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Nepieciešamība
vai plānošanas kļūda?

Lai izbūvētu Tērvetes ielas lietus ūdens kanalizācijas inženiertīklu pieslēgumu, tika pārrakta Rūpniecības iela. Krustojumu sakārtos Tērvetes ielas rekonstrukcijas laikā, kas vēl rit pilnā sparā. Savukārt Viskaļu ielā plīsa ūdensvads, tādēļ pēc avārijas seku
likvidēšanas nesen atjaunoto ielu klāj «ielāps».
Foto: JV
 Ilze Knusle-Jankevica

«Ja ir avārija, mums tā
jānovērš. Arī tad, ja iela
nesen noasfaltēta,» teic
Jelgavas pašvaldības
uzņēmuma «Jelgavas
ūdens» valdes loceklis
Jānis Laizāns. Tieši šī
iemesla dēļ pārraka nesen atjaunoto Viskaļu
ielu.
Viskaļu ielā renovācijas darbu
laikā atjaunoja kanalizācijas tīklu,
bet 60. gados izbūvēto ūdensvadu
nenomainīja. Kad asfalta segums
bija atjaunots, notika avārija
– pretī ēkai Nr.66 plīsa ūdensvada
T veida savienojums. «Jelgavas
ūdens» valdes loceklis skaidro – ja
nenomaina apakšzemes komunikācijas, pastāv risks, ka vecās
caurules var pārplīst. Par avārijas
seku likvidēšanu, ielas seguma
un zāliena atjaunošanu atbild

«Jelgavas ūdens».
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns stāsta, ka ir divu veidu
ielu remonti: kapitālais, kad tiek
atjaunotas gan komunikācijas,
gan ielas virskārta, un seguma
remonts. Biežāk tiek remontēts
ielu segums, jo tas ir četras piecas
reizes lētāk nekā ielas kapitālais
remonts, turklāt tas ļauj ar mazākiem līdzekļiem pēc iespējas ātrāk
savest kārtībā ielu braucamās
daļas, kas ir ļoti sliktā stāvoklī.
Pilsētas saistošie noteikumi
paredz: piecus gadus pēc remonta
neatkarīgi no tā veida ielu nedrīkst
rakt. A.Baļčūns uzsver, ka avārijas
situācijās iela ir jāpārrok, pat ja
nesen remontēta. Pēc viņa teiktā,
pilsētas pārziņā ir kanalizācija,
lietus ūdeņu novades sistēma un
ūdensvads, bet ne gāzes vads un
elektrības kabeļi. Viņš atklāj, ka
bojātas gāzes vada izolācijas dēļ
būs divās vietās jāpārrok Mātera

iela, kā arī, lai novērstu gāzes vada
avārijas situāciju, Zvejnieku iela,
kurai nesen atjaunots segums.
«Mēs nedrīkstam aizliegt pārrakt
ielu, jo tas apdraud visas pilsētas
drošību,» skaidro A.Baļčūns. Viņaprāt, arī straujās pilsētas attīstības dēļ nākas pārkāpt saistošajos
noteikumos noteikto aizliegumu,
jo ne vienmēr pirms ielas remonta
var paredzēt, ka turpmākos piecus
gadus neierīkos gāzes vadu vai nepieslēgsies pilsētas kanalizācijai.
Spilgts piemērs ir Rūpniecības
iela, kas pārrakta, lai izbūvētu
Tērvetes ielas lietus ūdens kanalizācijas inženiertīklu pieslēgumu.
Kā norāda «Pilsētsaimniecības»
direktors, labojot Rūpniecības
ielu, vēl nebija zināms, kad varēs
rekonstruēt Tērvetes ielu. Pārraktais krustojums tiks sakārtots, jo
Tērvetes ielas remontdarbi vēl
turpinās.
Līdzīga iemesla dēļ – lai pilsētas saimnieciskajai kanalizācijai

pieslēgtu privātmāju Lauku ielā
4 – pārrakta arī kapitāli izremontētā Pulkveža O.Kalpaka iela.
J.Laizāns stāsta, ka māju kanalizācijai nepieslēdza, jo laikā,
kad remontēja ielu un atjaunoja
kanalizācijas tīklu, tajā neviens
nedzīvoja. Tagad īpašnieks nolēmis māju izremontēt un ierīkot
kanalizāciju. J.Laizāns teic, ka
darbi pabeigti un par pieslēgumu
liecina aptuveni pusmetru plata
atšķirīgas krāsas asfalta josla
ielas malā.
«Pilsētsaimniecības» direktors
aicina iedzīvotājus un uzņēmējus
rūpīgāk sekot līdzi ielu rekonstrukcijas plānam, lai komunikāciju nomaiņu vai kanalizācijas
ierīkošanu ieplānotu pirms ielas
remonta vai tā laikā. Nākamā
gada ielu rekonstrukcijas plāns
būs pieejams pie aģentūras speciālistiem un interneta mājas
lapā www.pilsetsaimnieciba.lv no
nākamā gada janvāra.

Ozolskvērā atkal var rotaļāties
 Sintija Čepanone

«Bērnu rotaļu laukuma izveide beidzot ir
pabeigta,» novērtējot
paveikto, saka SIA «Aleja D» direktors Andris
Drēska. Viņš norāda,
ka tagad atpūtas vietā Ozolskvērā labi var
justies ne tikai mazie
– īpaši padomāts arī
par vecāku ērtībām.
Bērnu rotaļu laukuma Ozolskvērā rekonstrukcijas 2. kārtā
bija paredzēts veikt tā labiekārtošanu. Darbu dēļ gandrīz
divus mēnešus tas bija slēgts
apmeklētājiem, taču nu atkal
gaida bērnus un viņu vecākus.
«Mazajiem droši vien svarīgākās
ir rotaļu ierīces, taču vecāki var
novērtēt rekonstrukcijas laikā
paveikto. Ap laukumu izveidoti
jauni celiņi 1100 kvadrātmetru
platībā, papildināti apstādījumi,

izvietoti 16 soli un 10 atkritumu
urnas, kā arī 16 apgaismojuma
laternas,» A.Drēska bilst, ka nu
vecāki var sēdēt ar skatu pret
laukumu un redzēt, ko mazie
dara, kā jūtas. Turklāt ierīkotais
apgaismojums mazajiem ļauj rotaļāties, arī iestājoties krēslai.
Kā norāda «Pilsētsaimniecības» Projektu izstrādes un
sagatavošanas nodaļas vadītāja
Daina Done, Ozolskvēra rekonstrukcijas 2. kārtā – rotaļu
laukuma labiekārtošanai un
komunikāciju izbūvei – iztērēti gandrīz 90 tūkstoši latu.
Apstādījumi papildināti gan ar
ziemciešu, gan lapu koku un
krūmu grupām, savukārt vietās,
kur pašlaik redzama vien zeme,
iesēts zāliens. Šajā laikā uzstādīta arī konteinertipa tualete, kas
pašvaldībai izmaksāja 7500 latu,
taču pagaidām tā ir slēgta, jo nav
nodrošināts elektrības pieslēgums. Šī problēma varētu tikt
atrisināta jau tuvākajās nedēļās.

Jau nedēļu mazie atkal var priecāties bērnu rotaļu laukumā
Ozolskvērā. Tā rekonstrukcijas 2. kārtā izveidoti jauni celiņi,
papildināti apstādījumi, izvietoti soli, atkritumu urnas un konFoto: JV
teinertipa tualete, kā arī ierīkots apgaismojums.
««Pilsētsaimniecības» apsaimniekošanā bērnu rotaļu laukums
nodots pagājušajā ceturtdienā,
savukārt objekta Valsts komisijas akts tiks izsniegts trīs nedēļu

laikā,» D.Done akcentē, ka šajā
laikā «Pilsētsaimniecība» pie
darbu veicēja vēl var vērsties ar
pretenzijām, taču pašlaik šķiet,
ka darbs paveikts godam.
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Palielina sociālos
pabalstus
 Ilze Knusle-Jankevica

Nākamgad audžuģimenēm piešķirs lielākus pabalstus – tā lēmusi Jelgavas dome.
Deputāti nobalsoja arī
par izmaiņām sociālo
pabalstu piešķiršanas
kārtībā.
Domes sēdē pieņemtie Jelgavas
pašvaldības saistošo noteikumu
«Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm» grozījumi paredz,
ka no nākamā gada 1. janvāra
palielināsies pašvaldības pabalsta
apmērs bērna uzturam, apģērba
un mīkstā inventāra iegādei.
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās
palīdzības nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa skaidro, ka pabalsta
summas palielināšanos noteica
izmaiņas trīs pozīcijās. Pirmkārt,
ievietojot bērnu audžuģimenē,
tiks piešķirts vienreizējs pabalsts
100 latu apmērā mīkstā inventāra
– segas, spilvena, matrača, gultas
veļas, dvieļu – iegādei. Otrkārt,
apģērba iegādei tiks piešķirti 60
lati pusgadā. Tagad šāda summa
atvēlēta apģērba iegādei uz gadu.
Treškārt, pabalsts bērna uzturam
no nākamā gada būs 3 lati dienā
tagadējo 2 latu vietā.
M.Liepiņa norāda, ka pabalsti
audžuģimenēm palielināti, lai
samazinātu to bērnu skaitu, kas
uzturas Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrā (JBSAC). Un tā
kā augušas viena bērna ikmēneša
uzturēšanās izmaksas JBSAC

– 2008. gadā tie būs 350 lati –,
loģiski ir palielināt arī pabalstus
audžuģimenēm. Viņa piebilst, ka
audžuģimene saņem palīdzību
gan no pašvaldības, gan Bērnu un
ģimenes lietu ministrijas (2007.
gadā tie ir 80 lati mēnesī).
Savukārt izmaiņas sociālo pabalstu piešķiršanas kārtībā ir
saistītas ar sociālajiem procesiem
valstī – minimālā alga pieaug
līdz 160 latiem. Tā kā trūcīgas
personas statuss ir piesaistīts
minimālajai algai, saistošajos
noteikumos bija nepieciešamas
izmaiņas. Tāpat pensiju indeksācijas rezultātā pensijas no šā gada
oktobra palielinās vidēji par 14
latiem. Līdz ar to daļa pensionāru
neatbilst tai kategorijai, kas var
pretendēt uz pabalstiem. «Palielināsies pabalsts medikamentu
iegādei un ārstēšanās izdevumu
segšanai, dzīvokļa pabalsts, piemēram, individuālās apkures
nodrošināšanai, sākot ar nākamo
gadu, varēs saņemt 100 latus,
kas ir par 30 latiem vairāk nekā
tagad,» norāda M.Liepiņa.
Grozījumi paredz arī jaunus
pabalstu veidus – ēdināšana skolā un skolas piederumu iegāde
bērniem, kas dzīvo aizbildņu
ģimenēs, pabalsts zobu ārstēšanai
un briļļu iegādei pensionāriem un
invalīdiem. M.Liepiņa atklāj, ka
turpmāk paredzēts visus Jelgavas
ilgdzīvotājus sveikt gan 100 gadu
jubilejā, gan katru nākamo gadu.
Izmaiņas sociālo pabalstu piešķiršanas kārtības noteikumos
stāsies spēkā 1. janvārī.

Savāc negaidīti daudz
lielgabarīta atkritumu
 Ilze Knusle-Jankevica

No šā gada oktobra SIA
«Jelgavas Komunālie
pakalpojumi» piedāvā
lielgabarīta atkritumu
izvešanu. Mēneša laikā
no pilsētas izvesti vairāk
nekā 124 kubikmetri šo
atkritumu.
Lielgabarīta atkritumi no
daudzdzīvokļu māju atkritumu
laukumiem tiek savākti reizi mēnesī atbilstoši grafikam. Pašlaik
uzsākta otra lielgabarīta atkritumu izvešana no daudzdzīvokļu
māju pagalmiem. Pirmais aplis ir
noslēdzies un no daudzdzīvokļu
māju atkritumu konteineru laukumiem izvesti 124 kubikmetri
lielgabarīta atkritumu. Jelgavas
Komunālo pakalpojumu valdes
loceklis Jānis Melbārdis norāda,
ka tas ir ievērojams daudzums.
Uzņēmums atšķiro elektropreces,
bet pārējie lielgabarīta atkritumi,
piemēram, nolietotas mēbeles
vai sadzīves inventārs, tiek vesti
uz sadzīves atkritumu izgāztuvi
«Brakšķi».
Beidzies arī pirmais lielgabarīta atkritumu savākšanas reids
privātmāju rajonos – tur iedzī-

votāju atsaucība nebija sevišķi
liela. J.Melbārdis skaidro, ka ir
izstrādāts maršruts, kas aptver
visus pilsētas privātmāju rajonus,
bet šis pakalpojums tiek sniegts
tiem iedzīvotājiem, kas noslēguši
līgumus ar uzņēmumu par sauso
sadzīves atkritumu izvešanu. Tā
kā privātmāju iedzīvotāji atkritumus var izmest mašīnā atkritumu izvešanas dienā, viņiem,
lai saņemtu šo pakalpojumu,
iepriekš jāpiesakās pa telefonu.
Ja no kādas ielas vai maršruta
neviens iedzīvotājs nav pieteicies,
šis maršruts netiek veikts. «Mēs
labāk izvēlamies lieku reizi izvest
atkritumus no kāda daudzdzīvokļu māju pagalma, kur sakrājušās
lielas kaudzes, nevis veikt nerentablu maršrutu. Protams, tiklīdz
kāds privātmājas iedzīvotājs vēlēsies saņemt šo pakalpojumu,
mēs brauksim,» situāciju skaidro
uzņēmuma pārstāvis.
J.Melbārdis informē, ka piecos
daudzdzīvokļu māju atkritumu
konteineru laukumos izvietoti
septiņu kubikmetru konteineri,
kurus paredzēts izvest, tiklīdz tie
ir pilni. «Mēs konstatējām, ka ar
vienu lielgabarīta atkritumu izvešanas reizi mēnesī ir par maz.
(Turpinājums 3.lpp.)
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«Pie mums ugunsdzēsēji
uz darba vietu gaida rindā»
 Ilze Knusle-Jankevica

VUGD
Jelgavas
brigādes
komandieris Aldis
Feldmanis
uzskata,
ka ugunsdzēsēja
profesija
ir prestiža, bet,
ja netiks
palielināta
ugunsdzēsēju alga,
nākotnē
nebūs cilvēku, kas
to izvēlētos.

