkgaļa ir ļoti laba, tā ir
dārga. Taču lopu audzētāji tā
vis nedomā.
Un viņiem var piekrist. Ja
maksa par graudiem šogad gandrīz dubultojusies, tad cūkgaļas
cena nav būtiski augusi. Mums
pašiem Latgalē ir komplekss
ar 25 000 cūku, tādēļ zinām,
ka maksa par gaļu nav augsta.
Jāņem vērā, ka arī kautuves grib
nopelnīt, un tas viss sadārdzina
produkta cenu. Ar to jāsamierinās.
Kā jūs raugāties nākotnē?
Ja viss būs kārtībā valdības
līmenī, arī mums, ražotājiem,
būs labi. Ļoti gribētos, lai viss,
kas tiek darīts, neietekmētu ekonomisko situāciju valstī. Latvijā
mēs esam liels ražošanas uzņēmums – mums pašiem ir sava
cūku barības ražotne un ferma
Latgalē, kautuve Cēsīs, gaļas
pārstrādes uzņēmums Jelgavā,
veikals Rīgas – Bauskas šosejā,
tādēļ viss, kas notiek industrijā,
mūs ietekmē. Piemēram, cūkgaļai kāpj cena – labi fermām,
neizdevīgi pārstrādātājam, un
tā ķēde aiziet.
Runājot par tuvāko nākotni
– nu pavisam droši var teikt, ka
vasara ir beigusies, līdz ar to noslēdzies grilu, steiku un šašliku
laiks. Tagad pircējiem ir aktuāli
cepeši un citi ziemas sezonai
raksturīgi gaļas izstrādājumi, un
mums jātur roka uz pulsa.

Kā risināt
jautājumu ar
garajām rindām
bērnudārzos?

Džineta
Dombrovska, jaunā
māmiņa:
– Jāmaina
valsts politika, jo tas nav
normāli, ka
bērns vēl nav
piedzimis, bet jau jāpiesaka bērnudārzam. Vienīgais risinājums
ir rast līdzekļus jaunu iestāžu
veidošanai.
Elīna
Grīnfelde,
tirdzniecības
asistente:
– Bērnu
esam pieteikuši piecos
pilsētas bērnudārzos,
bet nevienā vēl nav brīvu vietu. Bērnam bērnudārzā jāsāk
iet nākamajā septembrī, taču
mums pat privātajos paziņoja,
ka vietu nav un tuvākajā laikā
nebūs. Vienīgais – jāierīko
jauni.
Zanda
Zariņa,
divu
bērnu
māmiņa:
– Ar vecākā
bērna iekārtošanu bērnudārzā nebija problēmu, bet jaunākajam
gaidām rindu mājai tuvākajā
izglītības iestādē. Pastāv divi
varianti – gaidīt un cerēt, ka
mūsu rinda samazināsies un
tiksim uzņemti, vai noalgot
aukli.
Jekaterina
Homenko,
māmiņa
studente:
– Laicīgi jāpierakstās, problēmu nebūs
– arī pati pieteicos pirms
bērna dzimšanas. Jāpaplašina
bērnudārzu telpas un jāpieņem
vairāk darbinieku, lai visi gribētāji
nokļūst šajās iestādēs.
Normunds
Ķirsis, kuģa
mehāniķis:
– Manuprāt,
jelgavniekiem nav jācīnās ar rindu
problēmu, jo
tā nepastāv.
Vecākajai meitai izvēlējāmies privāto bērnudārzu, lai arī piedāvāja vietu pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē. Jaunākais vēl
par mazu bērnudārzam.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktora pienākumu
izpildītājs: J. Kovaļevskis
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
Reklāma: tālr. 63048803; 29551363,
e-pasts: reklama@zi.jelgava.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
e-pasts:
linda.zvejniece@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
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Jelgava
nodibina
draudzību
ar Ukrainas
pilsētu
 Ritma Gaidamoviča

Vakar, 24. oktobrī, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
un Ukrainas pilsētas
Ivanofrankovskas
mērs Viktors Anuškevičus parakstīja abu
pilsētu sadraudzības
līgumu. Tas paredz
sadarbību kultūras,
izglītības, uzņēmējdarbības, komunālās
saimniecības un sociālās labklājības jomā,
kā arī kopīgu Eiropas
Savienības projektu
izstrādi.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas centra vadītāja Rita
Vectirāne «Jelgavas Vēstnesim»
atklāj, ka ideja par abu pilsētu
sadarbību radusies Jelgavas
ukraiņu kultūras centra «Džerelo» iniciatīvas rezultātā, kas
sazinājies ar ukraiņiem Ivanofrankovskā laikā, kad viņi
vēlējušies atrast sadraudzības
pilsētu Latvijā. Viņa arī informē, ka, ņemot vērā nodibinātos
sakarus, šā gada ziemā Ledus
skulptūru festivāla laikā Ivanofrankovskas delegācija jau
viesojusies Jelgavā.
Pirmajā vizītē Jelgavā Ukrainas pārstāvji iepazinušies
ar rūpniecības, komunālās
saimniecības, izglītības jomu,
uzskatot, ka Jelgava ir līdzvērtīga viņu pilsētai un gan
viņiem, gan jelgavniekiem varētu būt daudz kopīgu interešu
nākotnē. Pēc ukraiņu vizītes
mūsu pilsētā Jelgavas pārstāvji
domes priekšsēdētāja vietnieka
Aigara Rubļa vadībā piedalījušies Ivanofrankovskas pilsētas
svētkos, kur pārrunātas abu
pilsētu kopīgās intereses un notikušas sarunas par iespējamo
sadarbību.
Līdz šim sadarbība bijusi
kultūras jomā – vakar Jelgavas kultūras namā norisinājās
Ivanofrankovskas pašvaldības
tautas mūzikas instrumentu
orķestra «Rapsodija» koncerts.
Viesi dažu dienu vizītes laikā
ne tikai parakstījuši sadraudzības līgumu, bet arī devušies
ekskursijā pa Jelgavu, tikušies
ar Ražotāju un tirgotāju asociācijas priekšsēdētāju Imantu
Kanašku, viesojušies Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, iepazinušies
ar pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» un Jelgavas
reģionālā Pieaugušo izglītības
centra darba pieredzi, pabijuši
Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcā, bet šodien apmeklē «NP
Properties» industriālo parku
jeb bijušo RAF teritoriju un
«Latvijas Keramiku A».
Ivanofrankovska ir Jelgavas
pirmā sadraudzības pilsēta Ukrainā. Pašlaik Jelgavai jau ir 14
sadraudzības pilsētas: Alkamo
(Itālijā), Baranoviči (Baltkrievijā), Berlīne (Vācijā), Haleforsa
(Zviedrijā), Magadana (Krievijā), Maskavas Dienvidu Administratīvais apgabals (Krievijā),
Novu Odesa (Brazīlijā), Naka
(Zviedrijā), Pērnava (Igaunijā),
Ruelmalmezona (Francijā),
Šauļi (Lietuvā), Šinjinga (Taivānā), Vejle (Dānijā).
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Skolēni cīnās ar
baciļiem un bailēm
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ bērnu un jauniešu nometnē «Lediņi» ik dienu ap 40
skolēnu no dažādām
Jelgavas izglītības ie
stādēm tikās bērnu
un jauniešu centra
(BJC) «Junda» rīkotajā rudens brīvlaika
akcijā «Esmu stiprāks
par ...».
BJC «Junda» direktores vietniece darbā ar jaunatni un akcijas
vadītāja Inga Jansone «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta, ka akcijas galvenais mērķis bija iesaistīt bērnus
dažādās fiziskajās aktivitātēs, lai
viņi brīvlaikā nesēž tikai mājās
pie televizora vai datora, bet gan
lielāko dienas daļu pavada ārā,
svaigā gaisā – sportojot, spēlējot
spēles un piedaloties dažādās atraktīvās sacensībās. Katru dienu
pulksten 12 bērni tikās pie BJC
«Junda» un ar autobusu devās
uz «Lediņiem», bet pulksten 16
– atpakaļ uz Jelgavu. Tādējādi
tika aizpildīta tikai daļa dienas,
līdz ar to pārējo laiku viņi varēja
izmantot pēc saviem un vecāku
ieskatiem.
Akcijas vadītāja informē,
ka bērni piedalījušies dažādās
atraktīvās, kustīgās, ar sportu
saistītās nodarbēs, jo vienkārši
sēdēt, nekustēties vairs neatļaujot laika apstākļi – laukā
kļuvis vēss un drēgns. Tāpat kā
iepriekšējos gados arī šajā akciju
raksturoja noteikta tēma, šoreiz
– «Esmu stiprāks par...». Bet

Rīt, 26. oktobrī, pulksten 11 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā
tiks atklāts arhitektu simpozijs «Jelgavas pilsētbūvniecības
mantojums rītdienas
skatījumā». Tajā profesionāļi no Latvijas un
Lietuvas diskutēs un
gūs ierosmi ideju skiču
izstrādei par Jelgavas
vēsturisko apbūvi.
Pirmajā simpozija dienā
arhitekti iepazīs pilsētu, tās
vēsturi, gūstot ierosmi trīs
ideju skiču izstrādei Jelgavas
pilsētas teritorijās: Vecpilsēta
– kvartāls starp Vecpilsētas,
Dobeles, Jāņa Asara un Krišjāņa Barona ielu; Zemgales
prospekta, Akadēmijas un
Vaļņu ielas krustojuma apkārtne; Trīsvienības baznīcas
torņa apkārtne Jāņa Čakstes
bulvāra, Driksas, Akadēmijas

 Pirmdien, 22. oktobrī, LLU
atklāts Mūžizglītības centrs,
kurš piedāvā dažādus kursus
profesionālajā pilnveidē, kompetences paaugstināšanā un jaunu
prasmju apguvē. Centra speciālisti

sniedz arī konsultācijas karjeras izvēlē.
Centra piedāvātie kursi pieejami cilvēkiem visā valstī, tas izvērtis plašu sadarbību ar potenciālajiem darba devējiem,
uzņēmumiem un organizācijām. Tiek
rīkoti dažādi pasākumi profesionālās
karjeras plānošanā, sniegtas konsultācijas studentiem un absolventiem,
kuri vēlas uzsākt darba gaitas. Mūžizglītības centrā apkopotā informācija
liecina, ka augstskola kopumā piedāvā
77 tālākizglītības kursu programmas,
visvairāk – pedagoģijā un psiholoģijā.
Tālākizglītības kursu programmas pēc
grupu nokomplektēšanas var apgūt gan
Jelgavā, gan universitātes filiālēs Laidzē,
Limbažos, Siguldā un Kandavā.

 Pagājušo sestdien, 20. oktobrī,
Ozolniekos aizvadītas piektās
piedzīvojumu sacīkstes «Jelgava 2007», ko rīko tūrisma sporta

Akcijas dienās skolēni varēja ne tikai piedalīties organizatoru rīkotajās orientēšanās un sporta
atrakcijās, bet savus spēkus pārbaudīt arī citādi. Komandas «Detektīvu meitenes» puiši atzīst,
ka viņiem ļoti patīk šī rudens akcija, jo vadītāji uzdodot interesantus uzdevumus. Tā brīvdienas
kļūstot piepildītas – nav jāgarlaikojas mājās.
Foto: JV
katru dienu šim nosaukumam
tika pielikta vēl otra daļa: ...
par zemes pievilkšanas spēku,
slinkumu, baciļiem un bailēm.
Pārvarot dažādus šķēršļus cīņā
ar zemes pievilkšanas spēku, no
tā smelta enerģija, lai pietiktu
garajai ziemai, bet cīņā ar slinkumu kājām pieveikts attālums
no «Jundas» uz «Lediņiem», pa
ceļam vēsturnieka Andra Tomašūna vadībā apskatot un izzinot vairākas vēsturiskās vietas.
Savukārt vakar norisinājās cīņa

Taps idejas senās
Jelgavas saglabāšanai
 Kristīne Pētersone

Īsi

un Lielās ielas kvartālā.
Pēc tam arhitekti mēnesi
strādās, lai simpozija noslēgumā
– 26. novembrī – savas ideju skices prezentētu pašvaldībai.
Jelgavas pašvaldības Būvvaldes ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins stāsta, ka arhitektu
priekšlikumi tiks vērtēti pēc
arhitektoniski telpiskās un
funkcionālās struktūras risinājuma, kā arī pēc arhitektonisko,
māksliniecisko un vēsturisko
pilsētbūvniecisko apjomu un
elementu iekļaušanās pilsētvidē.
Jelgavas pašvaldības Būvvaldes galvenais mākslinieks un
simpozija darba grupas loceklis
Georgs Svikulis uzskata, ka
uzkrāt šādu «ideju bagāžu» bijis
nepieciešams jau sen: skatījums
no malas, speciālistu domas par
Jelgavai svarīgiem objektiem,
kas ir pilsētas vizuālā mantojuma vēsture un senā aura.
Simpozijā plāno piedalīties
arhitekti no Jelgavas, Rīgas,
Kuldīgas, Ventspils, Liepājas,
Cēsīm, kā arī Šauļiem.

ar baciļiem, un skolēni uzzināja,
kā stiprināt un norūdīt organismu, ieguva dažādu veselīgu
tēju receptes. Šodien skolēniem
«Tēvijas sargi», jaunieši no
biedrības «Kovārnis» un BJC
«Junda» vadītāja Silvija Andersone māca, kā pārvarēt bailes
un stāties tām pretī. «Tēvijas
sargu» jaunieši sagatavojuši
arī noderīgu spēka paņēmienu
paraugdemonstrējumus un izglītos par to, kā rīkoties, ja esi
pazudis vai nokļuvis nelaimē.

Savukārt dienas otrajā daļā
keramikas skolotājas Ilonas
Brizgas vadībā bērni apgleznos
krūzītes, ko vēlāk varēs ņemt uz
mājām par piemiņu no rudens
akcijas. I.Jansone informē, ka
parasti nākamā akcija ir pavasara brīvdienās, taču šajā gadā
rīkotāji domā par dažu dienu
atrakcijām arī ziemas brīvlaikā, tāpēc vecākus un bērnus
aicina sekot līdzi informācijai
BJC «Junda» un plašsaziņas
līdzekļos.

klubs «Remoss» sadarbībā ar picorānu «Tami-Tami» un literāri muzikālo
klubu «Jelgavas baltie krekli». Šogad
sacīkstēs piedalījušās 38 komandas,
katrā pa četriem cilvēkiem. Pieaugušo
un vecāko jauniešu grupā dalībnieki
veikuši 30 kilometrus garu distanci, bet
jaunākie – ap 20 kilometriem. Visiem
dalībniekiem pēc attēliem un kartēm
bija jāsameklē 10 kontrolpunkti un
tajos jāveic dažādi uzdevumi, krājot
punktus. Treses iziešanai bija atvēlētas
septiņas stundas, taču ātrākie darbu
beiguši sešās ar pusi stundās. Ilgāko sacensību laiku dalībnieki pavadīja mežā,
pārvietojoties pa grāvjiem un meklējot
norādītās stacijas, bet pusdienas laikā
ikviens līdzjutējs viņus sastapta uz
kalna pie Ozolnieku mototrases, kur
notika ievainotā pārnešanas sacīkšu
posms. Rezultātā pirmo vietu pieaugušo
grupā ieņēmuši rīdzinieki – «Eastcon
Raid Salomon», vecāko jauniešu grupā
valmierieši – «Trīs naži un dakšiņa», bet
jauniešu konkurencē nepārspēti palikuši
Jelgavas rajona sporta centra orientieri
– «Žiglās kājiņas».

Ziemai gatavi
(No 1.lpp.)
SIA «Kulk» ražošanas direktors
Artūrs Ošenieks apliecina, ka
uzņēmums ziemas sezonai ir sagatavojies pienācīgi. Kopumā ielu uzturēšanai ziemā tiks iesaistītas 22
tehnikas vienības, tostarp kaisītāji,
sniega tīrītāji, greideri sniega vaļņu
pārvietošanai nomalēs, iekrāvēji
un smagās automašīnas sniega
izvešanai, taču nepieciešamības gadījumā jaudas iespējams palielināt.
«Visas tehnikas vienības aprīkotas
ar globālās pozicionēšanas sistēmu
jeb GPS, kas ļauj noteikt tās atrašanās vietu, kā arī kontrolēt, vai
izbraukts paredzētais maršruts,»
A.Ošenieks norāda, ka pēc «Pilsētsaimniecības» speciālistu signāla
tehnika ielās varētu būt 40 minūšu
laikā un darbu paveikt, braucot ar

ātrumu 10 – 15 kilometri stundā.
Pašlaik pilnīgi sagatavotas darbam
ir divas dežūrmašīnas, kas jau uzpildītas ar sāli kaisīšanai.
Kā stāsta SIA «Kulk» ražošanas
direktors, kopumā brauktuvju
uzturēšanai ziemā izstrādāti četri
maršruti, par prioritāti izvirzot
situāciju uz tiltiem un krustojumos, galvenajās un tranzīta ielās.
Mazākas nozīmes brauktuves
tiks šķūrētas un kaisītas atbilstoši
«Pilsētsaimniecības» pasūtījumam.
«Kulk» darbinieki jau pašlaik pievērš pastiprinātu uzmanību brauktuvju stāvoklim, it īpaši rīta stundās. Iedzīvotāji ar ierosinājumiem
un sūdzībām par apledojušām vai
sniega dēļ neizbraucamām ielām
var vērsties «Pilsētsaimniecībā»,
zvanot pa tālruni 63023899.

 Ar 16. oktobra Zemgales Plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu apstiprināts
Zemgales plānošanas reģiona
teritorijas plānojums no 2006.
līdz 2026. gadam. Tas paredz, ka
līdz 2012. gadam Zemgales plānošanas
reģionā ietilpstošajām pašvaldībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāveic
nepieciešamie grozījumi esošajos teritorijas plānojumos. Zemgales plānošanas
reģiona administrācijai patlaban uzdots
veikt nepieciešamās aktivitātes teritorijas
plānojuma īstenošanai un uzraudzībai.
Iedzīvotāji ar Zemgales plānošanas
reģiona teritorijas plānojumu var iepazīties Zemgales plānošanas reģiona
administrācijā Pasta ielā 37, kā arī atrast
to mājas lapā www.zemgale.lv.

 Biznesa inkubators aicina
uzņēmējdarbības uzsācējus un
uzņēmumus pieteikties valsts un
pašvaldības finansēta atbalsta
saņemšanai. Atbalsts nepārsniedz

15 000 latu viena kalendārā gada laikā.
Finansējumu piešķir uzņēmumiem,
kas nav vecāki par trim gadiem, un
atbalsta apjoms ir mainīgs – no 30
procentiem līdz 90 procentiem atkarībā
no uzņēmuma darbības ilguma. Biznesa
inkubators pakalpojumus var sniegt
apstrādes rūpniecībā strādājošajiem,
izņemot dzērienu ražošanu un tabakas
izstrādājumu ražošanu, datoru, zinātniskās pētniecības darbam, darbībai
arhitektūras un projektēšanas jomā,
tehniskajai pārbaudei un analīzei, kā arī
dizaina pakalpojumiem.
Ritma Gaidamoviča

4., 5.

BĒRNUDĀRZI

Ceturtdiena, 2007. gada 25. oktobris

Pirmsskolas izglītības iestāde – bērna otrās mājas

Kas jāzina vecākiem

Jelgavā arvien vairāk palielinās pieprasījums pēc
pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem, pēdējos
gados pilsētā pieaug arī dzimstība, bet vietu skaits
pirmsskolas izglītības iestādēs ir ierobežots. Tāpēc
pašvaldība cenšas meklēt veidus, kā situāciju uzlabot
– remontē un uztur jau esošos bērnudārzus, iespēju
robežās atver jaunus. Pilsētā pavisam ir 15 pirmsskolas
izglītības iestādes – astoņas pašvaldības un septiņas
privātas. «Jelgavas Vēstnesis» centās noskaidrot, kad
bērns jāpiesaka rindā uz vietu bērnudārzā un pēc
kādiem kritērijiem vecāki izvēlas bērnudārzu, ko apmeklēs viņu atvases. Aplūkojām arī, kādas speciālās
izglītības programmas un mazākumtautību izglītības
programmas īsteno Jelgavas bērnudārzos, kā arī
meklējām alternatīvas laika pavadīšanas iespējas
tiem pirmsskolas vecuma bērniem, kuri bērnudārzu
neapmeklē.