Nākamā gada valsts budžets sacēlis kājās daudzu profesiju pārstāvjus
– mediķus, skolotājus,
policistus, ugunsdzēsējus –, kas cer sagaidīt
valstsvīru solīto algu
pielikumu. «Jelgavas
Vēstnesis» sarunā ar
Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta (VUGD) Jelgavas
brigādes komandieri
Aldi Feldmani centās
noskaidrot, kā dzīvo
ugunsdzēsēji, ko viņi
gaida no valdības un
vai nenožēlo profesijas
izvēli.
Vai ugunsdzēsējs un glābējs
VUGD – 39, Valsts policijai – 189,
šodien ir prestiža profesija?
Ja skatāmies šaurākā aspektā, Pašvaldības policijai – 35 lati.
Gribu piebilst, ka tagad visi zvaJelgavā tā pagaidām ir populāra
profesija, jo strādāt gribētāji ni un sarunas tiek ierakstītas un
stāv rindā. Ja skatāmies plašāk, uzrādīts arī telefona numurs.
Vai atalgojums, ko saņeugunsdzēsējs ir labi apmācīts
un jebkurā vietā varētu tikt galā mat, ir adekvāts padarītajam
ar saviem pienākumiem. Ārze- darbam un riskam? Nav arī
mēs, teiksim, Zviedrijā un Vācijā, noslēpums, ka daudziem, lai
ugunsdzēsējs ir gan prestiža, gan uzturētu ģimeni, jāstrādā
labi atalgota profesija. Ja Latvijā vairākos darbos.
Naudu vienmēr gribas vairāk.
netiks palielinātas ugunsdzēsēju
algas, profesija būs prestiža, taču Pašlaik ugunsdzēsējs «uz rokas»
saņem vidēji ap 300 latiem. Mūsu
nebūs cilvēku, kas to izvēlētos.
Nedēļā saņemam vidēji 10 vadība solījusi algas pieaugumu,
– 14 izsaukumu, kas saistīti ar un es ceru, ka no nākamā gada tā
ugunsgrēkiem, ceļu satiksmes «uz papīra» būs vismaz par 100
negadījumu seku likvidāciju, pa- latiem lielāka. Mēs veicam nelīdzību iedzīvotājiem, dažkārt arī pieciešamu darbu, turklāt nekad
ar ķīmisko vielu atrašanu. Mums nevaram zināt, vai pārnāksim
ir arī savi ūdenslīdēji, meklējam mājās...
Runājot par atalgojumu, jāteic,
noslīkušus cilvēkus, piemēram,
šomēnes bijām Valgundē. Mūsu ka 98 procenti manu darbinieku
pienākumos ietilpst dabas stihiju strādā arī citos darbos un tas nu
seku likvidēšana – 12. oktobra ir neizbēgami.
Vai Jelgavas brigāde saskavētras laikā septiņas reizes braucām zāģēt kokus, kas traucēja ras ar visā valstī pastāvošo
darbaspēka krīzi?
satiksmei.
Pie mums strādā 107 cilvēki.
Vai saņemat arī viltus izUgunsdzēsēju glābēju netrūkst
saukumus?
Saņemam gan joku zvanus, gan – mums izveidojusies pat rinda
maldinošus izsaukumus – piesaka jaunu puišu, kas beiguši Saldus
ugunsgrēku, nosauc adresi, mēs Profesionālo vidusskolu ugunsaizbraucam, bet nekas nedeg. dzēsēju glābēju specialitātē un ir
Ir gadījumi, kad piezvana un gatavi strādāt bez papildus noteiktās apmācības.
lamājas, izrunāProblēmas ir
jas sliktiem vār- 2007. gada desmit
ar tiem darbiniediem. Ir arī īpaša, mēnešos Jelgavā dega:
kiem, kas strādā
bet ļoti neliela
• Pirtis – 3
astoņas stundas
zvanītāju grupa, • Dzīvojamās mājas – 11
dienā. Pašlaik ir
kas informē par • Vieglās automašīnas – 8
vakantas divas
ēkās ievietotām • Atkritumi – 60
inspektoru vietas,
sprāgstvielām, • Pamestas ēkas – 9
bet pārbaudāmo
bet man ir aizdo- • Šķūņi – 7
objektu skaits
mas, ka vismaz • Dzīvokļi – 27
tiek sadalīts uz
99 procenti šo • Kūla – 78
atlikušajiem inzvanītāju ir no- • Pagrabi – 5
spektoriem, kam
tverti. Piemēram, • Veikali – 3
līdz ar to palieliseptembrī tiesa
kādam jaunietim, kas apzināti nās darba apjoms.
Ir sākusies apkures sezona.
sniedza nepatiesu paziņojumu par
3. pamatskolā ievietotu «bumbu», Kas jāzina iedzīvotājiem, lai
piesprieda nosacītu brīvības at- izvairītos no ugunsnelaimēm,
ņemšanu un naudas sodu. Viņam un vai viņi kopumā ievēro
jāsamaksā visiem dienestiem, kas ugunsdrošības noteikumus?
Visiem, kam ir krāsns apkure,
devās uz notikuma vietu, tostarp
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pirms apkures sezonas vai tagad
būtu jāiztīra gan krāsns, gan
dūmenis. Ja skurstenī aizdegas
sodrēji, tur ir liels karstums, no
kura var sasprēgāt skurstenis un
aizdegties māja. Tāpat jāatceras,
ka malku nedrīkst žāvēt uz krāsns
vai tās tuvumā, jo arī no tā var
izcelties ugunsgrēks.
Savā laikā deviņstāvu mājās
RAF dzīvojamā masīvā, sākot no
sestā stāva, uz balkoniem ierīkotas lūkas, lai iedzīvotāji vajadzības
gadījumā varētu tikt uz leju vai
uz augšu. Cilvēki uz lūkām sakrauj vecas mēbeles, velosipēdus,
ziemas inventāru un citas lietas,
līdz ar to šīs lūkas vairs nepilda
savas funkcijas. Cilvēki baidās
no zagļiem, kas varētu pa šīm lūkām ielīst. Daudzdzīvokļu mājās
bieži deg plastmasas atkritumu
tvertnes, tāpēc tajās nepieciešams
rekonstruēt automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes
iekārtas un dūmu novadīšanas
sistēmas.
Publiskās telpas – muzejus, kultūras namus, lielveikalus, skolas
un tamlīdzīgus objektus – mūsu
inspektori pārbauda vismaz reizi
gadā, tajos ir diezgan laba kārtība.
Ir gadījies, ka tirdzniecības centrā
«Valdeka», cepot picas, aizdegas
eļļa vai pie «Pilsētas pasāžas»
deg atkritumi un apdeg apmēram
20 kvadrātmetri sienas. Dažreiz
lielveikalos aizdegas saldētavas
vitrīnas, bet tas saistīts ar elektroiekārtu ekspluatāciju.
Pavasaros izsaukumi galvenokārt saistīti ar kūlas
dedzināšanas sērgu.
Jā. Šogad uz kūlas ugunsgrēkiem izbraucām 116 reizes, bet
pagājušogad saņēmām ap 300 izsaukumu. Iespējams, izsaukumu
skaits samazinājies tāpēc, ka mēs
pērn braucām reidos un sastādījām administratīvos protokolus.
Turklāt tagad nav vairs jāmeklē
kūlas dedzinātājs, jo var sodīt
zemes īpašnieku vai nomnieku,
kas nav nopļāvis pērno zāli. Mēs
noskaidrojam zemes kadastra numuru un nosūtām šo informāciju

Lauku atbalsta dienestam, kas
var samazināt Eiropas Savienības
piešķirtā finansējuma apmēru.
Var teikt, ka cīņai ar kūlas dedzinātājiem shēma ir atstrādāta.
Jelgava ir paaugstinātas
bīstamības zona – to šķērso
tranzīta ceļi, dzelzceļš, upes.
Vai jūsu kapacitāte ir pietiekama, lai spētu novērst arī
globālas avārijas?
Pilsētā paaugstināta riska
objekts ir dzelzceļa stacija,
caur kuru vilcieni pārvadā
dažādas bīstamas vielas –
benzīnu, amonjaku. Bīstama
ir arī Jelgavas naftas bāze, kurā
rezervuāros uzkrāj degvielu.
Iespējams, klāt nāks vēl divi
objekti – SIA «Kemira
GrowHow» Ozolnieku
novadā un «Latraps»
Elejā, kas ir saistīti ar
minerālmēslojumu,
amonija nitrātu, kurš
var viegli uzliesmot,
degt, sprāgt.
Ja notiek kaut
kas liels, skaidrs,
ka vieni paši mēs
tāpat neko nevaram izdarīt. Pie mums
ir tāda pati prakse kā
visā pasaulē – sadarbojamies ar saviem
kolēģiem no citiem
rajoniem un ar citiem
dienestiem: policiju, robežsardzi, neatliekamo
medicīnisko palīdzību,
Sabiedrības veselības
aģentūru, Jelgavas
reģionālo Vides pārvaldi.
Kā vērtējat Jelgavas pašvaldības īstenoto pārrobežu
«Drošības projektu», kura
ietvaros līdztekus citam plānots iegādāties gaisa piesārņojuma mobilo laboratoriju,
civilās aizsardzības aprīkojumu, kā arī izveidot Krīzes
vadības centru?
Šāds projekts ir pat ļoti nepieciešams, jo, kā jau teicu, – ja kas
notiek, cits citam steidzamies palīgā. Te ir tas pats, tikai runa ir par

Skaitļi runā

Ugunsgrēku cēloņi Jelgavā un rajonā 2007. gada septiņos mēnešos
Dūmvada bojājums

10

Neuzmanīga rīcība

Īssavienojums

12

Bērnu rotaļas

Tīša dedzināšana

7

Kūlas dedzināšana

34

4
42
VUGD dati

lielākiem apgabaliem – Jelgavu
un Šauļiem.
Būtiski ir arī tas, ka projekta
ietvaros paredzēta apmācība – par
mūsu objektiem, pastāvošajiem
riskiem, katra dienesta pienākumiem un rīcības shēmu.
Jūsu rīcībā esošais aprīkojums ir pietiekams un piemērots visām iespējamām
situācijām?
Mums ir nepieciešamais ekipējums, lai veiktu ūdenslīdēja
darbus un meklēšanu zem ūdens,
glābtu cilvēkus uz ūdens, dzēstu
ugunsgrēkus, veiktu darbus ķīmiski agresīvā vidē, izbrauktu
uz ceļu satiksmes negadījumu
vietām un varētu izgriezt cilvēku
no mašīnas. Protams, ekipējums
nav jauns, bet lietošanas kārtībā.
Pirms kāda laika mēs palikām
bez autokāpnēm. Tās mums aizdeva kolēģi no Rīgas, bet kaut kad
jau būs jāatdod. Tāpēc mēs ceram
uz 40 metrus augstām autokāpnēm vai autopacēlāju, lai varētu
tikt klāt divpadsmitstāvu mājām.
Vajadzētu arī jaunu tehniku, jo
mums ir pat trīsdesmit piecus
gadus vecas mašīnas.
Pašreizējais ugunsdzēsības depo ir diezgan kritiskā
stāvoklī. Izskanējusi informācija, ka ap 2013. gadu
paredzēts uzbūvēt jaunu
depo Pārlielupē. Vai tas
mainītu situāciju?
Šogad depo savedām kārtībā dažas
telpas, salabojām
notekas, ielikām
vismaz trīs jaunus
vārtus. Arī komunikācijas
būtu jāmaina, jo tās jau ir
vecas un nolietojušās.
Depo Pārlielupē tiešām
situāciju uzlabotu. Normatīvos ir noteikts
konkrēts laiks, kurā
ugunsdzēsējiem jānokļūst notikuma
vietā. No Pārlielupes
depo varētu apkalpot
otru pilsētas pusi. Bet
vēl ir ieplānots uzbūvēt
ugunsdzēsēju depo
Zaļeniekos.
Ja jūs būtu
iekšlietu ministrs, kādi
būtu pirmie
darbi, ko paveiktu?
Ja nenopietni, tad
vispirms es civilās aizsardzības pasākumus,
ko tagad īsteno VUGD,
nodotu Aizsardzības ministrijas
pārziņā – tai ir vairāk naudas,
lai īstenotu visus nepieciešamos
pasākumus. Otrkārt, es noorganizētu veco ugunsdzēsības mašīnu
apmaiņu pret jaunām: uz kādu
laukumu Rīgā no brigādēm nogādātu vecās mašīnas, bet mājās
visi dotos ar jaunām.
Alda Feldmaņa zīmējums

Pilsētnieks vērtē

Kam jūs vairāk
uzticētos –
strādniekam
ar diplomu
vai bez tā?

Anna,
pensionāre:
– Priekšroku
droši vien
dotu praktiķim. Galvenais būtu, lai
darbs padarīts godam,
nevis lai diploms kabatā. Es
maksātu par labi padarītu
darbu.
Renārs
Gosts,
gāzes servisa meistars:
– Ja cilvēks
savu darbu
prot, man
vienalga – ir
viņam dokuments vai nav. Arī man nav
attiecīgas kvalifikācijas, visu
esmu apguvis pašapmācības
ceļā un savu darbu paveicu ne
sliktāk kā cilvēks ar diplomu.
Jānis
Vegmanis,
strādā
kokapstrādē:
– Priekšroku
dotu strādniekam ar
diplomu. Tā
būtu kaut neliela garantija tam, ka viņš savu
darbu prot. Tomēr svarīgāka ir
firma, no kuras strādnieks nācis,
cik ilgi uzņēmums Latvijā darbojas, kāda ir tā reputācija.
Rolands
Tornis,
celtnieks:
– Galvenais,
lai ir kvalitāte un labi izdarīts darbs.
Man neinteresē, vai
strādniekam ir diploms vai nav.
Arī pats strādāju celtniecībā, bet
man nav izglītību apliecinoša
dokumenta šajā nozarē. Taču
darba devējs un cilvēki ir apmierināti ar manu darbu.
Gints Vītols,
pārdevējs
būvmateriālu veikalā:
– Protams,
ka ar diplomu. Negribu teikt, ka
cilvēkiem
bez diploma ir sliktāka darba
kvalitāte, bet diploms dod garantiju. Ja pie durvīm stāvētu
svešs meistars ar diplomu un
otrs bez diploma, ņemtu to,
kuram ir dokuments.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
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Smaiļošanai
un kanoe
airēšanai – 50
 Ritma Gaidamoviča

Kultūras namā «Rota»
sestdien, 3. novembrī, pulksten 17 tiks
atzīmēta smaiļošanas
un kanoe airēšanas 50
gadu jubileja. Svinību
laikā tiks prezentēta
grāmata «Smaiļošana
un kanoe airēšana
Jelgavā».
Jelgavas Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis
«Jelgavas Vēstnesim» atklāj,
ka šī jau ir trešā grāmata, kas
vēsta par Jelgavā un rajonā
populārākajiem sporta veidiem. Līdz šim izdotas grāmatas par vieglatlētiku un peldēšanu, tagad par smaiļošanu
un kanoe, bet tuvākā nākotnē
iecerēts apkopot informāciju
par basketbolu un tā attīstības vēsturi pilsētā. Grāmata
vienlaicīgi ir veltījums gan šim
sporta veidam, gan šī sporta
veida pamatlicējai Jelgavā Elzai Krūmiņai un viņas vīram
Pēterim Krūmiņam, kurš bijis
starptautiskas kategorijas
tiesnesis. Grāmatā apkopota
informācija par smaiļošanu un
kanoe airēšanu no sporta veida un tā bāzes rašanās pirmsākumiem līdz pat mūsdienām.
Tā papildināta ar dažādiem
atmiņu stāstiem un fotogrāfijām gan no Krūmiņu ģimenes
album i e m , g a n t a g a d ē j ā m

Īsi
 Jelgavas pašvaldība aicina
iedzīvotājus līdz 20. novembrim paust savu nostāju par
azartspēļu vietām pilsētā. To var

vēsturiskām liecībām. Ir arī
ziņas par pārējiem treneriem
un izcilākajiem sportistiem.
Grāmatā publicēto savācis un
apkopojis jelgavnieks Aleksandrs Balss, kas sagatavojis
arī divas iepriekšējās grāmatas. Diemžēl tirgošanai
grāmata nav paredzēta, taču
jelgavniekiem tā būs pieejama
visās Jelgavas skolu bibliotēkās, Zinātniskajā bibliotēkā
un tās filiālēs, kā arī Jelgavas
reģionālā Pieaugušo izglītības
centra bibliotēkā.
Jubilejas pasākuma rīkotāji
un sportisti iecerējuši pārrunāt šīs sezonas veikumu, kā Arhitektu simpozija dalībnieki, kuru uzdevums būs meklēt vēsturisko teritoriju apbūves risināarī dalīties atmiņās ar smai- jumus, devās ekskursijā, lai iepazītos ar pilsētu. Pirmais pieturas punkts bija Uzvaras parks.
Foto: JV
ļošanas un airēšanas veterāniem. Sporta servisa centrs
pasniegs Pateicības rakstus
treneriem, kas devuši ļoti
lielu ieguldījumu smaiļošanas
un kanoe airēšanas attīstībā
Jelgavā un Latvijā. Īpaša pateicība paredzēta tagadējiem
treneriem Ilzei Bomei, Sergejam Bobkovam, Leldei Laurei
un Maijai Actiņai. Domājot
uzskata – vecpilsēta ir jāsaglabā. dīga pati par sevi ir ļoti unikāla
par smaiļošanas un kanoe  Ilze Knusle-Jankevica
«Vecpilsētā lielākā daļa māju pilsēta, tās vecpilsēta ir vēstures
airēšanas attīstību nākotnē,
«Vecpilsēta ir jāsaglajāatjauno pēc iespējas tuvāk to piemineklis. Mēs savu pilsētu ļoti
J.Kaminskis atzīst, ka pats
bā, bet tai jāmeklē cita
vēsturiskajam izskatam. Do- mīlam un cenšamies to saglabāt
būtiskākais traucēklis tā atfunkcija, jo kā dzīvojamāju, ka dažu ēku pirmajos ļoti vēsturisku – bez plastmasas
tīstībai patlaban ir modernas
majam
kvartālam
tai
stāvos vajadzētu ierīkot telpas ar logiem vēsturiskajā centrā. Mēs
bāzes trūkums, kas reizē liedz
nav nekādas perspektīsabiedriskām funkcijām, piemē- cīnāmies par koka apbūves nesasniegt augstākus rezultātus.
vas,» uzskata Inese Kinram, bērnu vai nelielu atpūtas izskaušanu. Šis simpozijs mums
Ir vajadzīga ne tikai bāze,
džalova
no
SIA
«Karvas
centru – tas piesaistītu cilvēkus būs mācība par to, ko pieļaut un
kur airēt, bet arī airēšanas
projekts». Viņa mēroja
un rajonu padarītu dzīvīgāku,» ko nepieļaut vecpilsētā, tomēr
baseins, lai sportisti varētu
tālo ceļu no Alūksnes,
iespaidos dalās Rīgas arhitektu varbūt mēs varētu ienākt Jelgavā
trenēties ziemā.
lai piedalītos arhitekbiroja «Balta istaba» pārstāvis ar savu mazpilsētas šarmu,» teic
tu simpozijā «JelgaRoberts Riekstiņš, kuram Jelga- E.Pētersone.
vas pilsētbūvniecības
va ir dzimtā pilsēta. R.Riekstiņš
Savas idejas par Jelgavas vēsmantojums rītdienas
uzskata, ka šis apstāklis viņam turisko teritoriju apbūvi piedāvās
skatījumā».
palīdz, jo zina Jelgavas aktualitā- arī kolēģi no Lietuvas. Jelgavas
tes un problēmas. Arī Valentīnai domes Sabiedrisko attiecību
– zīmējums, grafika vai kolāža,
Jelgavas pašvaldības rīkotā Bļodonei no projektēšanas biroja sektora vadītājas vietniece Baiba
taču jāņem vērā, ka tos uz Bra- simpozija galvenais mērķis ir «Būvdizains» Rīgā Jelgava ir Pušinska stāsta, ka speciālisti
zīliju paredzēts sūtīt pa pastu, rast idejas Jelgavas vēsturisko dzimtā pilsēta, bet viņa uzskata, no Šauļiem Jelgavā viesosies 6.
tāpēc darbs nedrīkst būt pārāk teritoriju apbūvei, apvienojot ka šis apstāklis drīzāk traucē, jo novembrī. Pēc vizītes pilsētas
smags. Zīmējuma otrā pusē jā- senatnīgo ar mūsdienīgo. Sim- pārāk labi zināmas visas problē- Būvvaldē arī kaimiņvalsts viesi
norāda autora vārds, uzvārds, pozija atklāšanas dienā, 26. mas. Viņa norāda, ka situācija dosies nelielā ekskursijā, lai apvecums, skola, kurā mācās, oktobrī, 32 speciālisti no visas Jelgavā ir smaga – viss vēsturis- skatītu objektus, kuriem jāmeklē
un telefona numurs. Darbi Latvijas devās ekskursijā, lai kais kara laikā nojaukts, bet tas, arhitektoniskie risinājumi.
jāiesniedz līdz 20. novembrim, iepazītos ar pašreizējo situāciju. kas palicis, ir bēdīgā stāvoklī.
Simpozija noslēgums paredzēts
atstājot tos pie dežuranta Jel- Viņi apskatīja Uzvaras parku, Neskatoties uz to, V.Bļodone at- 29. novembrī Jelgavas reģionālajā
gavas kultūras namā K.Barona vecpilsētu, Zemgales prospekta balsta ideju par vecpilsētas, kaut Pieaugušo izglītības centrā, kad
ielā 6 ar norādi «Bērnu zīmēju- un Akadēmijas ielas apkārtni, neīstas, atjaunošanu, saglabājot speciālisti prezentēs savas idejas.
mu konkursam «Ziemassvētki Svētās Trīsvienības baznīcas senatnīgo noskaņu. Arī Kuldīgas Konkursa uzvarētājus gaida arī
manā pilsētā»» vai nosūtot torni un Jelgavas pili.
pilsētas domes vides speciāliste naudas balvas. 1. vietas ieguvējs
pa pastu (pasta zīmogs – 20.
Lai gan pēc ekskursijas ar- Evita Pētersone izteica cerību, saņems 2500, 2. vietas ieguvējs
novembris) uz adresi – JPPA hitekti vēl atturējās piedāvāt ka Kuldīgas pieredze un idejas – 2000, bet 3. vietas ieguvējs
«Kultūra», K.Barona iela 6, konkrētus risinājumus, daļa varētu palīdzēt Jelgavai. «Kul- – 1500 latu.
Jelgava, LV – 3001.
Iesniegtos darbus vērtēs
žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jelgavas mērs A.Rāviņš,
(No 1.lpp.)
vīgums – nav vajadzīgi krāvēji, pieņemts pēc kāda laika, kad
aģentūras «Kultūra» galvenā
Tāpēc mēs nolēmām veikt kas atkritumus sakrauj mašīnā, tiks izvērtēti šī risinājuma plusi
māksliniece Anda Kalniņa,
mākslas studijas vadītājs glez- eksperimentu un izvietot lielos jo konteineru ērti pārvietot. Sa- un mīnusi.
Atgādinām, ka uzņēmuma mājas
notājs Uldis Roga, Jelgavas konteinerus, lai cilvēki lielgaba- vukārt trūkums ir tas, ka cilvēki
jaunā māksliniece tēlniece rīta atkritumus uzreiz izmestu konteinerus izmanto nepare- lapā www.komunalie.lv publicēts
Ilze Nakopitjana un Jelgavas tajos, nevis krautu kaudzē.» teic dzētiem mērķiem un met tajos saraksts. Tajā daudzdzīvokļu māju
pašvaldības Sabiedrisko attie- J.Melbārdis. Viņš norāda, ka šai būvgružus. Uzņēmuma pārstā- iedzīvotāji var uzzināt, kurā datucību sektora pārstāve Laura idejai ir gan plusi, gan mīnusi. vis uzsver, ka galīgais lēmums mā plānota lielgabarīta atkritumu
Ieguvums ir ekonomisks izde- par konteineru izvietošanu tiks savākšana pie viņu nama.
Majore.