Bērnu pirmsskolas izglītības
iestādē var reģistrēt no viņa dzimšanas brīža. Bērnu pieteikt tajā var
visu gadu, uzrādot viņa dzimšanas
apliecību, dzīvesvietas deklarāciju
un vecāka vai aizbildņa personu
apliecinošu dokumentu. Turklāt
bērnu var pieteikt rindā vairākos
bērnudārzos vienlaikus. Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā
Kad ekspluatācijā tiks nodota Jelgavas 4. vidusskolas piebūve,
speciāliste pirmsskolas izglītībā
šī ēka, kur tagad mācās sākumskolas klases, tiks rekonstruēta
Māra Liepniece stāsta, ka katru
par pirmsskolas izglītības iestādi un tajā mājas atradīs apmēram
gadu aprīlī notiek pārreģistrācija,
100 bērni.
galvenokārt tāpēc, lai precizētu
elpošanas vingrojumi, kā arī tēsituāciju, ja bērns, kas piereģistrēts
Speciālās programmas
vairākos bērnudārzos, ir kādā no
Jelgavā piecas pirmsskolas izglī- jas, kas ļauj vieglāk uztvert gaisa
tiem uzņemts. Ar pirmsskolas
tības iestādes līdzās licencētajām maiņas. Bērni uz bērnudārzu tiek
izglītības iestāžu piedāvājumu un
vispārējās pirmsskolas izglītības atvesti pirmdienas rītā, bet mājās
uzņemšanas kārtību var iepazīties
programmām, kas būtībā ir valsts dodas piektdienas pēcpusdienā.
Jelgavas Izglītības pārvaldē un tās
noteiktais standarts un dažādos Vecāki tiek mudināti arī trešdienās
mājas lapā: http://jip.jelgava.lv.
bērnudārzos tikpat kā neatšķiras, paņemt bērnu uz mājām, ja to ļauj
Jelgavas pašvaldība izveidojusi
īsteno arī speciālās pirmsskolas laika apstākļi.
M.Liepniece stāsta, ka speciālajā
darba grupu, kas strādā pie jauizglītības programmas. G.Auza
nas uzskaites sistēmas izveidošaskaidro, ka šāds programmu pie- pirmsskolas izglītības programmā
nas, kas balstīsies uz jaunām tehdāvājums nodrošina bērnu ar bērns tiek uzņemts ar pilsētas penoloģijām. Tā nodrošinās vienotu
speciālām vajadzībām integrēšanu dagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumu. Komisijas sēdes notiek
reģistrācijas un rindas uzskaites
vispārējās izglītības iestādēs.
kārtību, jo šī brīža sistēma nepaBērnudārzā «Zemenīte» tiek īste- vienu reizi mēnesī. Vecākiem ir
rāda reālo pieprasījumu pēc vietām
notas speciālās izglītības program- iespējams bez maksas saņemt
bērnudārzā gada garumā. Vecāki
mas izglītojamajiem ar psihiskās atbalsta personāla – logopēdu, psisavus bērnus reģistrē vairākos
attīstības aizturi vai garīgās attīs- hologu, sociālo pedagogu, speciālo
bērnudārzos, kas liedz precizēt
tības traucējumiem. «Kamolītis» pedagogu, psihiatra – konsultācijas,
konkrēto pieprasījumu gada laikā.
piedāvā speciālo izglītības program- ko nodrošina Izglītības pārvalde.
Jaunās uzskaites sistēmas izveidi
mu bērniem ar valodas attīstības Ar konsultāciju grafiku šā gada okplānots pabeigt līdz šā gada beitraucējumiem un programmu tobrim, novembrim un decembrim
gām, kad ar to tiks iepazīstināti
bērniem ar psihiskās attīstības var iepazīties visos bērnudārzos
arī vecāki.
aizturi. «Rotaļa» uzņem audzēkņus un Izglītības pārvaldes mājas lapā.
Visbiežāk
ar fiziskās attīstības Konsultācijām iespējams pieteikbērns sāk aptraucējumiem, bet ties pa tālruni 63012460.
meklēt bērnu«Sprīdītis» – ar redārzu no trīs
dzes traucējumiem. Vecāku saistības
Ir dzirdēts, ka dažos bērnudārgadu vecuma,
Bērniem, kuriem
bet dažās Jelgadzimtā valoda nav zos no vecākiem tiek pieprasīta
vas pirmsskolas
latviešu valoda, tiek nauda dažādu lietu, piemēram,
izglītības iestāpiedāvātas speciālās paklāja vai cita grīdas seguma,
dēs ir mazbērnu
mazākumtautību lampu iegādei. Izglītības pārvaldes
grupas, kurās uzizglītības program- speciālistes uzskata, ka tas ir mīts,
ņem bērnus no
mas. Bērnudārzs un vecāki grupu vai laukumu labpusotra līdz triju
«Pasaciņa» uzņem iekārtošanā piedalās brīvprātīgi.
gadu vecumam.
audzēkņus ar soma- M.Liepniece norāda, ka pašvaldīM.Liepniece notiskām saslimšanām bas pirmsskolas izglītības iestādē
vērojusi, ka Jel(bronhīts, hronisks vecāki maksā tikai par bērna
gavā palielinās
mandeļu, deguna, ēdināšanu un interešu izglītības
to bērnu skaits,
ausu iekaisums, ast- programmām, piemēram, sveškas jau tik agrā
ma, pneimonijas un valoda, dejošana, peldēšana, ja
vecumā apmek- «Rotaļa» ir vienīgais bērnudārzs Jelgavā, kurā ir peldbaseins. Tajā citas saslimšanas) bērns tās apgūst, kā arī nodrošina
lē bērnudārzu. notiek nodarbības bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem, un piedāvā šiem bērnu ar nodarbībām nepieciešaP i r m s s k o l a s kā arī tiek īstenota interešu izglītības programma «Peldētapmā- bērniem arī divas majiem materiāliem. A.Jankevica
metodiskās ap- cība».
diennakts grupas. stāsta, ka visi naudas jautājumi
vienības psihoBērnudārza vadī- tiek izlemti vecāku sapulcēs un
loģe Aiga Jankevica uzskata, ka piebūves celtniecība, grupu telpu tāja Zinta Strika stāsta, ka abās galvenokārt tie ir saistīti ar māšajā vecumā bērnu ir par agru vest izveidošana un aprīkošana, kā arī grupās ir jaukta vecuma bērni – trīs cību līdzekļu iegādi. Viņa teic,
uz bērnudārzu. Viņasprāt, ieteica- pedagogu un vecāku izglītošana četrus gadus un piecus sešus gadus ka reizēm vecāki un audzinātāja
mais vecums, kad bērns varētu to apmācības semināros. Piebūvē pa- veci. Viņa teic, ka diennakts grupas vienojas, ka mācību līdzekļus visai
sākt apmeklēt un būtu psiholoģiski redzēts izvietot četru grupu telpas, izveidotas tāpēc, lai būtu labvēlīgā- grupai nopirks audzinātāja, un tad
gatavs «atvadīties no mammas», ir ģērbtuves un guļamistabas, sporta ka vide, kas saudzē bērnu veselību. vecāki samaksā zināmu naudas
un aktu zāli un speciālo pedagogu Šiem bērniem pavasara, rudens summu. Viņa atceras, ka šāds ritrīs četri gadi.
kabinetus.
un ziemas periodā nav ieteicama sinājums reiz izvēlēts pēc tam, kad
Izglītības pārvaldes speciālisti saskarsme ar auksto āra gaisu rīta vairāki vecāki nopirkuši saviem
Pirmsskolas izglītības
uzsver, ka perspektīvā tiek plānota cēlienā, tāpēc viņiem papildu tiek bērniem nekvalitatīvu plastilīnu.
iestāžu tīkls attīstās
Ik gadu Jelgavā pieaug dzimstī- visu bērnudārzu attīstība.
piedāvāta koriģējošā vingrošana, «Vecāki uzticas skolotājiem, pār-

Jelgavā darbojas vairāki ģimenes centri un
biedrības, kas piedāvā
nodarbības gan pirmsskolas vecuma bērniem,
gan viņu vecākiem. Lai
gan par šiem pakalpojumiem ir jāmaksā, apmeklētāju netrūkst.
Ģimenes centra «Palēciens»
mērķauditorija ir bērni līdz trīs
gadu vecumam, kā arī topošie
vecāki. «Palēciena» vadītāja Guna
Birziete stāsta, ka pašlaik ļoti
pieprasīta ir Topošo vecāku skola
– četru nodarbību cikls par sagatavošanos dzemdībām un bērniņa
kopšanu. Viņa to skaidro ar jauno
māmiņu vēlmi uzzināt pēc iespējas
vairāk par tik svarīgo savas dzīves
mirkli, kā arī jaunieviesto obligāto
normu Jelgavas slimnīcā – lai tētis
varētu piedalīties ģimenes dzem-

dībās, jāiziet šāda apmācība.
Vēl ģimenēm tiek piedāvāts
savas zināšanas par bērnu audzināšanu papildināt Zinātkāro vecāku klubā, kurā pašlaik māmiņas
un tēti apgūst bērna emocionālo
audzināšanu un savstarpējo attiecību sakārtošanu ģimenē pēc
psihoterapeita Berta Helingera
metodes.
Savukārt no «Palēciena» piedāvātajām nodarbībām mazuļiem
visapmeklētākā ir Bēbīšu skola
– vispārējās attīstības grupu nodarbības pa vecuma posmiem no
piecu mēnešu līdz trīs gadu vecumam kopā ar vecākiem. G.Birziete
stāsta, ka daudzi vecāki, lai veicinātu zīdainīša attīstību, izmanto
iespēju iemācīties «handling»
principus un vingrošanu pēc
Bobata metodes. Viņa atklāj, ka,
sākot ar novembri, tiks piedāvāta
arī vingrošana māmiņām kopā ar

mazulīti (no trīs mēnešiem līdz
gadam).
«Palēciens» piedāvā arī tādu pakalpojumu kā bērna pieskatīšana
uz laiku centra telpās. «Māmiņas
un tēti arvien vairāk nodarbojas
ar mazuļiem, un viņiem ir svarīgi,
kāds izaugs viņu bērniņš, tāpēc
vecāki labprāt izmanto speciālistu
padomus un ieteikumus,» secina
G.Birziete.
Dažādas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem piedāvā
arī bērnu un jauniešu centrs
«Junda» – Bēbīšu skolu, angļu
valodu, dziedāšanu un dejošanu,
piedalīšanos vijolnieku ansamblī,
keramiku, zīmēšanu. «Jundas»
direktore Silvija Andersone norāda, ka pirmsskolas vecuma bērnu
nodarbības ir ļoti pieprasītas, un
skaidro to ar vecāku ieinteresētību viņu attīstībā. Viņa piebilst,
ka iecienītas ir arī kompleksās

nodarbības bērnudārza vecuma
bērniem, kas dažādu iemeslu,
bieži veselības problēmu, dēļ,
pirmsskolas izglītības iestādi
neapmeklē. Kompleksā ietilpst
valodas un runas nodarbības,
mūzika un dziedāšana, zīmēšana
un pirkstiņdarbi, ritmika, deja
un lego.
Savukārt biedrība «Atbalss cilvēkā» piedāvā konsultācijas vecākiem
par dažādiem jautājumiem – bērna
audzināšanu, rotaļāšanos, seksualitāti, pašvērtējumu, disciplīnu
– , kā arī ar logopēdu un psihologu.
«Atbalss cilvēkā» vadītāja Baiba
Blomniece-Jurāne uzsver, ka biedrības mērķis ir veicināt to, lai vecāki
paši mājās nodarbojas ar bērnu, jo
speciālists viens pats nevar mazo
izmainīt. Īpašais biedrības piedāvājums ir apmācību programma
auklītēm, bet pagaidām vēl nav
nokomplektēta grupa.

Nākotnes perspektīva – aukļu dienests
Pateicoties Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
iniciatīvai, Liepājā izveidots un darbu sācis
pirmais Aukļu dienests
Latvijā, kas piedāvā
profesionālu aukļu pakalpojumus. Jelgavā
tā vēru būt nākotnes
perspektīva.

Bērnudārzā galvenās darbības metodes ir rotaļa un praktiskā
darbošanās, kas virzīta uz bērna attīstību, nevis mācīšanās, kā tas
ir skolā. Zīmējot, krāsojot, griežot, līmējot bērnam attīstās sīkā
motorika un sensorika, kas palīdz bērniem domāt un uztvert.
Foto: JV
metumu laiks ir beidzies,» uzskata
A.Jankevica. Viņa uzsver, ka bērnudārzi un pedagogi ir ieņēmuši
atvērtu pozīciju attiecībā pret
vecākiem, tāpēc vecāki sapulcēs
tiek aicināti izteikties, jautāt un
domstarpības risināt vispirms ar
audzinātāju un iestādes vadītāju.
Ja problēmu neizdodas atrisināt
izglītības iestādē, vecāki tiek aicināti risinājumu meklēt kopā ar Izglītības pārvaldes speciālistiem.

Izglītības iestādē vai
ģimenē?

M.Liepniece teic, ka visveiksmīgāk bērns attīstās, ja viņam ir gan
ģimene ar tās vērtībām un tradīcijām, gan bērnudārzs ar vienaudžiem un nodarbībām prasmju un
iemaņu attīstīšanai. A.Jankevica
papildina: «Ideāli, ja bērns līdz trīs
gadu vecumam dzīvo mājās ar ģimeni. Tiem bērniem, kuriem ir arī
vecvecāki, ir paaudžu zināšanas un
apziņa, ka viņš nāk no dzimtas. Ja
vecāki un arī vecvecāki nodrošina
kvalitatīvu kopā būšanu un iepazīstina bērnu ar apkārtējo pasauli un
dabu – brauc uz Zooloģisko dārzu,
apmeklē teātra izrādes, koncertus,
bibliotēku un tamlīdzīgi –, bērnam
no triju gadu vecuma ieteicams
apmeklēt bērnudārzu, jo viņš sāk
izjust vajadzību pēc vienaudžiem.
Audzināšana ģimenē un vēl zināšanas izglītības iestādē – tad bērns
septiņu gadu vecumā ir gatavs
skolai, jo viņam ir drošības sajūta
un viņš ir sasmēlies apziņu «es
esmu, man ir ome, opis, mamma,
tētis, brālis, māsa».» Psiholoģe vēl
piebilst – ja bērns apmeklē bērnudārzu, arī vecāki var realizēt sevi,
pilnveidoties. Speciālistes norāda,
ka diemžēl ir arī gadījumi, kad
bērns, kurš audzis ģimenē, sāk apmeklēt obligāto pirmsskolas izglītības programmu, bet nav pietiekami
attīstījies. «Atnāk piecgadīgs bērns,
kura ģimene nav bijusi labvēlīga
viņa attīstībai. Jā, viņš ir audzis

kopā ar vecāko brāli, mammu un
tēti, bet lielāko dienas daļu pavadījis pie datora. Savā vecumā bērns
runā dažus vārdus, bet pārējo rāda
ar pirkstiem, tāpēc apgūst speciālo
programmu,» stāsta A.Jankevica.
Viņasprāt, tā rodas sociālie autisti,
kas neprot kontaktēties.
Izglītības pārvaldes speciāliste
uzsver, ka bērnudārzā galvenās
darbības metodes ir rotaļa un
praktiskā darbošanās, kas virzīta uz bērna attīstību, nevis
mācīšanās, kā tas ir skolā. Un
programma sadalīta nevis pa
vecumposmiem, bet pa attīstības
pakāpēm. Caur rotaļām tiek
mācīta matemātika, valoda, kustības, attīstīta atmiņa, fonomātiskā dzirde, uztvere, domāšana.
Pirmsskolas izglītības iestādē
bērns iemācās dzīvot vienaudžu
kolektīvā un apgūst sociālās
saskarsmes prasmes, noteiktais
dienas ritms palīdz veidot laika
izjūtu, bērns iemācās svinēt
gadskārtu ieražu svētkus un
sāk sevi identificēt ar noteiktu
kultūru, kā arī ik dienu noteiktu stundu skaitu pavada svaigā
gaisā un viņam tiek nodrošināta
vecumam atbilstoša kustību
aktivitāte.
Arī uz skolu bērnu nevajadzētu
laist agrāk, pirms viņš sasniedzis
septiņu gadu vecumu, jo bērns
tam nav psiholoģiski gatavs.
A.Jankevica norāda, ka bērnam
līdz septiņu gadu vecumam jāļauj
izspēlēties, izkustēties, izlēkāties,
darboties praktiski.
Psiholoģe novērojusi tendenci, ka
veidojas daudz jaunu, veselīgu ģimeņu, kam rūp sava bērna veselība
un attīstība, vecāki interesējas par
notiekošo sava bērna dzīvē un labprāt sadarbojas ar izglītības iestādi.
Arvien vairāk bērnu audzināšanā
iesaistās arī tēti, kas interesējas
par bērna attīstību, sabiedrisko
dzīvi, sava bērna izglītības iestādes
aktualitātēm.

Pirmskolas izglītības iestādes

Pašvaldība iestādes

Jelgavā ir 15 pirmsskolas izglītības iestādes, no kurām astoņas ir
pašvaldības, bet septiņas – privātas.
Vēl četras skolas īsteno piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu apmācību
programmu, lai visiem nodrošinātu
valsts obligāto bezmaksas pirmsskolas apmācību. Jelgavas bērnudārzos un piecgadīgo un sešgadīgo
grupās šo mācību gadu uzsāka
2874 visu vecuma grupu bērni, no
kuriem gandrīz pusei jāapmeklē tā
saucamā sagatavošanas grupa.

ba, un pašvaldība cenšas bērniem
nodrošināt vietas pirmsskolas
izglītības iestādēs. Būtiski ir gan
uzturēt jau esošos bērnudārzus
– nomainīt logus, durvis, jumtus,
grīdas, izremontēt telpas, iegādāties mēbeles un mācību materiālus
–, gan meklēt iespējas atvērt jaunas
pirmsskolas grupas.
Šogad reorganizēta Jelgavas
Sākumskola, to pilnībā pārveidojot
par pirmsskolas izglītības iestādi.
Tagad tās nosaukums ir «Sprīdītis».
2007./2008. mācību gadu «Sprīdītī»
uzsāka 253 bērni. «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šogad plānots
arī izstrādāt tehnisko projektu ēkas
piebūves celtniecībai, lai iestāde varētu uzņemt vairāk bērnu. Piebūvē
plānots izvietot četru grupu telpas,
kas ļautu bērnudārzu apmeklēt vēl
aptuveni 100 bērniem. Paredzēts
izveidot divas grupas divgadīgiem
un trīsgadīgiem bērniem un pa
vienai grupai 3 – 4 un 4 – 5 gadus
veciem bērniem. Piebūvē paredzēts
izvietot arī logopēda un māsas
kabinetus, kā arī peldbaseinu un
palīgtelpas. Pirmsskolas izglītības
iestādei nepieciešama arī 80 – 100
kvadrātmetrus liela sporta zāle.
Pēc Jelgavas 4. vidusskolas
piebūves nodošanas ekspluatācijā
tiks rekonstruēta pirmsskolas
izglītības iestādes ēka Brīvības
bulvārī 31a. Tur tagad mācās
Jelgavas 4. vidusskolas sākumskolas klases. Arī šajā ēkā pēc
rekonstrukcijas paredzēts izvietot
četras grupas ar apmēram 100
vietām. Būvkompānija «LEC»,
kas uzvarēja konkursā, jau sākusi
darbus, ko plānots pabeigt līdz
2009. gada 1. augustam.
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Zemenīte» attīstībai Jelgavas
Izglītības pārvalde izstrādājusi
projekta pieteikumu «Atbalsta
sistēmas izveide bērnu ar īpašām
vajadzībām izglītības iespēju pilnveidošanai Jelgavā». Projekts, kura
mērķis ir veikt bērnudārza ēkas
Blaumaņa ielā 14 rekonstrukciju,
iesniegts Bērnu un ģimenes lietu
ministrijā Eiropas ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta prioritātes «Bērni
ar īpašām vajadzībām» atklātajā
projektu konkursā. Pārvaldes
vadītāja Gunta Auza stāsta – ja
projekts tiks atbalstīts un piešķirts
finansējums, Blaumaņa ielā paredzēta esošās ēkas rekonstrukcija un

Privātās iestādes

Ik gadu pieaug pieprasījums pēc pirmsskolas
izglītības iestāžu pakalpojumiem – arvien vairāk ģimeņu vēlas tos
saņemt, bet vietu skaits
pirmsskolas izglītības
iestādēs ir ierobežots.
Tāpēc pašvaldība meklē
veidus, kā situāciju uzlabot.

Rūpes par bērniem un vecākiem

Iestāde
Adrese
Tālrunis
			
«Gaismiņa»
Vaļņu iela 5
3029287
«Rotaļa»
Lāčplēša iela 5
3083102
«Kamolītis»
Meiju ceļš 31
3045540, 3045297
«Zemenīte»
Blaumaņa iela 12/14 3025506, 3029156
«Vārpiņa»
Kronvalda iela 22
3021751, 3027880
«Pasaciņa»
Aspazijas iela 18
3021881, 3027245
«Sprīdītis»
Tērvetes iela 6
3022603, 3026012
«Lācītis»
Māras iela 2
3021113, 3028767
«Zvaigznīte»
K.Barona iela 46a
3025693, 3029572
«Pūčuks»
Stacijas iela 18
3020137, 3028809
«Pīlādzītis»
Pērnavas iela 16
3011290, 3021591
«Rūķu māja»
Svētes iela 20a
3026159
«Saulītes rakari» Skautu iela 1a
3026815
«Varavīksne»
Vaļņu iela 6
3021000, 3027992
«Alfa»
Jāņa iela 4
3010470, 3010421

Bērnu
skaits
123
281
272
152
135
276
253
151
155
123
237
93
110
167
86

Pirmsskolas izglītības iestādē bērns ne tikai satiekas ar saviem
vienaudžiem. Viņam tiek mācīta valoda, matemātika, kustības,
attīstīta atmiņa, fonomātiskā dzirde, uztvere, domāšana.

Ne visās bērnudārzu grupās ir atsevišķa telpa – guļamistaba. Citviet
tiek izmantotas izvelkamās gultas, kas atrodas grupas telpās.