Vecpilsēta
ir jāsaglabā

Uzzīmē savus
Ziemassvētkus!
 Ritma Gaidamoviča

Veidojot sadarbību
ar Jelgavas sadraudzības pilsētu Novu
Odesu Brazīlijā, līdz
20. novembrim bērni
vecumā no deviņiem
līdz vienpadsmit gadiem aicināti piedalīties Jelgavas pašvaldības organizētajā
zīmējumu konkursā
«Ziemassvētki manā
pilsētā». 120 mazie
jelgavnieki apmaiņā
pret saviem darbiem
saņems zīmējumus,
ko radījuši vienaudži
Brazīlijā.
Sabiedrisko attiecību sektora vadītājas vietniece Baiba
Pušinska atklāj, ka ideja par
bērnu zīmējumu konkursu radusies šā gada septembrī, kad
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš sadraudzības
pilsētas Brazīlijā Novu Odesas
pārstāvei Dainai Gūtmanis
pasniedza dokumentu, kas
apstiprina abu pilsētu sadraudzību.
Lai bērni piedalītos konkursā, jāuzzīmē, kā viņi redz
Ziemassvētkus savā pilsētā.
Vēlams, lai zīmējums nebūtu
lielāks par A4 formātu. Tas var
būt izpildīts jebkurā tehnikā

Negaidīti daudz lielgabarīta atkritumu

120 labākie bērnu radošie
darbi tiks nosūtīti uz Jelgavas
sadraudzības pilsētu Novu
Odesu. Savukārt šo darbu
autori pretī saņems Brazīlijas
pilsētas mazo mākslinieku
zīmējumus. Konkursa laureātiem par uzvaru tiks paziņots
personīgi.

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
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā Mātera ielā 30.
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izdarīt pilsētas portālā www.jelgava.
lv/aptauja. Pašlaik pilsētā darbojas 22
azartspēļu zāles. Spēkā esošie normatīvie akti nepietiekami pilnvaro pašvaldību ierobežot atļauju izsniegšanu
jaunu atvēršanai, tāpēc iedzīvotāji
tiek aicināti atklāt savu viedokli, lai
kopīgiem spēkiem rosinātu izmaiņas
likumdošanā. Tiem pilsētas iedzīvotājiem, kam internets nav pieejams
mājās, ir iespēja izmantot publiskās
pieejas punktus bibliotēkās, domes
ēkā un Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā. Pašvaldības mērķis ir,
pamatojoties uz iedzīvotāju viedokli,
nopietni izvērtēt jaunu atļauju izsniegšanu azartspēļu zāļu atvēršanai Jelgavā. Aptaujas rezultāti apkopotā veidā
būs pieejami pilsētas portālā.

 Šonedēļ izsludināts projekta
skiču konkurss «Jelgavas pils
fasāžu izgaismojums». Konkursa

nolikumu dizaineri, mākslinieki, arhitekti, arhitektūras, mākslas studenti
un citi interesenti līdz 20. novembrim
var saņemt Jelgavas pašvaldības
Informācijas aģentūrā Lielajā ielā 11,
131. kabinetā, katru darba dienu
vai arī elektroniski pēc pieprasījuma.
Piedāvājumus ar norādi «Projekta
skiču konkursam «Jelgavas pils fasāžu izgaismojums»» pieņems līdz
26. novembra pulksten 17 Jelgavas
pašvaldības Informācijas aģentūrā. Pēc
piedāvājumu izvērtēšanas un labākās
idejas noskaidrošanas notiks apgaismojuma tehniskā projekta izstrāde
un izbūve. Izgaismotās pils atklāšanas
pasākums plānots nākamā gada jūnija
sākumā. Pils apgaismošanas ideju
vērtēšanas galvenie kritēji ir pils fasāžu
izgaismojuma vizuālā risinājuma estētiskā kvalitāte un tehniskās realizācijas
iespējas.

 Jelgavas dome pagājušās
nedēļas domes sēdē, 25. oktobrī, apstiprināja budžeta
grozījumus, kas nosaka Jelgavas
pilsētas pašvaldības 2007. gada
pamatbudžeta ieņēmumus un
izdevumus 46 649 515 latu apmērā. Kopā budžeta ieņēmumi palielinājušies par 719 703 latiem. Lielākā
palielinājuma daļa saistīta transferta
ieņēmumiem – 699 434 latiem, kuru
pamatā ir mērķdotācijas izglītībā, ieņēmumi pašvaldību budžetā Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto
projektu īstenošanai, ieņēmumi no
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem. Izdevumu sadaļā
dome nolēmusi līdzekļus no budžeta
palielinājuma piešķirt izglītībai, kultūrai, sportam, sociālajai aizsardzībai, kā
arī aizņēmumu atmaksai un projektu
līdzfinansēšanai.

 Biedrība «Ideju forums» uzsākusi sadarbību ar Latvijas
Neredzīgo bibliotēku un tās
filiālēm, tostarp Jelgavas, nododot lasītājiem vairāk nekā 60
literāros darbus audioformātā.

Bibliotēkas apmeklētājus tagad priecēs
jauni romāni, stāsti, dzejas krājumi, kā
arī latviešu tautas pasakas. Lai atvieglotu bibliotēku darbu un mudinātu
lasītājus izmantot ērtākas tehnoloģijas, «Ideju forums» filiālēm dāvina arī
digitālās atmiņas ierīces.

 Vēl līdz rītdienai, 2. novembrim, Jelgavas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija
aicina pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, sabiedrisko organizāciju
pārstāvjus pieteikt kandidātus apbalvošanai ar pilsētas
augstākajiem apbalvojumiem
Goda zīme un Pateicības raksts.
Pieteikumus Jelgavas domes Informācijas aģentūrā jāiesniedz kopā ar
kandidāta CV un pamatojuma vēstuli, par kādiem nopelniem persona
vai kolektīvs ieteikts apbalvojumam.
Apbalvojumus pasniegs šā gada 17.
novembrī Valsts svētku pieņemšanā
pie Jelgavas domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa
Ritma Gaidamoviča
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Baltkrievu atvērtā dvēsele
 Kristīne Pētersone

Pagājušā nedēļa pilsētā aizritēja Baltkrievijas zīmē – jelgavnieku
atsaucība un interese
par šo kaimiņvalsti,
viņu kultūru, tradīcijām un vēsturi devusi
pārliecību: turpmāk
Baltkrievu kultūras
nedēļa būs ikgadējs
pasākums.
Jelgavas un rajona baltkrievu
biedrībai «Ļanok» vēl nav pat
gads, taču paspēts daudz – viņu
aktivitātes jau parādījušas, ka
biedrība ir gatava ne tikai apvienot savus tautiešus, bet arī radīt
arvien lielāku interesi par savu
kultūru ikvienā jelgavniekā.
«Ļanok» vadītāja Jeļena Grīsle stāsta, ka pašlaik biedrība
apvieno ap 50 baltkrievu tautības cilvēku un viņi visi ir gatavi
aktīvi darboties. «Mūsu pirmais
pilsētā redzamākais pasākums
bija fotoizstāde «Černobiļa bērnu acīm» Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā, uz kuru ieradās arī
Baltkrievijas vēstnieks Latvijā
Aleksandrs Gerasimenko. Un
tas bija tikai sākums – esam
centušies piedalīties visos pilsētas lielākajos pasākumos, bijām
2. Starptautiskā Baltkrievijas
festivāla, kas notika Rīgā, dalībnieki, 19. jūlijā rīkojām pilsētā
Baltkrievu kultūras dienu,» atceras J.Grīsle.
Viņa atzīst, ka šis vienas
dienas pasākums bijis kā izmēģinājums tam, lai apzinātu savus
spēkus un varēšanu, pirms
izšķirties par veselas Baltkrievu
kultūras nedēļas organizēšanu.
«Tagad jau varu droši teikt,
ka mums pietiek ne tikai spēka.
Daudz lielāks gandarījums ir,
ka pilsētniekiem netrūkst arī
intereses,» spriež J.Grīsle.
Viņa akcentē, ka Baltkrievu
kultūras nedēļas laikā uzsvars
nav likts tikai uz kultūras pasākumiem. «Mēs ļoti lielu nozīmi
piešķīrām izglītošanas formai.
Viens no nedēļas pasākumiem,
ko noteikti var saukt par ļoti
izdevušos, bija diskusijas ar
skolēniem «Vai tu zini, kas ir
tavs kaimiņš?». Mēs devāmies
uz Jelgavas skolām un runājām

ar 6. – 10. klašu skolēniem par
Baltkrieviju. Jāatzīst, ka jauniešu zināšanas bija visai plašas.
Tikai dažam sestklasniekam
pirmā atbilde uz jautājumu «ar
ko tev saistās Baltkrievija», bija:
«kolhozs». Bērnam vienkārši
šķita, ka tie noteikti ir lauki,
gluži kā vieta, kur dzīvo viņa
vecmāmiņa. Savukārt tie bērni,
kas jau bija pabijuši, piemēram,
Minskā, uzreiz iebilda, stāstot
savus iespaidus par plašo pilsētu. Un tā katrs no bērniem
savas zināšanas papildināja,»
stāsta J.Grīsle, piebilstot, ka
Spīdolas ģimnāzijā jauniešiem
nācies stāstīt pat visai maz, jo
viņu zināšanas par Baltkrieviju
bijušas spēcīgas.
«Mēs, protams, nebijām visās
skolās un visās klasēs, tāpēc
patīkami bija dzirdēt no skolu
vadītājiem, pedagogiem, ka
viņi labprāt šādus izglītojošus
pasākumus skolā redzētu vai-

Jelgavas un rajona baltkrievu
biedrības «Ļanok» vadītāja
Jeļena Grīsle
Foto: JV

sātīgas maltītes. Tas mums šķiet
tik pašsaprotami! Ja baltkrieva
mājā nokļūst svešinieks, viņam
galdā tiks celts labākais, kas
mājās atrodams; viņš noteikti
tiks izguldīts un, ja būsiet bez
graša kabatā, baltkrievs noteikti
iedos, cik nu varēs atļauties.
Tādi nu mēs esam!» smaidot
nosaka Jeļena.
Savukārt viņai pašai ir vēl
kāda raksturīga iezīme. «Nu nespēju es ne uz mirkli sēdēt mierā
– man nemitīgi ir nepieciešams
kāds jauns darbs, projekts, kas
aizrauj,» atzīst Jeļena.
Viņa tikai trīs gadus dzīvo
Jelgavā – pirms tam sevi saukusi
par jūrmalnieci, taču dzimusi
Baltkrievijā. «Tā nu sanāca, ka
dzīvojām pie pašas Baltkrievijas
robežas. Kad man bija 10 gadu,
pārcēlāmies, kā izrādījās, jau
Latvijas teritorijā. Tā es kļuvu
par Latvijas iedzīvotāju. Baltkrievija man ir ļoti mīļa, taču
manas mājas ir šeit un to es
nenožēloju ne mirkli. Te taču ir
mans vīrs latvietis, mani bērni,
darbs, dzīve – nevaru iedomāties, ka varētu būt citādi. Taču
pat koks nespēj dzīvot, ja tam
nav sakņu, kur nu vēl cilvēks.

Tāpēc pa lielai daļai arī tapa
biedrība, kas mums, baltkrieviem, kuru mājas nu ir Latvija,
ļauj neaizmirst savas saknes,»
uzskata Jeļena.
Taču biedrība pilda ne tikai
šīs funkcijas. «Iemesli, kāpēc
cilvēks jūt nepieciešamību
nākt mūsu pulkā, biedrībā, ir
visdažādākie, taču, kad redzam,
ka tas cilvēkam maina dzīvi,
saprotam – tas ir vajadzīgs.
Piemēram, ir mums vientuļi
cilvēki, kas pie mums meklē
sabiedrību, iespēju kontaktēties
ar cilvēkiem, un to arī atrod.
Piemēram, kāda sieviete, kas
ilgus gadus strādāja cukurfabrikā un nu līdz ar tās slēgšanu
darbu zaudēja, bija pamatīgi
ieslīgusi depresijā – viņai bija
atņemta dzīves jēga. Taču kā
viņa izmainījās kopš nokļūšanas biedrībā! Tagad viņa
dzied mūsu ansamblī: regulāri
mēģinājumi, koncerti – tas viss
ir atgriezis viņā pašpārliecību,
ticību saviem spēkiem. Un man
jau šķiet – ja cilvēks iekšēji jūtas
labi, tad sokas viņam gan ģimenē, gan sabiedriskajā dzīvē, gan
darbā, un tas jau ir galvenais,»
uzskata Jeļena, piebilstot, ka,
arī izvirzot nākotnes mērķus
biedrībai, galvenais ir un paliek
cilvēks. «Ja mēs paši savā pulkā
jutīsimies labi, tad arī spēsim šo
pozitīvo enerģiju sniegt apkārtējiem jelgavniekiem, pilsētai.
Mums priekšā vēl ir daudz nerealizētu projektu un ideju.»

kuro gadu piedalīties šajā pasākumā. «Tas ir fantastiski, ka
centrs mūs visus pulcina šajos
svētkos un rada mums iespēju
kopā svinēt Latvijas proklamēšanas gadadienu. Šie pasākumi
ar dziesmām un dejām vienmēr
ir ļoti pacilājoši, jautri. Tāpat ir
interesanti uzzināt katru gadu
kaut ko jaunu, vēl nezināmu par
Latviju, jo uz pasākumu tiek
uzaicināti vēsturnieki, kas aizraujoši stāsta par valsts vēsturi.
Tie mums ir īsti svētki!» neslēpj
L.Ribkina.
Viņa piebilst, ka arī ģimenē

ik gadu tiek svinēta Latvijas
dzimšanas diena. «Mēs vienmēr
izmantojam iespēju apmeklēt
tos pasākumus, ko šajā dienā,
18. novembrī, piedāvā Jelgava.
Salūts, protams, ir neatņemama tā sastāvdaļa. Atceros,
pagājušajā gadā kultūras namā
bija lielisks latviešu grupas
koncerts, pēc kura visi kopā
devāmies skatīties salūtu. Tā
sajūta, kad cilvēku straumes
plūst pa ielām, manuprāt, ir tie
īstie svētki, jo tad var apjaust
to vienotību, kopības sajūtu,»
uzskata L.Ribkina.

Baltkrievu kultūras nedēļa Jelgavā noslēdzās ar vērienīgu
pasākumu, kurā netrūka jautru un svinīgu dziesmu, deju un
Foto: Jānis Kupčs
dzejas.

Svētku reizē Baltkrievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Gerasimenko pasniedza īpašus apbalvojumus: vienu no tiem saņēma
biedrības pārstāve Jekaterina Daņiļceva par sekmīgu piedalīšanos starptautiskā projektā. Savukārt Jekaterina vēstniekam
kā pateicību pasniedza pašas sarūpētu dāvanu.
rāk. Tātad mums ir skaidrs,
ka iesāktais jāturpina,» saka
J.Grīsle.
Tikpat patīkams pārsteigums
bijis projektu konkurss, kurā
skolēni brīvā stilā varēja iesniegt
darbus par tēmu «Baltkrievija
– sveša vai tomēr pazīstama?».
«Saņēmām 12 darbus, no kuriem katrs bija unikāls. Man
atkal jāuzsaka skolēni – visi
darbi bija izcili noformēti, daži
pat zinātnisko darbu līmenī.

Taču vairāk par to pārsteidza
darbu saturs – konkursā pārsvarā
piedalījās bērni, kuru ģimenei ir
kāda saistība ar Baltkrieviju. Bija
zīmēti ģimeņu ciltskoki, atklāti
ļoti emocionāli stāsti par savu
baltkrievu vecmāmiņu, vectētiņu.
Kāda meitene savu darbu pat
nobeidza ar vārdiem: «Es ceru,
ka nekad un nekas mani nešķirs
no Baltkrievijas.» Mēs sapratām,
ka konkursā piedalījās skolēni,
kuriem tiešām tas bija svarīgi,»

uzskata J.Grīsle. Lai arī sākumā
tas nebija ieplānots, konkursa
laureātus svinīgā pasākumā
apbalvoja pats Baltkrievijas vēstnieks Latvijā A.Gerasimenko.
Nedēļas garumā skanēja dzeja, tika spēlēts teātris, rīkota
izstāde, un tas viss par un ap
Baltkrieviju, taču neaizmirstot
arī citas tautības. «Piemēram,
literārajā vakarā «Baltkrievu
rakstnieku daiļrade varavīksnes krāsās» dzeja skanēja ne
tikai baltkrievu valodā – mēs to
dzirdējām arī lietuviski, latviski,
krieviski, poliski un ukrainiski.
Un tas jau ir tas unikālais, ka
mēs visi spējam ne tikai līdzās
pastāvēt, bet arī ļoti sekmīgi
sadarboties, tā vairojot savas
zināšanas, izpratni par citām
tautām, kultūrām,» spriež
J.Grīsle.
Uz jautājumu, kādas varētu
būt baltkrievu raksturīgākās
īpašības, kas viņus atšķir no citām tautām, Jeļena bez vilcināšanās atbild. «Tā ir mūsu atvērtā
dvēsele! Baltkrievi ir tik atvērti
un atklāti, ka tas var pārsteigt
ne vienu vien. Ja jūs nokļūstiet
Baltkrievijā, tad ziniet, ka nepaliksiet ne bez naktsmājām, ne

Caur trejdeviņiem gaismas lokiem
 Kristīne Pētersone

15. novembrī pulksten
17.30 Jelgavas kultūras nama Mazajā zālē
jau piekto gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
par godu notiks mazākumtautību kultūras
biedrību pasākums
«Caur trejdeviņiem
gaismas lokiem».
Sabiedrības integrācijas centra vadītāja Rita Vectirāne
stāsta, ka šī pasākuma galvenais mērķis ir kopīgi apvienot

dažādu tautību iedzīvotājus, kas
dzīvo vienā valstī, lai visi kopā
patīkamā atmosfērā svinētu
Latvijas dzimšanas dienu. «Šajos svētkos mēs visi sanākam
kopā, baudām koncertu, kurā
uzstājas dažādu mazākumtautību biedrību kolektīvi ar īpaši
šai reizei sagatavotu svētku
programmu. Jau tradicionāli
mēs uz šo pasākumu aicinām
arī vēsturnieku, kas klātesošos
iepazīstina ar kādu konkrētu aspektu Latvijas vēsturē,» skaidro
R.Vectirāne.
Paredzēts, ka šoreiz tas varētu
būt lasījums par cittautiešu lomu
Latvijas neatkarības atgūšanā.

Par tradīciju kļuvis arī tas,
ka šajā reizē Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
svinīgi sveic biedrību aktīvākos dalībniekus, pasniedzot
piemiņas balvas. Savukārt programmas oficiālajai daļai seko
neoficiālā, kurā netrūkst ne
laba noskaņojuma, ne kopīgas
dziesmas un dejas. Šoreiz pat
iecerēts pēc speciāli šai reizei
izveidotas dziesmu grāmatas
visiem kopā izdziedāt dažādu
tautu populāras dziesmas.
Jelgavas krievu biedrības «Istok» vadītāja Raisa Kozačenko
atzīst, ka šī diena biedrībām
patiesi ir īsti svētki. «Jau tagad

cītīgi gatavojamies – ar savu
ansambli mācāmies jaunas
dziesmas. Ja pirmajā pasākumā, iespējams, vēl bija jaušams
biklums un neziņa, kas mūs īsti
sagaida, kā izdosies, tad tagad
jau tā ir tradīcija, bez kuras
biedrību gads vairs nav iedomājams – šis pasākums vieno
un iedvesmo! Arī tas, ka katru
reizi uzzinām jaunus faktus par
Latvijas vēsturi, ir lieliski – tas
mums arvien labāk ļauj iepazīt
mūsu mājas – Latviju,» uzskata
R.Kozačenko.
Jelgavas Ebreju kopienas
vadītāja Lidija Ribkina atzīst,
ka ir ļoti priecīga par iespēju jau

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild
Jelgavas dome, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
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«Боже, Благослови Латвию!»
сегодня и всегда
89 лет назад в 1918
го д у Л ат в и ю о бъ явили независимым
государством, которому пришлось выдержать много испытаний, чтобы отстоять
свое право быть на
политической карте
мира равным среди
государств, чья история насчитывает
столетия. 18 ноября
елгавчане вместе с
жителями других городов Латвии встретят главный праздник
страны – День независимости. В каждом городе и поселке люди
зажгут свечи в память
о борцах за свободу.
День независимости Латвии
приобрел огромное значение
для латышей и представителей разных национальностей,
которые вместе стояли на баррикадах песенной Атмоды.
К читателям приложения
«Вместе!» накануне главного
праздника страны обращается руководитель Центра
общественной интеграции и
Ассоциации национальных
меньшинств Рита Вецтиране:
«Главным символом нашего
государства считается памятник Свободы, установленный
в Риге в 1935 году. Монумент
изваял скульптор Карлис Зале
на пожертвования латвийских
жителей - представителей раз-

Два русских хора – женский «Славяночка» и
молодежный «Звонница» вегда участвуют в
концерте ко Дню независимости Латвии
Фото из архива Думы
ных народов, для которых нет
дороже страны, чем их милая
Латвия.
Все события в истории Латвии связаны с судьбами ее
людей - латышей, поляков,
русских, литовцев, украинцев,
немцев, других народов, для
которых свята суверенность
Латвии.
Об этом часто говорил елгавчанин – один из великих
демократов мира, первый президент Латвийской Республи-

ки Янис Чаксте.
Мне кровно
близки культура
и судьбы России,
Польши, Латвии,
так как мои национальные корни прорастают из
этих стран. Я не ощущаю себя
«космополитом», потому что
мой выбор – быть с родиной,
с Латвией, содействовать ее
процветанию и гражданскому
согласию.
По опыту предыдущей ра-

боты в Управлении натурализации знаю, что большинство
жителей Елгавы – нелатышей,
это патриоты города и страны.
Для них латвийское гражданство значит больше, чем
просто являться обладателями
«синего» паспорта, с которым

без виз можно пересекать границы многих государств.
Когда мне предложили возглавить Ассоциацию национальных меньшинств Елгавы, то я знала, что у этой
общественной организации
появятся не только друзья, но
и недоброжелатели, которые
далеки от судеб Латвии.
В прошлом году, когда накануне Дня независимости в
Доме культуры праздновали
очередную годовщину рождения страны - русское общество «Исток», украинское
«Джерело», литовское «Витис», цыганская, еврейская
и польская
общины,
представители белорусской
диаспоры,
раздался
тревожный
звонок, что
в «здании
заложена
бомба».
Я восхищаюсь самообладанием
участников
торжественного
вечера. Они не испугались
угроз! Правоохранительные
органы быстро установили их
«автора», как оказалось, это
был молодой человек, который
в алкогольном подпитии так
«пошутил».
Прерванный праздник в

прошлом году был продолжен 18 ноября на площади
Герцога Екаба, где участники
Ассоциации национальных
меньшинств зажгли памятные
свечи и посмотрели салют в
честь свободы.
15 ноября этого года под
красно-бело-красным флагом
они снова встретятся на торжественном вечере и концерте, посвященном Дню независимости. В настоящее время
продолжаются репетиции самодеятельных артистов
Хочу вам, уважаемые друзья,
напомнить, что, созданный
при самоуправлении города
Центр общественной интеграции, который мне доверено
возглавлять, открыт для елгавчан, независимо то того,
являются они гражданами
Латвии или ее постоянными
жителями.
Я благодарю всех, кто сделал
важный шаг в своей жизни пришел заниматься в «Школу
будущего гражданина» в Елгавский региональный центр
образования взрослых, посещает симулятивные экзамены
по натурализации.
День независимости Латвии – это и ваш праздник. Вы
принимаете и наполняете его
теплом сердец, ибо уже не стоите в стороне от общественных
процессов, а стремитесь стать
гражданами!
Пусть 18 ноября латвийский
гимн «Боже, благослови Латвию!» звучит для всех патриотов страны!».

Польский праздник Елгавы
В ноябре в Елгаве
поздравления по
случаю очередной
годовщины независимости прозвучат и
в честь Республики
Польша. 11 ноября
1918 после 123 лет
раздела территории Польши между
Россией, Пруссией,
и Австрией, страна
вновь обрела независимость. В День
Лачплесиса, 11 ноября, когда в Латвии
вспоминают героев,
боровшихся за ее
свободу, елгавские
поляки будут праздновать 89-ю годовщину независимости
Республики Польша.
В центре Варшавы пройдет
военный парад, повсеместно - концерты и народные
гуляния, где будет звучать
гимн Домбровского – «Jeszcze
Polska nie zginela».
До 1989-го года в социалис-

тической Польше делалось
все, чтобы народ забывал о
своей главной национальной дате – 11 ноября. Лишь
ветры горбачевских перемен
в бывшем СССР изменили
ситуацию в Польше, где 18 лет
назад прошли первые демократические выборы.
Польская община города,
основанная в 1989 году, одна
из самых крупных национальных общин Елгавы, в нее
входят около 100 человек.
В этом году в патриотический праздник своей Отчизны
польское общество города
примет участие в факельном
шествии по улицам Елгавы
к памятнику Лачплесису в
привокзальном сквере.
О том, с какими достижениями и как отпразднуют поляки
День независимости Польши
в нашем городе – руководитель елгавского отделения
Латвийского союза поляков
Мария Кудрявцева.
Мы тесно сотрудничаем с Думой и посольством Республики Польша

по различным культурным
и социальным вопросам, а
также в области образования, благодаря чему можем
проводить обучение польских
детей и молодежи родному
польскому языку. Поляки
города благодарны директору Елгавской 6-й средней
школы, где в трех группах
по лицензированным программам занимаются самые
маленькие поляки Елгавы,
здесь создан ансамбль песни
и танца «Соловушка». Эта
школа содействовала возрождению в Елгаве преподавания
детям и взрослым польского
языка, как это было дой войны. Представители старшего
поколения изучают польский
язык на бесплатных курсах
в Центре общественной интеграции. Я мечтаю о том,
чтобы в Елгаве открылась
начальная польская школа,
но пока не хватает желающих
в ней заниматься. В дни летних каникул мы отправляем
на детей на отдых в языковые
лагеря Польши. Священник

римско-католической церкви
в Елгаве Виктор Сильченок
побывал минувшим летом с
детьми на парафиаде – слете
юных поляков со всего света,
которые приезжают в Польшу, чтобы лучше узнать культуру и религию исторической
родины, а также стать сильнее физически, участвуя в
спортивных и туристических
мероприятиях. Было также
оказано содействие ребятам
из Елгавской 5-й средней
школы, которые побывали
в древней столице Польши
– Кракове.
Меня, как руководителя
польской общины Елгавы,
очень радует, что в 2006 году
возобновились контакты с соотечественниками из города
Белостока, который дружит с
нашим городом.
От времен правления Герцога Екаба и до наших дней
елгавские поляки смогли
сохранить национальную
идентичность. Надеюсь, что
и впредь мы сможем рассчитывать на помощь самоуп-

Польские дети Елгавы большие патриоты Елгавы
равления на развитие наших
творческих коллективов. Поляки Елгавы всегда достойно
представляют свой город,
например, не так давно наш
хор стал дипломантом международного конкурса поэзии
имени Марии Коноплицкой.
В прошлом году Елгава стала
местом официального чествования 88-й годовщины
независимости Польши. 10
ноября елгавская делегация

отправится в Лиепаю, где в
этом году соберутся поляки
из разных уголков Латвии,
чтобы отметить День независимости Польши.
Родители, чьи дети хотят
изучать польский язык, а также взрослые за информацией
могут обращаться по телефону: 29117087.
Полосу подготовил Центр
общественной интеграции

6., 7.

siltums

Ieguldot siltuma taupības pasākumos,
samazināsim izdevumus
Gan siltuma ražotāji,
gan apsaimniekotāji, gan pašvaldība ir
vienisprātis, ka siltuma tarifa pieaugums
atstās iespaidu uz ikvienu patērētāju. Tāpēc ir jāizvērš ēku siltumizolācijas īpašību
uzlabošana, sākot ar
minimālo programmu,
sakārtojot koplietošanas telpu logus un
durvis, un beidzot ar
kompleksiem siltināšanas un renovācijas
pasākumiem.

Ne pakalpojuma sniedzējs,
ne pašvaldības, kurām nereti
tiek pārmests, nespēj ietekmēt
energoresursu izmaksas. Tās
turpinās sadārdzināties. Lai
maksājumus kaut cik samazinātu, ir tikai viens risinājums
– ēkas siltināt, veicot renovāciju, tādējādi novēršot siltuma
zudumus. Pieredze liecina,
ka tad atkarībā no renovācijā
ieguldīto līdzekļu apjoma siltuma rēķini kļūst par 30 – 55
procentiem mazāki.

Jaunā apkures sezona Jelgavā tāpat kā daudzās citās
pilsētās atnākusi ar augstākiem siltuma tarifiem. Jelgavā tie būs no novembra. Apstākļos, kad izejvielu
piegādātāji no gāzes uzņēmuma sola jaunu cenu
pieaugumu, ir jādara viss iespējamais, lai taupītu siltumenerģiju – jāsiltina logi, durvis, jāveic citi taupības
pasākumi. Vēl tālredzīgāk būtu, ja daudzstāvu namu
iedzīvotājiem – savu īpašumu saimniekiem – daudz
ātrāk izdotos vienoties par nopietnu padomju laikā
projektēto māju siltināšanu un pilnīgu sakārtošanu.
Nami tolaik būvēti, daudz nedomājot par energoresursu taupīšanu. Protams, šāds solis nozīmē lielus ieguldījumus, kas atmaksāsies ilgākā termiņā. Pagaidām
process ir gauss, bet tas, šķiet, ir vienīgais veids, kā
izvairīties no aizvien lielākiem rēķiniem par patērēto
siltumenerģiju.

Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks teic, ka situācija tomēr
nav tik drūma. Ne visi iedzīvotāji taupības pasākumu
vajadzību izprot, tomēr par to
domā daudz vairāk.

goresursu ekonomiju īpaši
neietekmē tas, kad nami celti,
tomēr vislielākais siltuma patēriņš fiksēts 60. – 70. gados un
1986. – 1988. gadā būvētajiem.
Karstā ūdens tēriņi lielāki ir
Tēriņi divreiz lielāki
speciālo projektu mājās. Nenekā Skandināvijā
Valsts mājokļu aģentūras daudz ekonomiskāk ar karsto
pētījums atklāj, ka gan pirma- ūdeni rīkojas 467. un 103. sējām padomju laikā būvētajām rijas namos. Speciālo projektu
mājām, gan 70. un 80. gados un 602. sērijas mājās ir lielāks
celtajām raksturīgs pārāk liels enerģijas patēriņš karstā ūdens
energoresursu patēriņš. Tas sagatavošanai.
Jelgavas Nekustamā īpašuma
secināts pēc 265 namu energoaudita. Siltumenerģiju pār- pārvaldes tehniskais direktors
baudītajos namos tērē vidēji Uldis Lazdiņš stāsta, ka pilsētā
166 kilovatstundas uz kvadrāt- lielāks ir 103. un 104. sērijas
metru gadā, bet Lai novērstu siltuma zudumus, veic māju īpatsvars.
sliktākajos – virs energoauditu – speciālisti noskaid- A p t u v e n i 8 0
200 kilovatstun- ro, kādā kārtībā ir konstrukcijas un namiem veikta
dām. Tas ir ļoti sistēmas, un iesaka, kas jādara to siltumnoplūdes
daudz, salīdzi- uzlabošanai un kādu ekonomiju termogrāfiskā
not ar skandinā- kurš pasākums dos. Parasti jāsāk pārbaude. Revu namiem, kur ar koplietošanas telpu durvju, zultāti atklāj,
enerģijas patē- logu blīvēšanu, aizvēršanu, kas ka «tie spīd kā
riņš ir līdz simts nemaksā gandrīz neko. Lielākie siets». Labāka
un efektīvākie pasākumi – sienu
situācija ir 316.
kilovatstundām
un pārsegumu siltināšana, apuz kvadrātmet- kures sistēmas daļēja vai pilnīga sērijas un ķieģeru. Ne visai laba mainīšana, regulēšanas iespējas ļu mājās. Taču
arī tur ir savas
situācija atklāju- radiatoriem un citi.
vājās vietas.
sies 318. sērijas
Siltumenerģijas patēriņš pil(ķieģeļu) mājās. Tām raksturīga zema siltumpretestība un sētas daudzstāvu namos bez
energoefektivitāte. Nedaudz īpašiem taupības pasākumiem
labākas ir 103., 104., 114., 602., svārstās no 150 līdz 200 un
464. un 467. sērijas paneļu un vairāk kilovatstundām uz kvadspeciālo projektu ēkas. Tomēr rātmetru gadā. Svārstības ir
katra māja ir atšķirīga. Ener- lielas, jo patēriņa rādītājiem