Projekta «Aukļu dienesta
izveidošana Liepājā» vadītāja
Agnese Verbele stāsta, ka auklītes ģimenēs sāka strādāt jau
septembrī, tāpēc pirmā darba
nedēļa pēc dienesta oficiālās
atklāšanas nebija «bums», jo
sabiedrība par dienestu jau bija
informēta. Viņa teic, ka pašlaik
Aukļu dienestā ir nodarbinātas
11 auklītes. Pārsvarā vecāki izvēlas, lai auklīte pieskata bērnu
pie viņa mājās, un pieskatāmie
galvenokārt ir mazuļi līdz divu
gadu vecumam, kuriem nav

vietas bērnudārzā un kuri jāpieskata pilnu darba dienu, kamēr
vecāki strādā. A.Verbele norāda,
ka pagaidām vecāki arī visai
maz izmanto aukļu piedāvātos
papildpakalpojumus, piemēram,
bērna pieskatīšanu naktī, ēdiena gatavošanu, pārtikas produktu iegādi, dzīvojamo telpu
uzkopšanu, svešvalodu mācīšanu, mūzikas instrumenta spēli
un citus. Viņa teic, ka pašlaik
tikai viena ģimene izmanto
papildpakalpojumus – aukle
atved bērnu no skolas un palīdz
sagatavot mājasdarbus.
Lai kļūtu par aukli, jānokārto
eksāmens, kurā ir jautājumi par
saskarsmes psiholoģiju, bērna
fiziskās attīstības sekmēšanu,
pirmās palīdzības sniegšanu un
citām tēmām. Pavisam Aukļu
dienestā kā pašnodarbinātās
personas strādā 47 aukles, no
kurām viens ir vīrietis. Minimālā samaksa par aukles darbu ir

0,95 lati stundā pirms ienākumu
nodokļa nomaksas un to maksā
ģimene.
A.Verbele norāda: «Auklēm
dienestā nav noteikta darba un
viņas kā pašnodarbinātas personas var atrast pastāvīgu darbu,
kas traucētu pieskatīt bērnus
pilnu darba dienu. Tas ir risks,
ar ko es ieteiktu rēķināties citām pašvaldībām, veidojot aukļu
dienestu.»
Ministrijas Sabiedrisko attiecību departamenta Pārvaldes
vecākā referente Vita Balikova
stāsta, ka konkursā par tiesībām
izveidot pirmo izmēģinājuma dienestu pieteicās četras pašvaldības
– Jēkabpils, Valmiera, Daugavpils
un Liepāja. Pēc noslēgtā līguma
ar Liepājas pilsētas pašvaldību
ministrijas finansējums Aukļu
dienesta izveidei ir 16896,86 lati,
bet pašvaldības līdzfinansējums
– 4224,20 lati. A.Verbele norāda,
ka par piešķirtajiem līdzekļiem

veikta aukļu apmācība, izremontētas un aprīkotas telpas, iegādātas spēles un mācību materiāli
bērniem, izveidota aukļu datu
bāze un īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa. Viņa teic,
ka Aukļu dienests ir pašvaldības
struktūrvienība, kas kalpo kā
alternatīva tam, lai bērns būtu
drošībā, kamēr vecāki strādā, jo
pirmsskolas izglītības iestādēs
nepietiek vietu visiem bērniem.
«Projekts paredz, ka pēc tā beigām Aukļu dienests darbosies vēl
trīs gadus un to finansēs Liepājas
dome,» atklāj projekta vadītāja.
V.Balikova pieļauj – ja pēc
Liepājas pilsētas gala atskaites
saņemšanas un pilotprojekta
sasniegto mērķu un rezultātu
izvērtēšanas tiks izlemts par
līdzekļu paredzēšanu nākamā
gada valsts programmā, jauns
konkurss par aukļu dienestu
izveidi varētu tikt izsludināts jau
2008. gada sākumā.

Nauda nav noteicošais
«Jelgavas Vēstneša»
aptaujātie speciālisti
un vecāki uzskata, ka
vienīgā būtiskā atšķirība starp pašvaldības
un privāto pirmsskolas
izglītības iestādi ir ikmēneša maksa.

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vecāki maksā
tikai par bērna ēdināšanu.
Piemēram, ja maksa par bērna
ēdināšanu dienā ir 1,50 lati, tad
mēnesī vecākiem jāšķiras no
vidēji 33 latiem. Bet privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē
jāmaksā arī saimniecības nauda,
kas dažādās iestādēs atšķiras
– apmēram no 50 līdz 100 latiem
mēnesī.
Tomēr arvien spilgtāk iezīmējas tendence, ka, izvēloties
bērnudārzu, vecāki ņem vērā
arī citus faktorus, ne tikai
finansiālos apsvērumus. Tiek
izvērtēta bērnudārza atrašanās
vieta, telpas, inventārs, mācību
materiāltehniskā bāze, pedagogi, papildu nodarbību klāsts.
Noteicoša loma ir arī iestādes
reputācijai, un vislabāk iedarbojas radu un draugu atsauksmes,
paša, vecāko bērnu pieredze.
Turklāt daudzos bērnudārzos
priekšroka tiek dota tiem bērniem, kuru brāļi vai māsas ir
apmeklējuši vai apmeklē to pašu
bērnudārzu.
Kāda mamma, kuras bērni
apmeklē privāto pirmsskolas

izglītības iestādi «Rūķu māja»,
norāda, ka iestādes izvēlē noteicošā loma bijusi pedagogiem.
«Bērnudārzā vienmēr ir ļoti
skaisti un atraktīvi svētki, kas ir
interesanti gan bērniem, gan vecākiem, viesojas arī aktieri, mūziķi, cirka mākslinieki, reiz bija
pat stikla pūtējs,» viņa stāsta.
Savukārt kā trūkumu māmiņa
min to, ka iestādē mazliet tiek
izdabāts vecākiem attiecībā uz
bērnu ēdināšanu. Viņa stāsta:
«Ja lielākā daļa vecāku saka, lai
nedod bērniem brokastīs putru,
jo viņi to tāpat neēdīs, putru arī
nedod. Tās vietā brokastīs ir
sviestmaizes. Pēc tam arī mājās
bērns putru vairs neēd.»
Arī mamma, kuras bērns
apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi «Sprīdītis», norāda, ka
viņas izvēli noteica iestādes pedagogi. «Man likās būtiski tas,
ka «Sprīdītī» māca pēc Valdorfa
metodēm. Tas nozīmē, ka vienā
grupiņā ir mazie no trīs līdz sešu
gadu vecumam, kas viņiem ļauj
iemācīties veidot attiecības gan
ar jaunākiem, gan ar vecākiem
bērniem,» skaidro māmiņa. Viņa
neslēpj, ka bērnudārzs atrodas
tālu gan no mājām, gan no vecāku darba vietām, toties tas ir
finansiāli izdevīgāk un, kas nav
mazsvarīgi, – pie bērnudārza ir
liels rotaļu un sporta laukums,
bet viņai ir dēls, kurš spēlē
futbolu.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Sporta laukums bijis viens no noteicošajiem faktoriem, kāpēc mamma
par sava dēla pirmsskolas izglītības iestādi izvēlējusies «Sprīdīti».
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Īre ar izpirkuma tiesībām – jauna nekustamā īpašuma pirkšanas forma
Pēc valdības ieviestajiem
ierobežojumiem hipotekārajā
kreditēšanā iegādāties mājokli
nav nemaz tik viegli. Rūpīgi
izanalizējot situāciju, kas
valda nekustamā īpašuma
tirgū, kompānijas «Mītava»
speciālisti secināja: potenciālo
pircēju skaits nav ievērojami samazinājies, taču viņu
iespējas ir manāmi sašaurinājušās.
Starp potenciāliem pircējiem, kas lūdz mūsu palīdzību,
vairs nav cilvēku, kas vēlas
nopelnīt, pērkot un pārdodot īpašumu, bet tie, kuriem
patiešām vajadzīgs mājoklis.
Iemeslu, kas neļauj iegādāties
mājokli, ir diezgan daudz, bet
ir trīs visizplatītākie. Tas ir
naudas trūkums pirmajai iemaksai, nepietiekams darba
stāža un ienākumu apjoms,
kas neatbilst banku noteikumiem.

Izeja no strupceļa

Pamatojoties uz ilggadējo
pieredzi, kompānijas «Mītava» speciālisti izstrādājuši un
pielieto praksē jaunu shēmu,
kas ļauj ne tikai iegādāties nekustamo īpašumu, neskatoties
uz visām grūtībām, bet arī

izdarīt to izdevīgāk nekā agrāk.
Mūsu intelektuālais produkts
pamatojas uz pazīstamo īri ar
izpirkuma tiesībām, kas ir adaptēta mūsdienu apstākļiem.
Šo shēmu «Mītava» realizē ar
klientiem, ar kuriem jau ir izveidojusies ilglaicīga sadarbība.
Jo veiksmīga projekta realizācijā
pircējam ne tikai jāieklausās
speciālistu ieteikumos, bet stingri jāpilda visas rekomendācijas.
Tāpēc paskaidrosim, kā strādā
jaunā metode, pamatojoties uz
dažiem konkrētiem piemēriem.
Variants 1: māja ar pilnu
iekšējo apdari
Kompānija «Mītava» piedāvā
izīrēt ar izpirkuma tiesībām
māju Jelgavā. Cena – 124 000
lati. No pircēja nepieciešama
pirmā iemaksa 10% apmērā, kas
vienlaicīgi ir arī ķīla. Pēc pirmās
iemaksas veikšanas var uzsākt
mājas lietošanu. Ja pircējam nav
tādas naudas, bet ir nekustamais
īpašums, piemēram, dzīvoklis,
tad mēs palīdzēsim noformēt
kredītu klienta izvēlētajā bankā
līdz 12 000 latiem. Šī kredīta
noformēšanai nav nepieciešama
izziņa par ienākumiem no Valsts
ieņēmumu dienesta.
Īres līgums tiek noslēgts ar
termiņu līdz 12 mēnešiem.

Šajā laika periodā pircēja tēriņi
saistīti tikai ar kredīta (12 000
latu) ikmēneša maksājumiem
un komunālo norēķinu veikšanu. Tas nozīmē, ka īres maksa
netiek ieturēta. Daļēji līdzekļus
pircējs iegūst no sava dzīvokļa
izīrēšanas, jo pēc pārbraukšanas
uz jauno māju tas paliek brīvs.
Kas tad notiek šī gada laikā?
Pirmkārt, mēs uzņemamies
atbildību par dzīvokļa pārdošanu, par cenu, kas pieņemama
klientam. Bez tam sadarbībā
ar mūsu kompāniju pircējs
mēģina palielināt ienākumus,
palielināt darba stāžu un pelna
labu reputāciju izvēlētajā bankā.
Mēs esam pārliecināti, ka, pildot
visus mūsu speciālista ieteikumus, pēc 12 mēnešiem pircējs
bez liekām problēmām saņems
kredītu, jo būs atbilstošs visiem
bankas kritērijiem.
Variants 2: māja ar nepabeigtu apdari
Firma «Mītava» piedāvā izīrēt ar iespēju izpirkt mājas ar
«balto» apdari . Cena – 115 000
lati, pirmā iemaksa – 11 000
lati, īres termiņš – līdz 12 mēnešiem. Mēs palīdzam noformēt
kredītu pirmajai iemaksai un
vēl 4 000 – 5 000 latus apdares
pabeigšanai. Shēma ir tā pati:

cilvēks tērē naudu tikai kredīta
ikmēneša maksājumiem un
komunālo norēķinu veikšanai.
Un nekādas īres maksas! Mūsu
kompānija piedāvā arī kvalificētu celtnieku pakalpojumus.
Pēc mēneša vai pusotra, kad
apdare būs pabeigta, klients var
sākt lietot jauno mājokli, bet
veco dzīvokli izīrēt vai uzsākt
tā pārdošanu. Tāpat gada laikā
mēs veicam pasākumu kopumu,
lai pircējs iegūtu kredītu visas
mājas vērtības apjomā
Variants 3: dzīvoklis
Pieņemsim, pircējs grib iegādāties divistabu dzīvokli, kas
maksā 50 000 latu. Šajā gadījumā līguma termiņš ir no 6 līdz
12 mēnešiem, bet nav vajadzīga
pirmā iemaksa. Līguma darbības
laikā klients pārdevējam samaksā ap 10% no dzīvokļa vērtības
– apmēram 5 000 latu. Tiek
sastādīts ikmēneša maksājumu
grafiks un, kā jau minēts, nav
jāmaksā par īri. Protams, visu
šo laiku cilvēks dzīvo mājoklī, ko
drīz spēs iegādāties pilnībā.
Šo 6 – 12 mēnešu laikā mēs
kopā ar klientu veicam minēto
pasākumu kopumu, un rezultātā pircējs iegūst bankas uzticību
un, protams, iespēju saņemt
kredītu atlikušo 45 000 latu

Tev ir iespēja jau tagad mācīties Spīdolas ģimnāzijā!!!
Ja tu esi mērķtiecīgs, zinātkārs 6 .klases skolnieks, tad tev ir
iespēja piedalīties «Jaunā uzņēmēja» nodarbībās.
Tu apgūsi – biznesa , reklāmas veidošanas, prezentācijas pamatus;
Tiksimies pirmdienās plkst.15.00
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, Mātera ielā 30.

apmērā.

Shēma strādā

Nobeigumā gribētos parunāt par
dažām niansēm. Var
rasties jautājums:
ko darīt, ja kompānija atradīs citu,
daudz izdevīgāku
pircēju? Vai sākumā ieguldītā nauda nepazudīs? Paskaidrojam: klienta
drošībai pēc viņa
vēlēšanās īres līgumu ar izpirkuma
tiesībām reģistrē
Zemesgrāmatā kā
minētā nekustamā
īpašuma apgrūtinājumu. Tas nozīmē,
ka līguma darbības laikā neviena
operācija ar augstāk minēto objektu
nevar tikt veikta bez klienta
piekrišanas. Tajā pašā laikā, ja
klients pārdomās pirkt mājokli,
kompānija neiebildīs, ja pircējs
savas tiesības un pienākumus,
kas atrunāti līgumā, nodos trešajai personai.
Pirms piedāvāt šo metodi,
mēs veicām dažus darījumus.

Izmēģinot shēmu, varam teikt:
tā strādā un dod pozitīvus
rezultātus. Aicinām visus,
kas vēlas iegādāties un pārdot
nekustamo īpašumu, uz iepazīšanās sarunu.
Kompānijas «Mītava» adrese:
Raiņa iela 18, Jelgava, tālrunis:
63084211, 29464630
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Uz Lielupes – ap 40 copētāju
 Ritma Gaidamoviča

Lai arī aizvadītajā sestdienā, 20. oktobrī, laika apstākļi bija ļoti
mainīgi, tas netraucēja
norisināties sestajam
Jelgavas atklātajam
čempionātam makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri, uz kuru bija
ieradušies aptuveni 40
makšķernieku no Rīgas
un Jelgavas. Lomi gan
nebija lieli, taču atšķirībā no citiem gadiem,
kad visas pirmās vietas
ieņēmuši rīdzinieki,
šajā godalgas saņēma
mājinieki, bet galveno
balvu – pneimatisko
šauteni – absolūtajā
vērtējumā ieguva rīdzinieks Jānis Brigaders ar 540 gramu lielu
lomu.
Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis stāsta,
ka dalībnieku skaits bija pietiekams, jo arī iepriekšējos gados
startējuši 40 – 50 cilvēku. Viņš
atzīst, ka sacensībām jau otro
gadu diemžēl traucējis «necopīgais» ziemeļaustrumu vējš, kas
makšķerniekiem neļāva tikt pie
lieliem lomiem. Taču, ņemot
vērā, ka sacensības šoreiz sāktas stundu agrāk nekā iepriekš,
vējš bijis minimāls. «Ja līdz šim
visus gadus medaļas saņēma
tikai rīdzinieki, tad šoreiz par
sacensībām mums ir īpašs
prieks, jo pirmās trīs vietas,
medaļas un balvas pieaugušo
grupā saņēmuši jelgavnieki – 1.
vietā Kirils Horoševs ar vienu
kilogramu un 605 gramiem
noķertu zivju, 2. vietā Artjoms
Jefimovs ar vienu kilogramu un
135 gramiem zivju, bet 3. vietā
Konstantīns Zabeļins ar vienu
kilogramu un 20 gramiem loma.

Astoņgadīgais rīdzinieks Jānis Kārkliņš bija čempionāta jaunākais dalībnieks. Pusstundu pēc starta Jānim no Lielupes izdevās
izvilināt divas zivis, taču pēc divām stundām tīkliņā bija jau
trīs, kas kopā svēra 195 gramus un kopvērtējumā puisim ļāva
ieņemt piekto vietu, kā arī piedalīties fināla mačā.

PAR SPORTA PASĀKUMU PROJEKTU KONKURSU
UZ PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU 2008.GADĀ

Makšķernieks Toms Kļaviņš atzīst, ka sacensības šajā gadā izvērtušās sliktas, jo ir auksts, zivis
neķeras, rokas salst, līdz ar to viss sapinas un makšķerēšana neiet uz priekšu. Neskatoties uz
puiša vērtējumu, sacensībās viņš jauniešu grupā ieguva godpilno otro vietu ar 365 gramu
lielu lomu, kas tikai par pieciem gramiem atpalika no pirmās vietas. Viņam jauniešu grupā
bija vislielākais ekipējums, jo piecpadsmitgadīgais puisis ir kaislīgs makšķernieks, kas ar to
nodarbojas jau no trīs gadu vecuma. Savulaik viņš iesaistījies arī Pirmajā bērnu labdarības
makšķerēšanas skolā, bet tagad mācības tajā notiekot neregulāri. Toms atzīst, ka piedalās visās makšķerēšanas sacensībās, kur vien iespējams. Lielupē vislabāk ķēries uz tautā sauktajiem
motuļiem – sarkanajiem odu kāpuriņiem. Zivju pievilināšanai un iebarošanai viņš izmantojis
arī divu veidu iebarošanas ēsmas, taču zivīm tās laikam nav garšojušas. Iepriekšējā gadā puisis
Foto: JV
šajās sacensībās ieņēmis pirmo vietu.
Taču jauniešu grupā pirmās
vietas gan ieņēma rīdzinieki:
1. vieta Vladislavam Vernibam
ar 0,370 kilogramiem zivju,
2. vieta Tomam Kļaviņam ar
0,365 kilogramiem zivju, 3.
vieta Emīlam Jankovskim ar
0,220 kilogramiem zivju,» teic
J.Kaminskis.
Nu jau otro gadu sacensībās
ieviesta jauna prakse – divas
stundas jaunieši un pieaugušie makšķerē atsevišķi, taču
pēc tam no katras grupas seši
labākie stundu cīnās absolūtajā vērtējumā. Galveno balvu

– pneimatisko šauteni – saņēma 1992. gadā dzimušais rīdzinieks J.Brigaders. J.Kaminskis
atzīst – lai uzrādītu labākus
rezultātus arī jauniešu grupā,
Jelgavā nepieciešams izveidot makšķernieku skolu, kur
jaunieši tiktu apmācīti šim
arodam.
Biedrības «Pirmā bērnu labdarības makšķerēšanas skola»
valdes loceklis un interešu
pulciņa treneris Zigismunds
Sipko stāsta, ka nākamajos gados organizatoriem ierosinājis
sacensības rīkot maijā, jo tad

ir siltāks un vairāk brīva laika.
Treneris teic, ka vienīgie glābiņi šajā gadā bijuši odu kāpuri
jeb tautā sauktie motulīši, ar
kuriem ir vislielākā iespēja tik
aukstā laikā kaut ko noķert.
Viņš arī atzīst, ka divas stundas
sacensībām tomēr esot bijis par
maz, tāpēc nākamajā gadā vajadzētu rīkot vismaz trīs stundu
garas sacīkstes, par vienu no
iemesliem minot ēsmu, kas pēc
iebarošanas iedarbojas tikai labi
ja sacensību otrajā pusē. Daži
makšķernieki šoreiz zivju iebarošanai ziedoja pat 40 latus.

Jelgavas Sporta servisa centrs uzsāk sporta pasākumu projektu pieteikumu
pieņemšanu konkursam uz pašvaldības līdzfinansējumu 2008.gadā.
Mērķis: veidot Jelgavas pilsētā daudzveidīgāku sporta pasākumu vidi,
veicinot dažādu sporta veidu attīstību un atbalstot personu iniciatīvu
sabiedriski nozīmīgu sporta projektu izstrādē un īstenošanā.
Uzdevumi:
1. Organizēt kvalitatīvus sporta pasākumus Jelgavas pilsētā.
2. Iesaistīt sporta dzīvē Jelgavas pilsētas bērnus un jauniešus.
3. Atbalstīt Jelgavas pilsētas iedzīvotāju fiziskās aktivitātes, piedāvājot
uz olimpiskajiem principiem balstītas sistemātiskas un daudzveidīgas
sporta sacensības.
Projektu pieteikumus var iesniegt gan fiziskas personas, gan Jelgavā
reģistrētas juridiskas personas.
Projektu pieteikumi iesniedzami personīgi Sporta servisa centrā, 3.stāvā,
Raiņa ielā 6, Jelgavā vai pa pastu (adrese: PI «Sporta servisa centrs», Raiņa
iela 6, LV-3001 ar norādi: Sporta pasākumu projektu konkursam).
Iesniegšanas beigu termiņš: 2007.gada 1.decembris
(kontakttālrunis 3027504, fakss 3027503, e-pasts: jssc@dome.jelgava.lv ).

PROJEKTU PIETEIKUMU VADLĪNIJAS

1. Projekta pieteikuma veidlapa (atrodama www.jelgava.lv vai PI «Sporta
servisa centrs» Raiņa ielā 6, 3.stāvā).
2. Īss pasākuma apraksts, ne vairāk kā viena A4 lapa:
2.1. nosaukums,
2.2. mērķauditorija,
2.3. potenciālais dalībnieku skaits,
2.4. darbības programma,
2.5. izpildes termiņi.
3. Pasākuma finansējuma tāme, norādot visu izdevumu pozīcijas:
3.1. pieprasītais finansējums,
3.2. iesniedzēja ieguldījums.
Projektu pieteikumus vērtēs Jelgavas domes Sporta komisijā. Projektu
pieteikumu vadlīnijām neatbilstoši noformētus pieteikumus neizskatīs.
Jelgavas PI «Sporta servisa centrs», 3027504