Siltumenerģijas taupības pasākumi JNĪP apsaimniekotajās
dzīvojamās mājās Jelgavā (tūkstošos latu)

* dati līdz 1.07.2007.

gan Jelgavas, gan citu pilsētu
iedzīvotājiem.
4. līnijas mājai siltinās visas
sienas, bēniņus, mājas pamatu
cokolu 1,10 metru dziļumā,
Piemērs pašiem un citiem nomainīs logus, viencauruļu
Lai nami kalpotu vēl ilgi un apkures sistēmas vietā izveidos
dzīvošana tajos būtu ekonomis- divcauruļu sistēmu, nomainīs
kāka, iespējami ātrāk jāķeras radiatorus, nodrošinās patērip i e t o r e n o v ē š a n a s . Ta s i r ņa uzskaiti dzīvokļos. Siltuma
nopietns darbs, kas prasīs 10 padevi tajos būs iespēja regulēt.
– 20 gadu. Ja to nedarīs, par sil- Pēc vācu puses ieteikuma izretumenerģiju maksāsim ar katru montēs kāpņu telpas, lai tās
gadu vairāk.
nebojātu iespaiPašvaldības Mājas remonts jāsāk ar konstrukci- du par atjaunoto
izpilddirektora jām, kur siltuma zudumi ir lielākie māju.
v i e t n i e k s Vi- – tos novēršot, iedzīvotāji uzreiz
Projekts nelis Ļevčenoks jutīs lielāku ekonomiju.
daudz aizkavē stāsta, ka patjies saskaņošalaban energoefektivitātes pasā- nas procedūru un detalizēto
kumi tiek veikti divās pašvaldī- ar renovāciju saistīto darbu
bai piederošās mājās. Pasta ielā aprakstu dēļ. «Pie mums kas
44 notiek pilnīga ēkas sakārto- tāds ir nepierasts, piemēram,
šana – SIA «Alvima» nomaina darbu aprakstā ir pieņemts
logus un durvis, siltina sienas. vienā rindā norādīt – sienas
Darbu klāstā nav iekļauts vie- siltināšana. Bet sadarbības
nīgi jumts, jo apsaimniekotājs partneru ar šo procesu saistīto
to jau agrāk nomainīja un nosil- darbu un to secības izklāsts
tināja. Savukārt Stacijas ielas aizņem visu lappusi. Apraks13. mājā SIA «Rimts» nomaina tīts, kā jānoņem vecais segums,
logus. Ekonomikas ministrija jāuzklāj jaunais, kā jāšpaktelē,
n o s o c i ā l o d z ī v o j a m o m ā j u jānoņem liekais uzklājums, jāsiltumnoturības uzlabošanas nostiprina segums. Viss soli pa
pasākumu programmas šim solim izklāstīts, norādīts, kādi
mērķim piešķīra 110 000 latu. materiāli izmantojami, kādi
Pašvaldība iegulda 114 000 instrumenti lietojami. Tāpat
latu.
aprakstīta apkures sistēmas
Šomēnes siltināšana un apku- pārveide un pārējie renovācires sistēmas nomaiņa aktīvi rit jas procesi,» stāsta U.Lazdiņš,
4. līnijas 1. namā. Dzīvojamās norādot, ka tikpat punktuāli
mājas pilna renovācija notiek vācu pārstāvji atlases konkursā
Vācijas – Latvijas vides aizsar- iepazinušies ar darbu veicēja,
dzības pilotprojekta «Jelgavas SIA «Rimts», agrāk izpildīto
siltumtīklu modernizēšana» darbu kvalitāti.
laikā. Vācu puse darbojas kā
Kopējās 23 dzīvokļu mājas
padomdevēji un uzraugi, lai šo energoefektivitātes izmaksas
ieceri realizētu kā paraugpro- ir 210 000 latu ar pievienotās
jektu, kas būtu labs piemērs vērtības nodokli. Vācu puse
piešķir 40 procentu dāvinājumu
daudzdzīvokļu
no pamatsummas. Dzīvokļu
īpašnieki pilnvaro mājas apsaimniekotāju slēgt aizņēmuma līgumu uz 15 gadiem
ar komercbanku. Aizdevuma
kopējā summa ir 126 000 latu.
Kredīta atmaksa ikmēneša
apsaimniekošanas izdevumus
iedzīvotājiem sadārdzinās par
nepilniem 70 – 90 santīmiem
par kvadrātmetru atkarībā
no dzīvokļa platības. Toties
siltuma patēriņš renovācijas
rezultātā samazināsies līdz 75
kilovatiem uz kvadrātmetru
jeb par 55 procentiem. Turklāt
iedzīvotājiem būs nodrošināts
komfortabls apkures režīms un
iespēja atbilstoši vēlmēm regulēt telpās temperatūru.
Jāvārdu savas mājas pilnīgai
renovācijai deva arī Helmaņa
ielas 3. mājas dzīvokļu īpašnieki. Taču šim namam atšķirībā
no 4. līnijas mājas nebija izstrādāts projekts. Pārlielupes
mājai pilnu renovāciju plānots

Ceturtdiena, 2007. gada 1. novembris

Jaunajā sezonā augstākas cenas
No novembra stājas
spēkā SIA «Jelgavas koģenerācija» jaunais diferencētais siltumenerģijas tarifs. «Tas saistīts
ar akciju sabiedrības
«Jelgavas cukurfabrika» piegādātā siltuma
sadārdzinājumu, citas
pozīcijas tarifa aprēķinā
nav mainītas,» skaidro
Jelgavas koģenerācijas
valdes loceklis Edgars
Līcis.
Cukurfabrika līdz ar darbības
pārtraukšanu pieņēmusi lēmumu
pārtraukt koģenerācijas procesu
un strādāt katlumājas režīmā, lai
nodrošinātu ar siltumu Pārlielupes iedzīvotājus. Tā darbosies,
kamēr šajā pilsētas daļā uzcels
jaunu koģenerācijas staciju. Saskaņā ar Eiropas Savienības
uzņēmuma restrukturizācijas

Jelgavā ir nelāgas iezīmes – ir
mājas, kur siltuma piegāde nepamatoti ierobežota taupības
režīma dēļ.

nosacījumiem visam, tajā skaitā
arī cukurfabrikas termoelektrocentrālei, jābūt nojauktai.

TEC vietā pāriet
uz katlumāju

Septembra otrajā pusē pēc cukurfabrikas ierosinājuma Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas padome anulēja tai izsniegto licenci siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijā. Savukārt Jelgavas reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators uzņēmumam
izsniedza licenci siltumenerģijas
ražošanai katlumājā līdz nākamā
gada 31. oktobrim. Šī katlumāja
ir vienīgais centralizētā siltuma
avots Lielupes labajā krastā. Pārlielupes daļa veido aptuveni trešo
daļu no kopējā siltumenerģijas
patēriņa pilsētā.
Cukurfabrikas katlumājā saražotā siltuma tarifs būs diferencēts

un atkarīgs no gāzes cenas. Savukārt šīs izejvielas cena piesaistīta
mazuta kotācijas cenai. Ja mazuta
cena ir līdz 320 ASV dolāriem
par tonnu, cukurfabrikas siltumenerģijas cena ir 28,48 lati par
megavatstundu bez pievienotās
vērtības nodokļa (PVN). Līdz šim
tas bija 17,01 lats. SIA «Jelgavas
koģenerācija» siltumenerģijas tarifs, palielinoties iepirktās siltumenerģijas cenai, pieaugs par 11,1
procentu. Arī tas ir diferencēts, un
pie minētās gāzes kotācijas cenas
par megavatstundu patērētājiem
būs jāmaksā 35,88 lati bez PVN.
Apkures uzņēmuma tarifā iekļautas siltuma ražošanas, pārvades un
realizācijas izmaksas.
Gāzes tarifa piesaisti mazuta
kotācijas cenai savā ziņā var
uzskatīt par izdevīgu, taču no šā
gada pavasara vērojama tendence
gāzes cenām strauji augt.
Neraugoties uz tarifa kāpumu,

Jelgava valsts mērogā nav pilsēta
ar visdārgāko siltumenerģiju.
Piemēram, Liepājā oktobrī diferencētais tarifs ir 42,91 lats bez
PVN par megavatstundu.

Samazina siltuma zudumus

Enerģijas taupības nolūkos
Jelgavas koģenerācija šogad
nomainījusi siltumtrases 532
metru garumā Rūpniecības ielas
posmā līdz Pulkveža O.Kalpaka
ielai, Pļavu, Akmeņu, Dobeles
un Tērvetes ielās. Tīkli bija sliktā
tehniskā stāvoklī ar izolācijas
bojājumiem, noplūdēm un 25
– 30 gadu veci. RAF dzīvojamā
rajonā, Loka maģistrālē, nomainīta siltumizolācija tehniskajos
koridoros. Katlumājās sūkņiem
uzstādīti frekvenču regulētāji,
lai tie darbotos ekonomiskāk.
Veiktie darbi siltuma zudumus
gadā samazinās par 788 megavatstundām.

Jelgavas koģenerācijā atzīst,
ka pilnīgi visu izdarīt droši vien
nevar nekad. Nākamais apjomīgais
darbs efektivitātes kāpināšanā ir
koģenerācijas staciju celtniecība,
kas vienlaikus ražos elektrību un
siltumu. Koģenerācijas staciju izdevīgumu nosaka tas, ka saražotā
elektroenerģija tiek pārdota VAS
«Latvenergo», kas samazina siltumenerģijas ražošanas izmaksas.
Projektu realizē sadarbībā ar Vācijas Vides ministriju un Berlīnes
Enerģijas aģentūru. Līdz nākamā
gada oktobrim Jelgavā paredzēts
uzstādīt divas koģenerācijas stacijas. Viena ar četru megavatu
jaudu atradīsies līdzās Ganību ielas
katlumājai. Otra ražos enerģiju
Pārlielupes patērētājiem un aizvietos cukurfabrikas katlumāju.
Tajā uzstādīs 2,5 megavatu koģenerācijas bloku ar 2,5 megavatu
jaudu un ūdenssildāmos katlus ar
35 megavatu jaudu.

Ja visi justos kā saimnieki, būtu citādāk
4. līnijas 1. mājas vec ā k a i s A i n ā r s Š ķ e rbergs patlaban lielāko dienas daļu velta
ar mājas renovāciju
saistītajām aktivitātēm. «Daru tāpēc, ka
ir zināma iedzīvotāju
aizmugure, ir kaimiņi,
arī no blakusmājām,
kas prot novērtēt nākotnes ieguvumus,» tā
A.Šķerbergs.

4. līnijas 1. mājas vecākais Ainārs Šķerbergs
Līdz nākamā gada oktobrim Jelgavā paredzēts uzstādīt divas koģenerācijas stacijas. Viena ar četru
Foto: JV
megavatu jaudu atradīsies līdzās Ganību ielas katlumājai.
veikt nākamajā gadā. Ir saņemta Vācijas Vides ministrijas
piekrišana iedalīt tai atlikušo
sadarbības projekta atbalsta
summu.

Ieguldot šodien,
ietaupīsim rīt

Pirmā pilnībā renovētā māja
Jelgavā nav viegli nākusi. Pirms
diviem gadiem tai neizdevās savākt nepieciešamo 75 procentu
dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Kā varētu būt turpmāk?
Daudzdzīvokļu mājās ir atšķirīgs iedzīvotāju kontingents
un maksātspēja. Vieni nevar
atļauties lielākus maksājumus
nama uzlabošanai, otri var
samaksāt arī krietni lielākus

siltuma rēķinus. Daudzi veikuši
sava dzīvokļa uzlabojumus, bet
mājas kopējā atjaunošanā nevēlas piedalīties. Pēdējos gados
būtiski pieaugušas būvmateriālu un būvniecības izmaksas,
bet kvalitāte gājusi mazumā.
Daudzi netic, ka darbus veiks
kvalitatīvi un efekts tik tiešām
būs. Savukārt par sliktu darbu
naudu neatmaksājas izmest.
Nama liktenis neinteresē arī
tos, kas dzīvokļus iegādājušies
izīrēšanai.
V.Ļevčenoks un U.Lazdiņš
teic, ka situācija tomēr nav tik
drūma. Ne visi iedzīvotāji taupības pasākumu vajadzību izprot, tomēr par to domā daudz
vairāk. Un šis process pieņemas

Iepriekšējā apkures
sezona skaitļos un faktos
• Vidējā gaisa temperatūra – 2,36 grādi.
• Visaukstākais mēnesis bija februāris, kad gaisa vidējā temperatūra bija
– 8,1 grāds sala.
• Vidējā maksa par apkuri Jelgavā sezonā bija 0,43 lati par kvadrātmetru.
• Meiju ceļa 14. mājā, kur nosiltinātas gala sienas, nomainīti logi kāpņu
telpās, turpinās pārējo fasādes sienu siltināšana, par siltumu vidēji maksāti
0,32 lati par kvadrātmetru.
• Tādas pašas 464. sērijas mājas iedzīvotāji Meiju ceļā 28 par apkuri vidēji
maksāja 0,49 latus par kvadrātmetru. Šajā namā nav veikti nekādi siltuma
taupības pasākumi.
• Jaunuzbūvētajā mājā Zvejnieku ielā siltums izmaksājis vidēji 0,20 latu
par kvadrātmetru, bet renovētajā namā Asteru ielā 14a – 0,19 latu par
kvadrātmetru.

spēkā. Tam par dzinuli visbiežāk kalpo citu piemērs. Pēc
tam, kad gala sienas nosiltināja
Meiju ceļa 14. māja, arī blakus
māja ar identisku plānojumu un
novietojumu, redzot, ka par 18
procentiem samazinājās maksājumi par siltumu, izšķīrās
par siltināšanu. Kopumā šajā
rajonā gala sienas nosiltinātas
jau piecām mājām. Savukārt
14. mājā sākumā darbus veica
par mājas uzkrājumiem, bet pēc
tam iedzīvotāji bija ar mieru
palielināt apsaimniekošanas
maksu. Līdztekus gala sienu
siltināšanai mājai nomainīti
logi kāpņutelpās, bet šogad
pabeigs pēdējās fasādes siltināšanu.
Arī RAF dzīvojamā masīvā
apsaimniekotājam nācās veikt
nopietnu skaidrošanas darbu
Pērnavas ielas 2. mājas iedzīvotājiem, kas uz sienu siltināšanu raudzījās ar neuzticību.
Pē c d a r b u p a b e i g š a n a s a r ī
apkārtējās mājas sāka apsvērt
ieguldījuma lietderību. Tam
nobrieda Rīgas ielas 55. nams,
šogad siltināšana notiek Loka
maģistrāles 5. mājā. Kaimiņu
ietekmē par siltākiem dzīvokļiem pēc Raiņa ielas 3. mājas
siltināšanas izšķīrās šīs ielas
9. mājas iemītnieki.

Pē c A . Š ķ e r b e r g a d o m ā m ,
šādam nozīmīgam solim nepieciešama pārliecība. «Man savā
ziņā ir vieglāk, jo ir būvnieka
izglītība, līdz ar to izpratne
par tehniskajām lietām, tāpēc
nav citviet īpaši jākonsultējas.»
Vācu partneru atbalstu mājas
vecākais vērtē pozitīvi, tomēr
dāvinājums maksā diezgan
dārgi tajā ziņā, ka projekts tiek
realizēts vēlāk nekā vajadzētu
– birokrātiskās procedūras
darbus aizkavēja. Tā kā siltumenerģijas taupības pasākumi ir
aktuāli ne vien mūsu pilsētā,
bet visā valstī, svarīgi, lai no

pašvaldības un valsts būtu lielāka aktivitāte. Tādējādi sniegtais atbalsts būtu praktisks
un bez liekas birokrātijas, lai
pensionāri un maznodrošinātie
varētu rēķināties ar zināmu
pretimnākšanu – tas iedzīvotājus vairāk rosinātu darbībai.
A.Šķerbergs atzīst, ka cilvēki joprojām dzīvo zināmā
sociālisma ēnā. Pieņemts teikt,
ka demokrātija ir sabojājusi
jaunatni: viņiem ir tiesības,
bet nav pienākumu. To var
attiecināt uz visu sabiedrību,
arī dzīvokļu īpašniekiem, jo
īpašnieka tiesību un pienākumu aspekts «pieklibo». Daudzi
joprojām neizprot, ka mūsdienās apsaimniekotājs par saviem
līdzekļiem mājās neko nedara.
Vai nu uzlabojumi tiek veikti
no maksājumu uzkrājumiem,
vai uz kredīta.
Šodien nepietiek ar to, ka
iedzīvotājs sevi uzskata par
d z ī v o k ļ a ī p a š n i e k u . Vi ņ a m
jābūt arī īstam saimniekam,
kurš rūpējas, skatās, lai saimniecība būtu kārtībā un viss
funkcionētu, jo daudzdzīvokļu
mājā īpašums nebeidzas pie dzīvokļa sliekšņa. «Ja visi justos
kā saimnieki kopējā īpašumā,
ātrāk izdotos veikt energoefektivitātes pasākumus, pagarināt
ēku kalpošanas mūžu, uzlabot
namu estētisko izskatu un paaugstināt iedzīvotāju sadzīves
komfortu,» domā A.Šķerbergs.
4. līnijas 1. mājā darbi jau
uzsākti, taču Jelgavā ir mājas,
kurās joprojām tiek domāts,
izsvērts un analizēts, vai šim
piemēram sekot.
Helmaņa ielas 3. mājas vecākais Dins Ušvils atzīst, ka par
siltināšanas pieredzi pāragri
runāt, jo veikums vēl nav uzska-

4. līnijas
1. māja
Jelgavā
ir pirmā
«bezdelīga»
– daudzdzīvokļu
nams,
kam veiks
pilnīgu renovāciju.
tāms. Patlaban dzīvokļu īpašnieku vairākums devis piekrišanu
nama renovācijai, ir projekts.
Profesionālo daļu attiecībā uz
siltuma sistēmas maiņu un piedāvājumus, ko vajadzētu veikt
un kā to maksimāli lietderīgāk
izdarīt, lai ēkā nodrošinātu siltumenerģijas taupību atbilstoši
Eiropas standartiem, izstrādāja
nozares profesionāļi no SIA «Ēka
un būve».
Pirms lēmuma pieņemšanas
mājas vecākais bijis tas, kurš
individuālās sarunās visiem
centies izskaidrot, kāpēc renovācija nepieciešama. «Ar
entuziasmu nevaram izcelties.
Skaidroju, rādīju, centos pierādīt, ka tas ir to vērts,» stāsta
D.Ušvils, uzsverot, ka siltuma
patēriņš un līdz ar to siltuma
zudumi mūsu daudzdzīvokļu
mājās ir tiešām lieli. Viennozīmīgas «receptes», kā izvērst

Helmaņa ielas 3. mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums jau devis
piekrišanu nama renovācijai. Iespējams, tā būs otrā māja pilsētā,
kas tiks pilnībā renovēta.
siltuma taupības pasākumus, 24 dzīvokļu mājas gadījumā
viņam nav. «Neesmu gatavs lietderīgāk bija visu izskaidrot
nosaukt ko tik efektīvu, lai viss individuāli. Tas bez šaubām
aizietu bez aizķeršanās. Var prasa daudz laika,» pieredzē
rīkot kopīgas sapulces. Mūsu dalās D.Ušvils.

Pašvaldība un enerģētikas aģentūra neliegs padomu
Pēc vācu sadarbības
projekta būs iegūta
ne vien pieredze, bet
pilsētas rīcībā paliks
dokumentācija, darbu
tehnoloģiju apraksti,
būs firma, kas izgājusi vācu punktualitātes
skolu. Iespējams, sadarbība ar vācu partneriem
turpināsies.
Abas puses vienojušās par
tipveida projektu izstrādi māju
siltināšanā vienas sērijas namiem. Jelgavas Nekustamā īpa-

šuma pārvalde (JNĪP) to sākusi
realizēt, tapuši projekti 103. un
104. sērijas māju renovācijai.
Turpmāk šīs sērijas mājām viss
nebūs jāsāk no nulles. Jelgavas
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks uzsver, ka
projekta gaitā iegūtie materiāli
– darbu un tehnoloģiju apraksti
– būs pieejami arī citiem Jelgavas
namu apsaimniekotājiem.
Māju renovācijai būs līdzekļi
no Eiropas Savienības struktūrfondiem. Pagaidām nav konkrēti
zināmi nosacījumi un atbalsta
apjomi. Taču lielākā finansējuma

daļa domāta siltuma ražotājiem
trašu un katlumāju sakārtošanai.
«Tas ir labi, bet lielāka efektivitāte ir tieši māju siltināšanai.
Pēc energoefektivitātes pasākumiem siltuma ražošanas procesā
ekonomija ir ap 15 procentiem,
savukārt, nosiltinot māju, var
sasniegt pat 50 procentu efektivitāti. Tāpēc visu līmeņu tikšanās
reizēs un semināros pašvaldība
uzsver gala patērētāja nozīmi,»
skaidro V.Ļevčenoks.
Sava loma iedzīvotāju izpratnes
radīšanā būs Zemgales enerģētikas aģentūrai. Izveides iniciatore

ir Jelgavas dome, kas piedāvāja
tajā iesaistīties Bauskas, Jēkabpils, Dobeles, Ozolnieku, Auces
un citām pašvaldībām. Eiropas
Savienības atbalsta gadījumā tā
darbu ar ES līdzfinansējumu sāks
nākamā gada vasaras beigās. SIA
«Jelgavas koģenerācija» valdes
locekle Aina Bataraga stāsta, ka
aģentūras mērķis būs informēt
iedzīvotājus par siltumefektivitātes risinājumiem un iespējām
saņemt atbalstu enerģijas taupības pasākumiem, lai veicinātu
energoefektivitātes projektu
realizāciju. Patlaban struktūras,

kur vienuviet saņemt patiešām
kompetentas atbildes uz jautājumiem, kā pareizāk to darīt, kāda
būs katra pasākuma lietderība,
kā saņemt finansējumu u.tml.,
īsti nav. Ir JNĪP paspārnē izveidotais Siltumtaupības konsultāciju centrs. Otra nozīmīgākā
aģentūras darbības joma būs
siltumenerģijas patēriņa plānošana pilsētā un reģionā atbilstoši
kurināmā veidiem, lai mazinātu
kaitīgo izmešu ietekmi uz vidi.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica
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Skatīt sarkanos iezīmētos rāmīšus

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

Jaunbūves jaunajā privātmāju
rajonā, Vītoliņos. Platība
135 kv.m. Pilsētas ūdens,
kanalizācija (vietējā), elektrība, centrālā apkure (siltuma
sūknis). Cenā iekļauts: pilna
ārējā apdare, žogs, iekopta
piemājas teritorija, iekšā-baltā
apdare, signalizācija. Zemes
1500 kv.m. Ls 115 000.- /PIRMĀ IEMAKSA VAR BŪT JŪSU
DZĪVOKLIS/

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

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

3. 2-stāvu ēka Jelgavas raj., Staļģenes pag.
centrā (15 km no Jelgavas centra), platība 304.7
kv.m. tirdzniecības telpām (1-stāvs, 158 kv.m),
un dzīvojamās platības (2-stāvs, 146 kv.m.). Laba
vieta komercdarbībai, asfaltēts piebraucamais
ceļš. Zeme 1643 kv.m. Ls 30 000.-

7. 2-stāvu jaunbūve Ozolniekos, Vēja
ceļā, platība 172 kv.m. (5-istabas), pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi, mēbelēts.
Garāža. Visas pilsētas komunikācijas, t.sk.
gāze. Zeme 1300 kv.m. Ls 174 000.-

8. 2-stāvu jaunbūve Stadiona ielā,
platība 163 kv.m. Pilna iekšējā apdare.
Visas pilsētas komunikācijas. Žogs,
bruģis. Garāža. Zeme 1000 kv.m. Ls
165 000.-

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

12. 2-stāvu māja
Aveņu ielā. Pabeigti mājas iekšdarbi,
4 ist., 2 sanmezgli.
Iekopta piemājas
teritorija, žogs. Visas pilsētas komunikācijas t.sk. gāze.
Zeme 600 kv.m. Ls
124 000.-/PIRMĀ
IEMAKSA VAR BŪT
JŪSU DZĪVOKLIS/

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

5. 2-stāvu jaunbūve, Ozolniekos, platība 350 kv.m; baltā apdare, kamīns,
apsildāmās grīdas, centrālā gāzes
apkure un radiatori. Automātiskā vārtu
sistēma. Visas pilsētas komunikācijas.
Zeme 1200 kv.m. Ls 178 000.-

6. 2-stāvu jaunbūve, Stadiona ielā;
platība 156 kv.m., 4-istabas, 2 sanmezgli, pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi,
iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves
tehniku, iekopta piemājas teritorija.
Garāža. Zeme 910 kv.m. Ls 178 000.-

9. 1/2 mājas (ēkas 2.stāvs), Zemgales prospektā 13, „Ulmaņa laika”, platība 145,3 kv.m.
(ieskaitot garāžu divām a/m), 4-ist., pabeigti
mājas iekšdarbi, saimniecības ēka, pagrabs,
garāža divām a/m. Ls 159 000.-

10. 2-stāvu māja Sprīdīšu ielā, platība
170 kv.m. 5-ist., (ieskaitot garāžu divām a/m, saimniecības ēku). Pabeigti
mājas iekšdarbi. Elektrība, kanalizācija
(vietējā), pilsētas ūdens un gāze. Zeme
720 kv.m. Ls 155 000.-

11. 1-stāvu māja Pionieru ielā, platība
88.8 kv.m., 3-istabas. Elektrība, kanalizācija un ūdens. Saimniecības ēka un
garāža ar kopējo platību 25.3 kv.m.
Zeme 605 kv.m. Ls 145 000.-

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

14. 3-stāvu māja, Kārļa Praula ielā,
platība 200 kv.m., t.sk. garāža divām
automašīnām. Zeme 819 kv.m.,
Ls 105 000.-

15. 2-stāvu māja Miezītes ceļš, platība
326 kv.m. (5-istabas), bez iekšējās mājas apdares. Elektrība, ūdens un gāze
(2008.g. sākumā). Zeme 1025 kv.m.
Ls 105 000.-

16. 2-stāvu māja, Vīgriežu ielā, platība
206 kv.m., (7-istabas), divi sanmezgli.
Uz teritorijas divas garāžas un šķūnis.
Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 619
kv.m. Ls 98 000.-

17. 1-stāvu jaunbūve Vasarnieku ielā,
ar kopējo platību 83 kv.m. pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi. Zeme 628 kv.m.
Ls 88 000.-

18. 2-stāvu māja, Vīgriežu ielā 20, ar
kopējo platību 217 kv.m; Visas pilsētas
komunikācijas, t.sk. gāze. Zeme 700
kv.m. Ls 88 000.-*/PIRMĀ IEMAKSA VAR
BŪT JŪSU DZĪVOKLIS/

19. 1-stāvi māja Saulītes ielā, platība
80 kv.m. (3-ist.). Pabeigti mājas iekšdarbi, iebūvēta virtuves iekārta iebūvēti
skapji. Iekopta piemājas teritorija. Zeme
632 kv.m. Ls 88 000.-

20. Jaunbūve, Jelgavā, D/s „Atpūta”,
platība 180 kv.m., 5 istabas, pabeigti
mājas iekšdarbi. Elektrība, ūdens un
kanalizācija vietējā. Centrālā malkas
apkure. Zeme 600 kv.m. Ls 93 000.-

21. Māja Bebru ceļš, platība 105
kv.m., 3-istabas, veranda. Uz teritorijas
ir garāža un saimniecības ēka. Visas
pilsētas komunikācijas. Zeme 600 kv.m.
Ls 88 000.-

22. 1.5 stāvu māja Smilšu ielā, platība
130 kv.m. 4-istabas. Pilsētas ūdens,
kanalizācija (vietējā), cietā kurināmā
katls. Zeme 600 kv.m. Ls 93 000.-

23. Tiek pārdota 2-stāvu jaunbūve D/s „Atpūta”, ar kopējo platību 155.7 kv.m. 5-istabas,
pilnībā pabeigta mājas ārējā apdare, iekšdarbi-pelēkā apdare. Komunikācijas: kanalizācija
vietējā, elektrība. Ūdens un apkure jāievelk.
Zeme 724 kv.m. Ls 79 000.-

24. Jelgavas rajonā, Līvbērzes pagastā,
D/s „Ziedonis”, platība 90 kv.m. (3
istabas). Pabeigti mājas iekšdarbi. Žogs,
bruģis. Elektrība, ūdens, kanalizācija
un centrālā apkure. Zeme 720 kv.m.
Ls 73 000.-

25. 1-stāvu māja, Romas ielā, platība
60.2 kv.m. 3-istabas, pabeigti mājas
iekšdarbi. Visas komunikācijas. Zeme
600 kv.m. Ls 63 000.-

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

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

28. 1-stāvu ķieģeļu māja (1/2 pusi), Zaļeniekos
(centrs), 23 km no Jelgavas centra, platība 60
kv.m.(3-ist.,) Uz teritorijas divas saimniecības
ēkas un pamati pirts izbūvei. Pilsētas ūdens,
centrālā apkure (katls), gāze pie mājas žoga.
Asfaltēts piebraucamais ceļš. Zeme 8000
kv.m. Ls 43 000.-

29. Tiek pārdota ziemas vasarnīca, Zvanu
ielā, platība 35.8 kv.m. 3-istabas, PVC logi.
Komunikācijas: elektrība, wc un ūdens iekšā, centrālā malkas apkure. Zemes platība
807 kv.m. Sākumcena Ls 35 000.-

30. 2-stāvu māja Filozofu ielā, platība
59.8 kv.m. (3-ist.). Uz teritorijas saimniecības ēka. Komunikācijas: elektrība,
krāsns apkure. Zemes platība 600 kv.m.
Ls 37 000.-

31 . 2-stāvu dārza māju Rudzu ielā,
platība 60.8 kv.m., 3-istabas, veranda
un virtuve. Pirts. Labiekārtota piemājas
teritorija, dīķītis. Blakus autoceļš uz
Rīgu. Zeme 883 kv. m. Ls 33 000.-

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

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

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

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

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

Atmodas iela 86

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

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

Izīrē noliktavu telpas Jelgavas centrā, Elektrības 6A. Platības no:
• 62 kv.m. Ls 2.00 kv.m.+ PVN, • 68 kv.m. Ls 2.50 kv.m.+PVN,
• 84 kv.m. Ls 2.00 kv.m.+PVN, • 62 kv.m. Ls 1.50 kv.m.+PVN

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

2-stāvu māja, Jelgavas centrā, Dobeles ielā, platība 282
kv.m. Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 598 kv.m. Ir saskaņots projekts uz 3 stāvu ēkas pārbūvi. Laba vieta komercdarbībai. Ls 195 000.-

2000 kv.m. Rīgas raj., Mārupē (5 km no Rīgas
robežas). Komunikācijas: elektrība, ūdensvads, gāze. Ir tipogrāfija. Eur 48.-/kv.m.

10.92 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag.,
“Dīķīši”. (5 km no Jelgavas centra). Ir atļauja
nobrauktuvei no lielā ceļa. Asfaltēts piebraucamais ceļš. Ls 0.50.-/ kv.m.

Klasifikācija/
istabu skaits
komerc.
komerc.
komerc./pagrabs
dzīvoklis/ 3ist.
dzīvoklis/ 1ist.
dzīvoklis/ 1ist.
dzīvoklis/ 4ist.
dzīvoklis/ 3ist.
dzīvoklis/ 2ist.
komerc.
komerc./pagrabs
dzīvoklis/ 3ist.
komerc.
komerc./pagrabs
dzīvoklis/ 1ist.
dzīvoklis/ 2ist.
dzīvoklis/ 4ist.
dzīvoklis/ 4ist.

Platība (m2)

Stāvs

Cena/LVL

67.80
99.10
171.00
65.8+14.8(balkons)
30.80
30.20
121.40
68.60
51.80
110.50
161.10
67.60
99.70
165.20
30.10
49.7+18.3(balkons)
125.80
96.10

1
1
-1
2
2
4
5 un 6
5 un 6
1
1
-1
1
1
-1
2
2
5 un 6
5 un 6

67800.99100.60165.78780.36960.36240.109260.68600.51800.110500.56385.67600.99700.57820.36120.58850.113220.86490.-

Ceturtdiena, 2007. gada 1. novembris

1. 1000 līdz 1100 kv.m. 1.līnija. Visas pilsētas
komunikācijas. Ls 32.-/kv.m.
2. 1347 līdz 1822 kv.m; Ganību ielā/1.līnijā. Ls
17.50.-/kv.m līdz Ls 25.-/kv.m. + par komunikāciju
pieslēgšana.
3. 1200 līdz 1600 kv.m. 2.līnija. Visas pilsētas
komunikācijas. Ls 32.-/kv.m.
4. 1375 kv.m. 2.līnijā. Ir iespēja pievilkt visas pilsētas
komunikācijas. Ls 23.-/kv.m.
5. 1787 kv.m. Riekstu ceļš. Elektrība (uz zemes
gabala). Ir iespēja pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ls 18.50/kv.m. IESPĒJAMA NOMA AR
IZPIRKŠANAS TIESĪBĀM.
6. 1418 kv.m.-1752 kv.m. 4.līnijā. Elektrība (būs uz
zemes gabala), pilsētas ūdens. Ls 25.-/kv.m.
7. 1400 kv.m. jaunajā, strauji augošajā privātmāju
ciematā 6.līnijā. Elektrība uz zemes gabala, gāzes
pieslēgums uz zemes gabala ir apmaksāts. Asfaltēts piebraucamais ceļš, blakus autobusa pietura.
Ls 22.-/kv.m.
8. 1466 kv.m; 6.līnijā. Gāze, elektrība uz zemes
gabala un topogrāfija. Ls 25.-/kv.m. IESPĒJAMA
NOMA AR IZPIRKŠANAS TIESĪBĀM.
9. 2038 kv.m; 6.līnijā. Gāze, elektrība uz zemes
gabala un topogrāfija. Ls 25.-/kv.m.
10. 3000 kv.m. 6.līnijā. Elektrība (uz zemes gabala),
pilsētas ūdens, labs piebraucamais ceļš. Ls 15.-/kv.m.
IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS TIESĪBĀM.

REKLĀMA
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Zeme KOMERCDARBĪBAI:

• 4• 4077 kv.m., Ganību iela 55. Saņemti APU 5-stāvu dzīvojamās mājas vai komercobjekta būvniecībai. Ls 75.-/kv.m.
• 5 300 kv.m; zeme, Savienības ielā 6, ražošanas zona, laba satiksme ar Rīgu, blakus dz/ceļš. Ls 41./kv.m./

Tiek pārdota zeme:
10.

7. 8. 9.