Bronzas nebūs, bet cīnās par ceturto vietu
 Ritma Gaidamoviča

Ņemot vērā pagājušās
sestdienas, 20. oktobra, futbola kluba (FK)
«Jelgava» neizšķirto
rezultātu 1:1 spēlē ar
FK «Auda» no Rīgas,
jelgavniekiem zudis
sapnis par bronzas medaļām futbola pirmajā
līgā, taču tiek turpināta
cīņa par ceturto vietu.
Līdz futbola spēļu sezonas beigām «Jelgavai» atlikušas vēl divas spēles – sestdien, 27. oktobrī,
komanda dodas izbraukuma spēlē uz Ilūksti, kur sacentīsies ar
«Zibens zemessardzi», bet pēdējā
spēle tiks aizvadīta 3. novembrī
Jelgavas «Daugavas» stadionā
ar futbola skolu «Metta» no
Latvijas Universitātes.
FK «Jelgava» galvenais treneris Dainis Kazakēvičs stāsta,
ka pirms šīs sezonas sākuma komandas sapulcē izvirzīti vairāki
mērķi – komanda vēlējusies cīnīties par augstāku vietu pirmajā
līgā, tāpēc, analizējot pretinieku
un savas iespējas, bija plānots
nokļūt pirmajā sešiniekā, taču
pastāvējusi iespēja pretendēt
arī uz pirmo trijnieku. Sezonu
uzsākot, pirmajā līgā startējušas
16 komandas, kas aptvērušas
visus Latvijas reģionus, taču
pašlaik spēlē 15, ar kurām tad
Jelgavas komanda sacenšas par
ceturto vietu. «Ņemot vērā, ka

spēlē ar sīvajiem pretiniekiem
«Audu» mēs tomēr nospēlējām
neizšķirti, esam zaudējuši iespēju cīnīties par trešo vietu un
bronzas medaļām, bet jebkurā
gadījumā mums jāuzvar abas
pēdējās spēles, lai ieņemtu 4.
vietu,» teic treneris. Viņš arī
atzīst, ka šī sezona salīdzinājumā ar iepriekšējām izdevusies
visveiksmīgākā un komanda
sasniegusi savu augstāko rezultātu. «Ja agrāk komandā spēlēja
lielākoties pieredzējuši futbolisti
un pāris jauno, tad tagad jaunie
spēlētāji iekrājuši zināmu pieredzi un spējīgi stāties pretī saviem
konkurentiem, nostabilizējot
komandas vidējo vecumu: 20
– 21 gads. Otra lieta – spēlētāji
ir ļoti labi saspēlējušies, jo pamatsastāvs nav mainīts divas
iepriekšējās sezonas. Tāpat šajā
sezonā izdevies noturēt gandrīz
visus labākos spēlētājus, vien
Gints Freimanis sezonas vidū
pārgājis spēlēt uz FK «Jūrmala» augstākajā līgā,» stāsta
D.Kazakēvičs.
Šo sezonu treneris būtu saucis
par ļoti izdevušos, ja komanda
izcīnītu bronzas medaļas, taču
arī cīņa par ceturto vietu ir labs
panākums.
«Par to, cik sagatavoti ir mūsu
komandas spēlētāji, jāspriež
līdzjutējiem un citiem speciālistiem. Taču, manuprāt, uz pirmās
līgas fona mēs atšķiramies ar to,
ka augstus rezultātus cenšamies
panākt ar labu treniņu procesu,

Futbola spēlē FK «Jelgava» ar saviem sīvākajiem pretiniekiem FK
«Auda» pagājušajā sestdienā nospēlēja neizšķirti – 1:1, zaudējot
cerības cīnīties par bronzas medaļām. Taču, lai arī šajā spēlē
neveicās, pēdējās divās jāturpina cīņa par ceturto vietu.
Foto: Ivars Veiliņš
kā arī atšķirībā no divām vadošajām pirmās līgas komandām
– Rēzeknes un Ventspils – mēs
neesam piesaistījuši nevienu
ārzemju spēlētāju. Tāpēc patlaban sasniegtie rezultāti ir mūsu
pašu spēlētāju panākums, kuri
galvenokārt akcentē treniņus un
labāku saspēli,» stāsta treneris.
Treneris atzīst, ka konkurence pastāv ne tikai starp komandām, bet arī starp komandas
biedriem, kas ir šīs sezonas
atšķirība salīdzinājumā ar
iepriekšējām. «Pirms sezonas
sākuma komandā spēlēja 26 cilvēki. Tik liels skaits tika uzturēts apzināti, jo esam amatieri,

tādēļ jārēķinās ar to, ka kāds
spēlētājs nevar tikt slimības,
traumu, diskvalifikācijas vai
darba dēļ. Šosezon mums tas
bija ļoti izdevīgi, jo bija reizes,
kad pieci vai seši pamatsastāva
spēlētāji nevarēja ierasties uz
spēli, bet talkā nāca rezervisti,
kas cienīgi nospēlēja un aizstāvēja komandas godu. Tāpēc
par šīs sezonas sasniegumiem
nav jāpasakās tikai 11, 12
spēlētājiem, bet arī pārējiem
komandas futbolistiem – katrs
no viņiem ir devis pietiekamu
ieguldījumu kopējā komandas
rezultātā. Un ikviens saprot
– ja samazinās prasības pats

pret sevi, tad ļoti ātri zaudēs
vietu komandas kodolā,» stāsta
D.Kazakēvičs.
Runājot par jaunu spēlētāju
piesaisti, treneris atzīst, ka tas
ir process, kas FK «Jelgava»
neapstājas ne uz mirkli, jo galvenais uzdevums ir pirms katras
sezonas sagatavot vienu divus
spēlētājus, kas varētu virzīties
uz priekšu un aizietu spēlēt
augstākā līmenī. «Ņemot vērā,
ka es trenēju ne tikai pirmās
līgas komandu, bet arī bērnus
un jauniešus, mums aug diezgan
laba maiņa. Un, lai komandā
uzturētu konkurenci, katru
gadu «Jelgavas» sastāvā tiek
iekļauts arī kāds 16 un 17 gadus
vecs jaunais spēlētājs,» atzīst
treneris.
«Varam teikt, ka futbols Jelgavā sasniedzis labu līmeni. Pirms
trim gadiem izveidojām FK «Jelgava», kurā apvienoti visi pilsētas labākie futbolisti. Līdz tam
pilsētā pastāvēja vairāki klubi,
kas konkurēja vietējā līmenī,
taču nebija nevienas spēcīgas
komandas, kas Jelgavas godu
aizstāvētu republikas mērogā,»
teic treneris.
Galvenais, kas pašlaik traucējot attīstīties vēl straujāk, esot
sporta bāzes trūkums, taču komanda ar lielām cerībām raugās
uz jauno Zemgales Olimpisko
centru – tad būtu izpildīti visi
priekšnosacījumi, lai komanda
attīstītos vēl dinamiskāk.
Neskatoties uz sporta bāzes

un finanšu trūkumiem, priecē
fakts, ka «Jelgava» ir vienīgā
pirmās līgas komanda, kurai
ir sava fanu grupa ar bungām,
karogiem un citu atribūtiku, kas
regulāri apmeklē spēles tepat
mājās un, nežēlojot laiku, dodas
arī uz izbraukuma spēlēm pa
visu Latviju. «Tas arī ir viens
no iemesliem, kāpēc sezona ir
izdevusies, jo futbolists, ejot uz
laukuma, saprot, ka viņš nespēlē
tikai sev, saviem radiem, dažiem
draugiem, kas nejauši nonākuši
skatītāju rindās, bet arī līdzjutējiem, kas viņus atbalsta,» tā
D.Kazakēvičs.
Nākamajā sezonā komandai
jāizvirza vēl augstāki mērķi. «Tā
kā šogad neiegūstam medaļas,
tad nākamās sezonas galvenais
mērķis būs tikt pie kādas no
tām, bet pie zināmas apstākļu
sakritības, iespējams, pacīnīsimies par vēl augstāku vietu nekā
trešā un iekļūšanu augstākajā
līgā. Mums ir uz ko tiekties, tikai
jātiek skaidrībā par to, ko vēlamies sasniegt un kādu vēlamies
redzēt futbolu Jelgavā. Atliek
cerēt, ka pilsētā attīstīsies rūpniecība, būs stabili, labi pelnoši
uzņēmumi, kuriem netrūks intereses atbalstīt futbolu. Protams,
pašvaldība mūs atbalsta iespēju
robežās, taču klubam būtu jāatrod arī sponsori. Ar laiku, krājot
tradīcijas, mēs noteikti varētu
izaugtu par vienu no vadošajiem
klubiem Latvijā,» tā galvenais
treneris.
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Kultūras pasākumi
 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.
 1. novembrī pulksten 19
– latviešu spēlfilma, melodrāma
«Nerunā par to». Režisore Una
Celma, scenārija autore Dace
Rukšāne. Lomās Rēzija Kalniņa,
Ģirts Ķesteris, Harijs Spanovskis,
Juris Žagars. Biļešu iepriekšpārdošana. Biļetes cena – Ls 1.
 3. novembrī pulksten 18
– koncerts «Rudens danči». Piedalās JDK «Pūpolītis» (Lielvārde),
JDK «Ūsiņš» (Salaspils), TDA «Vektors» (Rīga), JDK «Delveri» (Jēkabpils), TDA «Kalve», TDA «Lielupe»,
TDA «Diždancis» (Jelgava). Biļešu
cena – Ls 1; 0,50.
 4. novembrī pulksten 18
– koncerts Sv.Annas baznīcā.
Muzicēs Valdis Indrišonoks.
 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).
 No 2. novembra – Gunāra
Ezernieka gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

Sporta pasākumi
 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).

CILVĒKI

Ceturtdiena, 2007. gada 25. oktobris

Savas izjūtas – savai pilsētai
 Ritma Gaidamoviča

No 17. novembra Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē
«Arsenāls» būs vērojama plaša laikmetīgās mākslas izstāde
«Candy Bomber/Našķu
bumba. Jaunie Latvijas glezniecībā», kurā
būs skatāma arī jelgavnieces gleznotājas
Lindas Kozules glezna
«Martas lauks». «Ceļazīmi» uz šo izstādi
gleznotāja saņēmusi,
pateicoties pavasarī
notikušās personālizstādes «Almas tilts»
gleznai «Piestātne»,
kas, izmantojot unikālu, pašas radītu tehniku, tapusi pēdējā
naktī pirms izstādes
atklāšanas.
Šī būs vēl nepieredzēta jauno
gleznotāju izstāde, kas apliecinās šajā jomā strādājošo autoru
augstu māksliniecisko meistarību. Izstāde piedāvās iespēju
iepazīties ar norisēm mūsdienu
glezniecībā, popularizēs Latvijas
glezniecību, kā arī atsevišķus
autorus, veicinot vietējā mākslas
tirgus attīstību. Lai nodrošinātu
izstādes augstu māksliniecisko
līmeni, tai izvēlēti 47 autori,
kam, pēc izstādes kuratoru domām, ir vērā ņemams radošais
potenciāls un izaugsmes iespējas. Kuratori vēlas izstādē ietvert
pēc iespējas plašākus mākslinieciskās izteiksmes veidus, tāpēc
tur nokļuvusi arī jelgavnieces
gleznotājas L.Kozules autortehnikā veidotā glezna «Martas
lauks». Par godu izstādei sadarbībā ar izdevniecību «Citrons»
izdots izstādes darbu katalogs,
par kuru Lindai ir liels prieks.
Taču izstādes atklāšanas dienā
ar ģenerālsponsora SIA «Alfor»
finansiālu atbalstu viens no
māksliniekiem saņems 2,5 tūkstošus latu lielu prēmiju.
Gleznotāja L.Kozule atzīst,
ka viņai jau no bērnības paticis
zīmēt – apzīmētas burtnīcu
malas, piezīmēti neskaitāmi zī-

lielformātā, jo ar jau izstādīto
darbu nevar startēt.
«Ideju ir sakrājies ļoti daudz,
taču nav laika, lai visas īstenotu.
Ja būtu iespējas, varētu strādāt
diennaktīm ilgi,» tā gleznotāja.
Patlaban izstādes darbs tiek
veidots 1,8 x 2 metri formātā, tas
sastāvēs no četrām daļām. «Tas
būs rupjš audums, kas uzsists uz
apakšrāmja, apgleznots ar akrila
krāsu sudrabaini zeltainos toņos,
tad noplēsts un saspiests, lai rastos
burzītas detaļas efekts, bet vēlāk
šīs detaļas sašūtas vienā gabalā.
Darba nosaukums ir «Martas
lauks». Tas veltīts manai mirušajai vecmāmiņai. Tajā attēlota
sablīvēta enerģija, kas nāk no manas iekšējās pasaules: uzgleznota
zeltaini sudrabainās
krāsās – kā izkausēta metāla masa.
Tas viss sasaucas ar
vecmāmiņas mūžīgu
mīlestību pret zemi,
Gleznotāja Linda Kozule atzīst, ka viņai ļoti svarīgi, lai
laukiem un nebeidarbs sniegtu pozitīvu enerģiju, ko, viņasprāt, paudīs
dzamo spēku līdz pat
arī izstādes glezna, kas no 17. novembra būs apskatāma
90 gadu vecumam.
izstāžu zālē «Arsenāls».
Foto: JV
Darbs sevī iekļauj
spiediena enerģiju, no
mēšanas albumi, taču zīmēšanas ieguvums, jo vairs nav jākuras tas tiecas atbrīprieki noplakuši, līdz ko tuvākie strādā maza dzīvokļa stūrī
voties. Darba rāmi veido
cilvēki un draugi pamanījuši – gleznas top lielās, gaišās
neapstrādātas auduma
viņas talantu un ieteikuši mā- telpās, kas ir ļoti svarīgi
strēmeles, kas raksturo
cīties glezniecību. Taču ar laiku ikvienam māksliniekam.
nepacietību, ar kādu
dzīve iegrozījusies tā, ka Linda «Šajā darbnīcā man ir
es darbu veidoju. Lai
sākusi strādāt Latvijas Mākslas tapuši Kultūrkapitāla
akadēmijas (LMA) Mācību daļā fonda atbalstītās aprīļa Šādā tehnikā patlaban tiek veidots Lindas Ko- izveidotu vienotu un
baudāmu kompozīciju,
par sekretāri. Līdzās atradās personālizstādes «Al- zules izstādes darbs «Martas lauks».
esmu izlēmusi lielajam
rektorāta kabinets, kur strādāja mas tilts» darbi, kuros
Tādā veidā Lindai vislabāk darbam pievienot divus mazākus
gleznotājs Indulis Zariņš. Viņš uzgleznoti iespaidi, kas radušies
bijis tas, kurš apsolījis Lindai 2006. gada sākumā divu mēnešu patīk attēlot dažādus dabas darbus, kuri veidoti no vairākās
iemācīt gleznot un divu gadu stažēšanās laikā Parīzē. Tas bija motīvus – gaismu, tumsu, sauli, kārtās uzklātiem audumiem, kas
garumā pasniedza viņai privāt- ļoti svarīgs solis gan manai per- gaisu, ūdeni, lietu, visu, no kā apgleznoti akrila krāsām un vēlāk
stundas. «Tā sagadījās, ka 1993. sonībai, gan radošajai darbībai,» īsti sākas pasaule un kas dod pa gabaliņam noplēsti. Zīmējums
gadā uzsāku mācības LMA. stāsta gleznotāja. Šajā izstādē lielu enerģiju darba procesā. šajās gleznās tiks veidots nevis
Protams, man gleznošana patika Linda darbus veidojusi ekspe- Pēdējā naktī pirms izstādes ta- zīmējot ar otiņu, bet gan apstrādājau no bērnības, taču nevēlējos rimentu rezultātos atklātajā pis arī darbs «Piestātne», kurā jot audumu daļas – lokot, plēšos,
to atzīt, tāpēc arī mans ceļš autortehnikā, kas ir pavisam attēlota ūdens virsma, kas, burzot,» stāsta Linda.
Kad gleznotāja strādājusi pie
līdz gleznotājas statusam bijis pretēja tehnikām, kuras gleznie- kuģītim piestājot, skalojas. Šis ir
līkumains, bet interesants. 1999. cībā pieņemtas līdz šim. Proti, darbs, kas ieinteresējis mākslas savas personālizstādes «Almas
gadā ieguvu mākslas bakalaura parasti gleznas audums nedrīkst ekspertus un ļāvis piedalīties tilts», bieži domājusi par savām
grādu, bet 2005. gadā saņēmu būt deformēts, taču šajos darbos izstādē «Candy Bomber/Našķu bērnības un jaunības dienām Jelhumanitāro zinātņu maģistra māksliniece speciāli radījusi bumba. Jaunie Latviešu gleznie- gavā, līdz secinājusi, ka viņa jūtas
grādu mākslā,» stāsta Linda.
defektus, kurus apstrādājusi un cībā». «Tas ir grafisks zīmējums, nedaudz parādā šai pilsētai, tāpēc
Tagad nepilnu gadu glezno- pārveidojusi par efektu. Darbi taču tajā ģeometrija panākta labprāt izstādītu savus darbus
tājai radusies iespēja izīrēt un top savdabīgi – lieli auduma nevis zīmējot, bet gan ielokot arī Jelgavā. Taču tas prasa gana
iekārtot savu meistardarbnī- laukumi tiek apgleznoti, tad un sabuktējot auduma gabalus,» daudz darba – līdz tam vēl jāiziet
cu 11. Novembra krastmalā, noplēsti no apakšrāmja, saspiesti tā Linda. Taču, lai piedalītos garš process. Taču tas noteikti
Mākslinieku savienības ēkā. vai burzīti, veidojot unikālus izstādē, gleznotājai šis darbs ar varētu būt viens no mākslinieces
nedaudz citādu akcentu jātaisa nākotnes uzdevumiem.
Linda atzīst, ka tas ir ļoti liels mākslas darbus.

Simtgadnieka moto – nelietot zāles un katru rītu vingrot
 Kristīne Pētersone

«Es jau šorīt novingroju,» sagaidot sveicējus,
vakar savā 100. dzimšanas dienā uzsvēra
jelgavnieks Eduards
Ikaunieks.
Simtgadnieka dzimtā puse ir
Madona – tur skolojies, vēlāk
strādājis gan statistikas pārvaldē,
gan par grāmatvedi būvmateriālu
kombinātā, gan inventarizācijas
birojā. Un šķiet, ka šie amati,
kas katrs prasījis lielu rūpību un
precizitāti, noteica arī Eduarda
ikdienu.
Tuvinieki stāsta, ka Eduards
visu mūžu vai katru soli pierakstīja – visus savus ienākumus un
izdevumus fiksējis burtnīciņā, arī
katru dārzā veikto darbu viņš
iegrāmatojis: te dēsts iestādīts,
te pirmo reizi apliets, izdīdzis,
uzziedējis, viņš pierakstījis pat to,
kad saule lec un kad riet.
Nu jau četrus gadus Eduards
ir jelgavnieks – pēc sievas nāves
rūpes par Eduardu uzņēmusies
Ruta Kļaviņa. «Mēs neesam
asinsradinieki – viņš ir manas
krustmātes vīrs. Tā kā mūsu ģi-

menes bija cieši saistītas, tad šķita tikai dabiski, ka no Madonas
puses viņš pārceļas uz dzīvi pie
manis Jelgavā. Krustmāte, zinot
mūsu ģimenes radu draudzīgās
attiecības un redzot savstarpējās
rūpes citam par citu, pēdējos
dzīves gados bija ļoti pieķērusies
man, meklēja savās vecumdienās
drošuma izjūtu, ko viņai nevarēju
liegt – es viņai apsolīju uzņemties
rūpes gan par viņu, gan viņas
vīru. Tagad doto solījumu turu,»
atklāj R.Kļaviņa.
Vienīgā lieta, par ko simtgadnieks pašlaik var sūkstīties, ir
sliktā dzirde, taču citādi jūtas
mundrs. «Es vingroju katru rītu.
Galvenie man ir vingrinājumi
mugurai, kājām,» atzīst simtgadnieks.
Ar tādu pat precizitāti un
kārtības ievērošanu kā darot
ikvienu darbu Eduards vingrojumus pilda katru rītu vismaz 40
minūtes. Viņš zina – tas palīdz
justies možākam.
Iespējams, ka tieši stingrs dienas režīms un precizitāte ir tas,
kas ļāvis Eduardam sagaidīt 100.
jubileju. «Viņš vienmēr ir ļoti rūpējies par sevi – visu mūžu viņam
bijis svarīgi, lai ēdienreizes būtu

laikā, lai dienas režīms netiktu
izjaukts. Iespējams, ka tieši tas
arī stiprinājis viņa organismu,»
spriež R.Kļaviņa.
Arī medikamentiem esot pateikts skaidrs «nē». «Atceros,
ka agrāk, kad viņš vēl dzīvoja
savās mājās, medikamenti bija
izrakstīti čupām vien, bet nu mēs
to kārtību esam mainījuši. Tagad
vienīgais, ko viņš lieto, ir vitamīni
un divreiz dienā arī vilkābeles
tinktūra. Viņš jūtas labi, un tas
ir galvenais,» spriež Ruta.
Vēl pašlaik simtgadniekam
ir savi pienākumi, ko viņš dara
ar lielu rūpību. «Piemēram,
gultas klāšanu viņš citiem neuztic – to katru rītu paveic
pats. Tāpat viņš tiek galā arī ar
citiem darbiņiem, kas nepieciešami, lai sevi sakoptu,» stāsta
R.Kļaviņa.
Neraugoties uz to, ka simtgadnieka dzirde vairs nav tik
laba, kā varētu vēlēties, viņš
tomēr cenšas nelaist garām
aktuālākos notikumus nedz pilsētā, nedz Latvijā. «Es jau, cik
varu, klausos televīziju – man
iegādātas speciālas austiņas,
kas ļauj man uzzināt jaunumus.
Interesē jau tas, kas notiek Lat-

Simts gadu jubilejā Eduardu Ikaunieku sveica arī Jelgavas dome
– domes priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne vēlēja stipru
veselību un izturību.
Foto: JV
vijā,» saka Eduards.
Līdz šim simtgadnieks piedalījies visās vēlēšanās un balsojis par
«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»,
bet tagad gan domas mainījušās
– ja piedzīvošot vēl vienas vēlēšanas, tad, visticamāk, tajās vairs
nepiedalīšoties.
Jubilārs visu savu mūžu bijis
arī aktīvs dziedātājs un teātra
spēlētājs – trīsdesmitajos gados
savā pagastā spēlējis teātri, dzie-

dājis Barkavas katoļu draudzes
un arī pagasta aizsargu nodaļas
korī. Pēc kara dziedājis Madonas
kultūras nama jauktajā korī,
vēlāk vīru korī «Mežezers» un
darba veterānu korī, piedalījies
dziesmu svētkos no 1948. gada
līdz 1990. gadam.
Va k a r l i e l a j ā j u b i l e j ā
E.Ikaunieku sveica ne tikai radi
un draugi, bet arī Jelgavas dome,
dāvinot 100 latus.