• 600 kv.m. Jelgavas raj., „Viesturi RAF”. Ls 6 000.- IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS TIESĪBĀM.
• 850 kv.m. Jelgavas raj., Glūdas pag., Ūzas. Ls 9 500.• 610 kv.m. Jelgavas raj., Brankās, Lapu ceļā. Komunikācijas: elektrība. Ls 3 000.• 700 kv.m. Jelgavā, Skolas ielā (½ no 1400 kv.m.). Ls 35.-/kv.m
• 1000 kv.m. Filozofu ielā. Ls 58 000.- IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS TIESĪBĀM
• 1206 kv.m. Priežu ielā (Pārlielupe). Ls 27 000.• 2 300 kv.m; Jelgavas raj., Valgundes nov., „Jaunziedi”. Ls 10.-/kv.m
• 0.27 Ha/0.26 Ha Jelgavas raj., Glūdas pag., Nākotnē. Elektrība. Ls 6.00 kv.m.
• 5520 kv.m. Jelgavas rajonā, Ozolnieku nov., Bērzu ielā. Komunikācijas: elektrība. Ls 8.-/kv.m.
• 1.3 Ha Jelgavas raj., Glūdas pag., „Maigas”,. Ls 1.40 /kv.m.
• 2.093 Ha Jelgavas raj., Līvberzes pag., Ls 2.85 kv.m
• 4.53 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils 2”. Ls 1.60.-/kv.m.
• 5.81 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils”. Ls 1.30.-/kv.m.
• 2.1 Ha, Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Bērzītes”. Elektrība (blakus). Ls 1.50.-/kv.m.
• 3.64 Ha Jelgavas raj., Vircavas pag., ferma. Elektrība. Ls 23 000. –
• 10.74 Ha Jelgavas raj., Platone, „Skroderi”. Elektrība. Sākumcena: Ls 0.45.-/kv.m./

•IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANĀS TIESĪBĀM!
Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 2-ist, Svētes ielā 7; 3/4; 62 kv.m., (3.5 m), PVC logi, jauni radiatori,
dzelzs durvis. Ls 65 000.• 2-ist, Svētes ielā 5; 3/4; 61.7 kv.m. augstie griesti, PVC logi, dzelzs durvis.
Lielā lodžija. Ls 63 000.• 2-ist, Lielā ielā 5; 4/4; 63.3 kv.m; kamīns, labā stāvoklī, Ls 67 000.• 2-ist, Lielā ielā 22; 4/4; 55 kv.m. izolētas istabas. Ls 67 000.• 2-ist, Lielā ielā 20; 3/4; 52.5 kv.m. eiro remonts, mēbelēts. Mājas pagalmā
ir šķūnītis, garāža un personīgā a/m stāvvieta. Ls 69 000.• 3-ist, Zemgales prospektā 5; 2/4; 74 kv.m., PVC logi, iesākts un daļēji
pabeigts remonts (baltā apdare), dzelzs durvis.
Ls 60 000.-/VAI MAINA PRET MĀJU/
• 3-ist, Lielā ielā 22, 3/4; 64 kv.m. eiro remonts, mēbelēts, bērnistaba
iestiklota ar lieliem vitrīnas logiem. Ls 78 000.• 3-ist, Ozolniekos, jaunajā mājā, „Zaļais nams”, 4/4; 124 kv.m. Ls 133 000.1.istabas:
• Rīgā, Viestura prospekts 37/k-1, 1/9; 31.7 kv.m;
ķieģeļu māja, liela lodžija. EUR 60 000
• Rīgā, Viestura prospekts 45, 9/9; 34.5 kv.m; ķieģeļu māja. EUR 63 000 –;
VAI MAINA ŠOS DIVUS DZĪVOKĻUS PRET 2-IST, DZĪVOKLI, IMANTA VAI
ZOLITUDE AR PIEMAKSU. Piemaksa (apmēram) EUR 20 000
• Pētera ielā 9, 1/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, PVC logi, dzelzs durvis. Ls 31 000.• Vīgriežu ielā 30; 5/5; 36.8 kv.m. PVC logi, nomainīta santehnika, mēbelēts.
Ls 34 000.• Kārkļu ielā 4; 2/5; 30.9 kv.m. eiro remonts, atsevišķa a/m stāvvieta
mājas pagalmā. Ls 36 000.• Kārkļu ielā 4; 2/5; 31.8 kv.m. eiro remonts, atsevišķa a/m stāvvieta
mājas pagalmā. Ls 36 000.• Raiņa ielā 10; 2/4; 29 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 30 000.• Raiņa ielā 9; 1/5; 25.5 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Ls 27 000.• Lielā ielā 24; 3/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 32 500.• Lielā ielā; 4/5; ķieģeļu māja. Ls 26 000.• Katoļu ielā 8; 2/4; 22.1 kv.m. Ls 25 000.• Puķu ielā 3; 1/9; 35.5 kv.m., PVC logi, kosmētiskais remonts.
Lodžija. Ls 34 000.• Atmodas ielā 68; 4/5; 34 kv.m. PVC logi, lodžija. Ls 31 000.• Meiju ceļš 18; 2/5; 30 kv.m. virtuves iekārta. Ls 29 000.• Meiju ceļš 35a; 2/5; 37.5 kv.m. labā stāvoklī. Ls 31 000.• Ganību ielā 58; 5/9; 31 kv.m. dzelzs durvis. Ls 30 000.• Ganību ielā 60; 3/9; 32.2 kv.m. jauni radiatori,
kosmētiskais remonts. Ls 31 000.• Ganību ielā 60; 9/9; 33 kv.m. labā stāvoklī. Ls 30 000.• Ganību ielā 57; 5/5; 36.6 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 31 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 32.2 kv.m. nomainīti radiatori, santehnika.
Labā stāvoklī. Ls 32 000.• Ganību ielā 63; 3/5; 38.4 kv.m. PVC logi, istabā divi logi. Ls 30 000.• Ganību ielā 63; 1/5; 39.2 kv.m. PVC logi. Ls 32 000.• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28.9 kv.m labā stāvoklī. Ls 30 000.• Pērnavas ielā 10; 3/5; 36 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Ls 36 000.• P.Lejiņa ielā 13; 3/5; 35 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts,
dzelzs durvis. Ls 32 000.• P.Lejiņa ielā 13; 5/5; 35 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 31 000.• Helmaņa ielā 2a, 5/5; 31.9 kv.m. kosmētiskais remonts, liela lodžija.
Ls 30 000.• 1.5-ist, Br.Bulvāris 41; 5/5; 44 kv.m. PVC logi, jauna santehnika,
remonts, liela lodžija. Ls 33 000.• 1.5-ist., Ganību ielā 65; 1/5; 38.4 kv.m. ķieģeļu māja, izolētas istabas,
kosmētiskais remonts. Ls 29 000.2-istabas
• Mātera ielā 33, 3/5; 52 kv.m. izolētas istabas, eiro remonts,
iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves tehniku, sanmezgli atsevišķi.
Liela lodžija. Ls 52 000.• S.Edžus ielā 15; 4/5; 49.5 kv.m. eiro remonts, iebūvēta virtuves iekārta,
nomainīti kanalizācijas stāvvadi. Liela lodžija. Ls 47 000.• Ozolniekos, Aizupes iela 4; 2/2; 43 kv.m. PVC logi, eiro remonts,
nosiltinātas sienas, nomainīti radiatori, santehnika. Iebūvēta
virtuves iekārta. Ls 46 000.• Ozolniekos; Parka iela; 1/4; 52 kv.m. PVC logi. Iebūvēta virtuves iekārta.
Ls 51 000.• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.8 kv.m. ķieģeļu māja;
PVC logi, dzelzs durvis; lodžija. Ls 39 000.-

• Pētera ielā 11, 5/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 43 000.• Pētera ielā 9; 1/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 41 000.• Lielā ielā 32; 5/5; 40 kv.m; ķieģeļu māja. Ls 44 000.• Lielā ielā 26, 4/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, saulainā pusē. Ls 43 000.• Lielā ielā 27; 3/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, virtuves iekārta, lamināta grīdas,
jauna santehnika. Ls 45 000.• Lielā ielā 24; 4/4; 42 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis, jauni radiatori.
Iesākts remonts. Ls 42 000.• Jāņa Čakstes bulvārī 11; 2/5; 42 kv.m; ķieģeļu māja, labā stāvoklī, balkons.
Ls 42 000.• Mātera ielā 28; 4/5; 41 kv.m. ķieģeļu māja, eiro remonts, oša starp istabu
durvis, iebūvēta virtuves iekārta ar sadzīves tehniku, pilnībā mēbelēts.
Titāna ūdens uzsildītājs. Ls 47 000.• Mātera ielā 28; 1/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, PVC logi, dzelzs durvis.
Laba vieta komercdarbībai. Ls 47 000.• Kr. Barona ielā 48; 4/5; 42 k.m. ķieģeļu māja, PVC logi, lamināta grīdas,
jauna santehnika, iebūvēta virtuves iekārta, jauni radiatori. Ls 43 000.• Kungu ielā 25; 1/4; 46.3 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, jauni radiatori,
santehnika, lamināta grīdas, dzelzs durvis. Ls 46 000.• Pasta ielā 61, 2/5; 47 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, iebūvēta virtuves
iekārta, iebūvēts skapis un priekštelpas iekārta. Wc un vannas istaba
izremontēta. Liela lodžija. Blakus dz./stacija.Ls 48 000.• Pasta ielā 61; 4/5; 51 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī, liela lodžija.
Blakus dz/stacija. Ls 44 000.• Pasta ielā 34; 3/12; 57 kv.m. izolētas istabas, eiro remonts, jauni radiatori,
santehnika, liela lodžija. Ls 56 000.• Sudrabu Edžus ielā 15; 5/5; 50 kv.m. labā stāvoklī, lodžija. Ls 49 000.• Meiju ceļš 32; 1/5; 56.2 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 52 000.• Satiksmes ielā 43, 5/5; 51 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, labs remonts.
Lodžija. Ls 44 000.-/VAI MAINA PRET 4-IST., DZĪVOKLI/
• Satiksmes ielā 35A; renovētā māja, 1/9; 53 kv.m. pabeigti iekšdarbi,
gāzes apkure. Ls 51 000.• Ganību ielā 65; 1/5; 38.4 kv.m. ķieģeļu māja, izolētas istabas,
kosmētiskais remonts. Ls 29 000.• Ganību ielā 65; 5/5; 54.8 kv.m. izolētas istabas. Ls 43 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 51 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī, lodžija.
Ls 45 000.• Atmodas ielā 76; 1/5 kv.m. 52 kv.m. izolētas istabas, PVC logi.
Lodžija. Ls 40 000.• Atmodas ielā 80; 1/5; 54 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī.
Lodžija. Ls 41 000.• Atmodas ielā 68; 2/5; 54 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī. Lodžija.
Ls 41 000.-/BEZ PIRMĀS IEMAKSAS/
• Atmodas ielā 88; 4/5; 52.7 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, labā stāvoklī.
Liela iestiklota un nosiltināta lodžija. Ls 48 000.• Kastaņu ielā 2a; 2/5; 59.3 kv.m. izolētas istabas. Ls 42 000.• Vīgriežu ielā 28; 1/5; 50.6 kv.m. iebūvēta virtuves iekārta,
kosmētiskais remonts. Ls 49 000.• Pērnavas ielā 2; 7/9; 48.1 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, iesākts remonts.
Lodžija. Ls 41 000.• Paula Lejiņa ielā 7; 3/5; 54 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 45 000.• Paula Lejiņa ielā 1; (RAF); 1/4; 55 kv.m. izolētas istabas, lodžija.
Laba satiksme ar Rīgu. Ls 43 000.• VAI MAINA PRET 3-IST./Paula Lejiņa ielā 5; 1/5; 54 kv.m. izolētas istabas,
iesākts remonts. Ls 36 000.-/PALĪDZĒSIM NOFORMĒT KREDĪTU/
3-istabas
• Rīgā, Maskavas ielā 65; 55.4 kv.m. ķieģeļu māja. EUR 103 000.• Ozolniekos, Aizupes ielā 5; 1/2; 72 kv.m. ķieģeļu māja, lauku projekts,
izolētas istabas, liela virtuve 7 kv.m. Lodžija. Cenā iekļauta izremontēta
garāža ar automātiski paceļamiem vārtiem, kas atrodas blakus dzīvoklim.
Blakus Iecavas upe un Ozolnieku dīķis. Laba satiksme ar Rīgu. Ls 71 000.• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, ķieģeļu māja, izolētas istabas, PVC logi, lamināta
grīdas, jauna santehnika, dzelzs durvis. Lodžija. Ls 56 000.• Lielā ielā 36: 3/5; 55.2 kv.m. ķieģeļu māja, pārplānojums, PVC logi,
lamināta grīdas, iebūvēta virtuves iekārta, nomainīta santehnika. Ls 55 000.• Lielā ielā 21; 3/5; 53.9 kv.m. ķieģeļu māja, PVC logi, kosmētiskais remonts,
dzelzs durvis. Ls 56 000.• Mātera ielā 61; 1/5; 60 kv.m. „Brežņeva laika” māja, izolētas istabas,
PVC logi, mēbelēts, dzelzs durvis. Ls 53 000.• Māras ielā 8; 5/5; 66.2 kv.m. izolētas istabas, iesākts remonts,
PVC logi, dzelzs durvis. Lodžija. Ls 52 000.• Māras ielā 4; 1/5, 70 kv.m. ķieģeļu māja, izolētas istabas, PVC logi,
lamināta grīdas, jauna santehnika, iebūvēta virtuves iekārta, mēbelēts,
dzelzs durvis. Lodžija ar PVC logiem. Ls 72 000.• Ganību ielā 60, 7/9; 68 kv.m. lodžija. Ls 46 000.• Satiksmes ielā 35A; 6/9; 62 kv.m. izremontēts, lodžija. Ls 60 000.• Satiksmes ielā 35A, renovētā māja, 5/9; 62 kv.m. baltā apdare,

gāzes apkure. Lodžija. Ls 61 000.• Satiksmes ielā 39; 1/5; 69.9 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 51 000.• Satiksmes ielā 39; 1/5; 70.1 kv.m. izolētas istabas, PVC logi.
Lodžija. Ls 50 000.• Satiksmes ielā 51; 1/5; 63.8 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, jauni radiatori,
vannas istabā nomainīta santehnika. Lodžija. Ls 57 000.• Meiju ceļš 30; 1/5; 68 kv.m. izolētas istabas, PVC koka logi, lamināta
grīdas, jauna santehnika, dzelzs durvis. Lodžija.
Ls 56 000.-/VAI MAINA PRET 2-IST, DZĪVOKLI/
• Loka maģistrālē 11; 2/9; 61.8 kv.m. lodžija. Ls 49 000.• Lāčplēša ielā 19a, 4/5; 62 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī, lodžija.
Ls 53 000.• Helmaņa ielā 5; 2/5; 68 kv.m. izolētas istabas (103 sērija), koka grīdas,
iebūvēta virtuves iekārta, labā stāvoklī. Lodžija.
Ls 56 000.-/100% KREDĪTS/
• Vīgriežu ielā, 4/5; 73 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 47 000.4-istabas
• Atmodas ielā 80; 2/5; 78 kv.m. liela lodžija. Ls 60 000.• Satiksmes ielā 51, 2/5; 85.1 kv.m. izolētas istabas. Sākumcena 57 000 Ls
• Tērvetes ielā 90; 3/5; 79 kv.m. liela lodžija. Ls 60 000.• Loka maģistrālē 21; 3/9; 75 kv.m. Laba satiksme ar Rīgu. Lodžija. Ls 50 000.• Ganību ielā 62; 5/9, 75 kv.m. lodžija. Ls 50 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

1.istabas:
• 6.līnijā 72, 1/2; 29.7 kv.m. mūra māja, atsevišķa ieeja,
wc laukā, ūdens ārā. Ls 7 000.• Elejā, Gaismas ielā 3; 2/3; 39 kv.m. labā stāvoklī. Ls 9 800.• Liepu ielā 4, 2/2; 22 kv.m; renovētā mājā, izremontēts, PVC logi, malkas
apkure, pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 20 000.• Zirgu ielā 13; 1/2; 22.6 kv.m. ķieģeļu māja. Wc un ūdens dzīvoklī, kamīns.
Baltā apdare. Ls 15 000.• Dambja ielā 94; 2/2; 29.2 kv.m. pēc kapitālā remonta, centrālā malkas
apkure-jauni radiatori, wc un ūdens dzīvoklī. Ls 20 000.• Filozofu ielā 74; 2/2; 29.9 kv.m. pēc kapitālā remonta, malkas apkure,
boilers. Wc un ūdens iekšā. Ls 25 000.• Filozofu ielā 74; 2/2; 32 kv.m. pēc kapitāla remonta, malkas apkure,
boilers. Wc un ūdens iekšā. Ls 26 000.• Tērvetes ielā 96; 1/1; 30 kv.m. PVC logi, ūdens un wc dzīvoklī. Ls 16 000.2-istabas:
• Izstādes ielā 4; 2/2 ; 30.2 kv.m. krāsns apkure, pilsētas ūdens (iekšā).
Pie mājas zemes gabals, šķūnītis. Labā stāvoklī. Ls 26 000.• Lapskalnes ielā 14; 1/2; 32 kv.m. pēc kapitālā remonta, malkas apkure,
izremontēts, boilers. Wc un ūdens iekšā. Atsevišķa ieeja. Ls 26 000.• Zirgu ielā 11, 2/3; 43.6 kv.m. malkas apkure, wc un ūdens iekšā. Ls 16 000.• Dobeles šoseja 39; 1/2; 40.2 kv.m. ķieģeļu māja, krāsns apkure, PVC logi,
veikts kapitāls remonts. Ūdens un wc dzīvoklī. Ls 29 000.• Vecpilsētas ielā 9; 1/2; 53.7 kv.m. pēc kapitālā remonta, centrālā apkure,
wc un ūdens ir dzīvoklī. Boilers. Atsevišķa ieeja. Ls 35 000.-/VAI MAINA
PRET 1 VAI 2-IST., DZĪVOKLI/
• Filozofu ielā 74; 1/2; 48.4 kv.m. pēc kapitālā remonta, centrālā malkas apkure
(radiatori), PVC logi, boilers. Wc un pilsētas ūdens dzīvoklī. Ls 35 000.3-istabas:
• Dobeles raj., Vītiņu pag., Dailes ielā 3; 1/3; 74.4 kv.m. lauku projekts,
krāsns apkure. Lodžija. Ir zemes gabals (noma) ar dārziņu.
Blakus b/dārziņš. Ls 6 000.-

IZĪRĒ:

• 1-ist, Liepu ielā 4, 2/2; 22 kv.m; renovētā mājā, izremontēts, PVC logi,
alternatīva apkure, pilsētas ūdens un kanalizācija.
Ls 100.-/mēn.+komunālie maks./
• 1.5-ist, Lapskalnes ielā 14; 1/2; 32 kv.m. alternatīvā malkas apkure,
izremontēts, PVC logi, boilers. Wc un ūdens iekšā.
Ls 150.-/mēn.+komunālie maks/
• 2-ist, Pētera ielā 11, 5/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī.
Ls 200.-/mēn.+komunālie maksājumi
• 2-ist, Vīgriežu ielā 28; 4/4; 54 kv.m. mēbelēts.
Ls 250.-/mēn.+komunālie maksājumi/
• 3-ist. Satiksmes ielā 39; 1/5; 70.1 kv.m., izolētas istabas, izremontēts.
Lodžija. Ls 200.-mēn.+komunālie maks./

MĀJAS:

• 1/2 mājas, Dobeles raj., Auces pilsētas nomalē, ķieģeļu māja, platība
76 kv.m; krāsns apkure, wc, ūdens un boilers. Zeme 760 kv.m. Ls 26 000.-
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Nav savas televīzijas vai radio, bet ir avīze
Pensionārs I.Degainis vēlas
uzzināt, kad Jelgavai būs pašai sava televīzija. Viņš norāda – apstāklis, ka pilsētai nav
ne savas televīzijas, ne radio,
traucē informācijas plūsmu.
Lai nodrošinātu informācijas
plūsmu un atgriezenisko saikni
ar pilsētas iedzīvotājiem, Jelgavas dome aktuālo informāciju
publicē interneta mājas lapā
www.jelgava.lv un laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis». Laikraksts
iznāk reizi nedēļā, un tā mērķis
ir atspoguļot pašvaldības darbu,
iepazīstināt pilsētas iedzīvotājus
ar jaunumiem sociālajā, izglītības, ekonomikas un citās jomās,
kā arī par aktualitātēm pilsētā,
piemēram, izmaiņām sabiedriskā
transporta kustībā, komunālajiem jautājumiem, pasākumu
kalendāru. Lai laikraksts būtu
pieejams pēc iespējas plašākai
auditorijai, tas tiek piegādāts
bez maksas katrā reģistrētajā
pastkastītē, par ko ir noslēgta
vienošanās ar valsts akciju sabiedrību «Latvijas Pasts».

Var dzirdēt un redzēt

Informācijas plūsmu nodrošina
arī citi plašsaziņas līdzekļi. 2007.
gada vasarā Zemgales reģionā 94,9
FM frekvencē sāka raidīt radio
«Zaļais vilnis», un to var dzirdēt
lielākajās reģiona pilsētās: Jelgavā,
Bauskā, Aizkrauklē, Dobelē. Radio
valdes loceklis Oļegs Baranskis
stāsta, ka «Zaļais vilnis» raida
24 stundas diennaktī un translē
mūsdienīgu, populāru mūziku.
Trīs līdz piecus procentus ētera
laika veido informatīvi raidījumi
– ziņas par aktualitātēm gan Latvijā kopumā, gan reģionā, kas tiek
veidotas sadarbībā ar Zemgales
pilsētu domēm, tostarp Jelgavas.
Raidstacija informatīvi atbalsta
arī dažādus Zemgales reģiona
kultūras pasākumus, piemēram,
radioviļņos izskanēja informācija
par Piena paku laivu regati, turklāt katru trešdienas pēcpusdienu
tiek nolasīta īsa jaunākā laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» numura
anotācija. O.Baranskis norāda,
ka radio vēl ir attīstības procesā
un programma tiks uzlabota un
pilnveidota. Radio var klausīties
ne tikai radiouztvērējos, bet arī
internetā (www.zalaisvilnis.lv).
Testa režīmā sākusi raidīt arī
Jelgavas televīzija, kas apraides tiesības ieguva 2006. gadā. Tās valdes
loceklis Jānis Galviņš stāsta, ka sākumā televīzija raidīs reizi nedēļā
– pirmdienās no pulksten 21 – un
pārraides laiks būs aptuveni divas
Mainu vai pārdodu privatizētu,
labiekārtotu divistabu vai trīsistabu dzīvokli Dobeles rajonā
pret dzīvokli Jelgavā. Var būt
ar parādiem un citiem apgrūtinājumiem. Tālrunis 27823734.

stundas. Televīzijas koncepcija
paredz, ka nākamā gada laikā Jelgavas televīzija raidīs ik dienas pa
sešām stundām. J.Galviņš uzsver,
ka Jelgavas televīzija ir informatīva televīzija un pārraida ziņas, kas
aktuālas Jelgavas un rajona, kā arī
Zemgales reģiona iedzīvotājiem.
Jelgavā ir dzirdams arī «Radio
Jelgava», kas raida FM frekvencē
88,4. Kā pastāstīja «Radio Jelgava» dīdžejs Jānis Jerumanis
jeb DJ Igaunis, radiostacijas
mērķauditorija ir jaunieši un
studenti. Lai gan radio raida visu
diennakti, tā repertuārā nav ne
tematisko raidījumu, ne ziņu
izlaidumu.

Liepāja izmanto raidlaikus

«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka līdzīgi ir arī citās lielajās
Latvijas pilsētās. Liepājas domes Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja Zane Ģirne stāsta, ka
pašvaldība informācijas apmaiņu
ar sabiedrību nodrošina vairākos
veidos. Pirmkārt, plašsaziņas
līdzekļiem tiek izsūtītas preses
relīzes. Otrkārt, aktuālā informācija tiek publicēta pašvaldības
mājas lapā. Treškārt, reizi mēnesī
tiek izdots bezmaksas informatīvs
izdevums «Katram liepājniekam»,
kas tiek iemests iedzīvotāju pastkastītēs un izplatīts sabiedriskajā
transportā. Liepājas domei vietējā
televīzijā «TV Dzintare» divas reizes mēnesī ir apmaksāts raidlaiks,
kurā tiek translēts raidījums
par Liepāju un liepājniekiem.
Savukārt «Rietumu radio» reizi
mēnesī pēc domes sēdes domes
amatpersona vai kompetents
speciālists pastāsta par lemto.
Z.Ģirne piebilst, ka dome pa laikam sadarbojas arī ar citām Liepājā raidošajām radiostacijām, lai
izvērstu informatīvas kampaņas.
Viens no sabiedrības informēšanas veidiem ir arī laikraksta «Kurzemes Vārds» tematisku ielikumu,
piemēram, par būvniecību, ceļu
remontu, sagatavošana.

Daugavpils
akcentē tiešo saikni

Daugavpils domes preses sekretāre Līga Korsaka stāsta, ka
tiešo saikni ar iedzīvotājiem veido
domes telpās izvietotais informācijas birojs, turklāt iedzīvotājiem
ir iespējams jautājumus sūtīt pa
e-pastu un saņemt arī atbildes.
Daugavpils dome reizi trijos mēnešos izdod informatīvu avīzi par
kādu aktuālu tēmu, piemēram,
oktobra beigās iznāca būvniecībai

veltīts numurs, bet iepriekšējais
bija veltīts sociālajiem pakalpojumiem un pabalstiem. L.Korsaka
piebilst, ka domei ir nepieciešamā
tehnika, lai veidotu televīzijas
sižetus, kas tiek pārraidīti gan
pašvaldības mājas lapā, gan
vietējās televīzijās «Dautkom»
un «Miljons», ar kurām noslēgts
sadarbības līgums. Pašvaldības
priekšsēdētājs vai cita amatpersona reizi nedēļā radio «Alise
plus» tiešajā ēterā stāsta par aktualitātēm, savukārt klausītājiem
pārraides laikā ir iespējams uzdot
jautājumus vai izteikt priekšlikumus. Piemēram, iedzīvotāji
izteikuši labus priekšlikumus
par transporta kustības sakārtošanu pilsētā un tie tiks izskatīti
komisijā, kas lemj par satiksmes
organizēšanu.

Valmiera avīzi neizdod

Valmieras domes Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Inese
Kazuša stāsta, ka Valmieras domes
speciālisti divas reizes mēnesī «Vid
zemes TV» tiešraidēs uzrunā un
informē iedzīvotājus. Arī «Radio
Valmiera» un radio «SWH» ēterā
tiek pārraidītas pašvaldības ziņas,
kuras gatavo žurnālisti, balstoties
uz domes sabiedrisko attiecību speciālistu sagatavotajiem paziņojumiem. Šajā laikā tiek pārraidīta arī
steidzama informācija, piemēram,
par ielu slēgšanu, ūdens piegādes
traucējumiem. Aktuālā informācija tiek publicēta oficiālajā pilsētas
portālā, bet savu avīzi Valmieras
dome neizdod un arī neplāno to
darīt.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica
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arods

Darbinieks bez aroda.
Vai arī bez nākotnes?
 Sintija Čepanone

Kaut arī ne reizi vien
dzirdēts apgalvojums,
ka darba devējiem nav
vajadzīgi strādājošie
bez izglītības, pieredze apliecina pretējo
– darba gaitas uzsāk
daudzi jaunieši, kuriem nav atbilstošas
kvalifikācijas. Jomu,
kurās viņi var labi nopelnīt, netrūkst, tāpēc
nereti priekšroka tiek
dota darbam, nevis
sēdēšanai skolas solā.
«Jelgavas Vēstnesis» uz sarunu aicināja Jelgavas Amatniecības vidusskolas direktores
vietnieci mācību darbā Janīnu
Rudzīti un direktores vietnieku arodmācību darbā Uldi
Sokolovu, lai noskaidrotu, vai
mūsdienu jaunatnei ir svarīgi
iegūt profesiju un vai profesionālo izglītību apliecinošs
dokuments sniedz priekšrocības
darba tirgū.

Diploma prestižs aug

«Mūsdienās sabiedrības attieksme pret darbinieku bez
aroda ir divējāda: no vienas
puses, zināms, ka jaunietim bez
izglītību apliecinoša dokumenta
darba tirgū klājas grūti. No otras
puses, netrūkst darba devēju,
kas nodarbina strādājošos bez
atbilstošas kvalifikācijas un ir
apmierināti,» J.Rudzīte piebilst,
ka uzņēmējiem ir nepieciešami
arī palīgstrādnieki. Un kāpēc lai
tie nebūtu mazizglītoti, gados
jauni cilvēki?
Taču, viņasprāt, kopumā
mūsdienās aizvien biežāk vērojama tendence, ka jaunieši
diplomu uzskata par nepieciešamu. To apliecina arī fakts,
ka ik gadu, lai mācītos Jelgavas
Amatniecības vidusskolā, jāiztur konkurss, kas ir vidēji divi
cilvēki uz vienu vietu. «Pašlaik
valstī ir celtniecības «bums»,
tādēļ lielākais pieprasījums ir
apdares darbu tehniķu izglītības
programmā,» atklāj direktores
vietniece mācību darbā. Turklāt
lielākoties izglītojamie vēlas mācīties četrgadīgajā programmā,
kas līdztekus arodam sniedz
iespēju iegūt vidējo izglītību.
Kā pozitīvu tendenci J.Rudzīte
min dažu uzņēmēju ieinteresētību savā ražotnē nodarbināt
kvalificētu darbaspēku. «Piemēram, «Madaras» un «Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīcas» īpašnieks
Pēteris Bila pie mums vērsies ar
lūgumu sagatavot speciālistus
metālapstrādes jomā. Tas ir
apliecinājums tam, ka aizvien
vairāk kļūst uzņēmumu, kuros
ir tik augstas tehnoloģijas, ko
nekvalificēti darbinieki nespēj
apkalpot,» direktores vietniece
mācību darbā atklāj, ka tādēļ
jau no nākamā mācību gada
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Pēc izglītības var spriest par spējām

Juris Veiss, SIA «Rimts» valdes loceklis:
«Viena no mūsu uzņēmuma prioritātēm neapšaubāmi ir kvalitāte, tādēļ
darbinieki tiek izraudzīti ļoti rūpīgi. Tas ir mīts, ka celtniecībā var strādāt
jebkurš un nopelnīt lielu algu. Cilvēkus bez izglītības vēl iespējams iesaistīt «melnajos» darbos, piemēram, nojaukšanā, taču pārējiem darbiem
nepieciešamas zināšanas, pieredze, jo pašlaik būvniecības jomā, līdz
ar to arī mūsu uzņēmumā izvirzīti augsti kritēriji. Ir nācies saskarties ar
cilvēkiem, kuri prasa darbu, lielu algu, taču, izrādās, darīt neko nemāk,
un tikai viens no desmit kļūst par tiešām labu speciālistu. No jaunieša
ar, piemēram, sešu klašu izglītību, nevar sagaidīt, ka būs saprātīgs
strādnieks. Pēc iegūtās izglītības noteikti var spriest par cilvēka spējām,
attieksmi pret darbu. Pieredze apliecina, ka tie, kas beiguši arodskolu,
ir nobrieduši, mūsu uzņēmumā paliek strādāt.
Pieteikties darbā nāk daudzi, taču tas nenozīmē, ka mēs visus pieņemam. Priekšroka tiek dota tiem, kuriem ir atbilstoša arodskolas izglītība
un darba pieredze, lai gan arī tas ne vienmēr nozīmē, ka cilvēks būs
labs speciālists. Svarīga ir vēlēšanās strādāt un apgūt arodu, nopietna
attieksme pret darbu.
Agrāk uzskatīja, ka par celtnieku var kļūt piecu gadu laikā, pašlaik tas
notiek divos trīs gados. Taču katrā jomā ir kāda nianse, ko jaunietis pat
ar atbilstošu izglītību praktiski var iemācīties tikai darba procesā.»

Cilvēks mācās katru dienu

Jelgavas Arodvidusskolā ik gadu kvalifikāciju iegūst vairāk nekā simts speciālistu, tostarp
automehāniķi, sekretāres, galdnieki. Šie jaunieši apzinās, ka diplomam mūsdienu konkurences apstākļos ir liela nozīme – aizvien vairāk darba devēju priekšroku dod strādājošajiem ar
Foto: JV
atbilstošu izglītību.
jauniešiem tiks piedāvāta iespēja apgūt ciparu programmas
vadības (CNN) darba galdu
iestatītāja profesiju.
U.Sokolovs pārliecināts, ka
jau tuvākajā nākotnē ikviens
darba devējs priekšroku noteikti
dos strādājošajam ar atbilstošu
izglītību nozarē. «Tiesa gan
– pašlaik valsts politika kopumā
jauniešus nemotivē iegūt izglītību. Valstī obligāta ir tikai deviņu
klašu izglītība, atbalsts skolām
ir pavisam niecīgs,» U.Sokolovs
norāda arī uz mazajām stipendijām. «Tādēļ nav jābrīnās, ka
audzēknis vidēji 20 latu lielas
arodskolas stipendijas vietā
mēnesī izvēlas saņemt 400 latu,
ko nopelna strādājot.»

Jādomā ilgtermiņā

Pašlaik Jelgavas Amatniecības vidusskolā kvalifikāciju
iespējams iegūt septiņās izglītības programmās. Ik gadu katrā
grupā mācības uzsāk divdesmit
pieci izglītojamie, taču diemžēl kvalifikāciju visi neiegūst.
Pamatā apmācāmais mācības
pamet, jo netiek galā ar izglītības programmu vai dodas pelnīt
uz ārzemēm, taču situāciju šajā
ziņā būtiski ietekmē arī vietējie
uzņēmēji.
Kā norāda J.Rudzīte, vismazāk studiju laikā «atbirst» topošās sekretāres un ēdināšanas
pakalpojumu speciālisti. Šajā
mācību gadā izglītības iestādi
absolvēs pirmie datorsistēmu
tehniķi, un četru gadu laikā
mācības pārtraukuši pavisam
nedaudzi. Taču pavisam cita
aina paveras specialitātēs, kuras
mūsdienās darba tirgū ir īpaši
pieprasītas.
«Būvdarbi, Autotransports un
Kokizstrādājumu izgatavošana
ir tās programmas, kurās diem-

Kaspars, topošais galdnieks:
«Līdz kvalifikācijas iegūšanai man
atlicis tikai gads. Sanāk, ka trīs gadus
būšu pavadījis mācoties, taču šo izvēli
nenožēloju, jo domāju par savu nākotni. Apzinos – lai dzīvē sasniegtu ko vairāk, izglītību apliecinošs dokuments ir
vajadzīgs, bez tā «izsisties» darba tirgū
ir grūti. Dzirdēts, ka celtniecībā ņem
pretī visus, taču, manuprāt, atbilstošs
arods vajadzīgs ne tikai galdniecībā,
bet visās jomās. Arī lai strādātu celtniecībā.»

žēl ir vislielākais apmācāmo
«atbirums»,» saka U.Sokolovs,
minot, ka šīs specialitātes izglītojamos darba devēji piesaista
visbiežāk, tādējādi jaunieši mācības nolemj pārtraukt, priekšroku dodot naudas pelnīšanai.
«Darba devējs samaksā, pieņemsim, 400 – 500 latu mēnesī,
un cilvēkam, kas līdz tam bijis
finansiāli atkarīgs no vecākiem,
tas ir daudz. Tā jaunietim, kurš
teju tikko ieguvis pamatskolas
izglītību, ir iespēja agrāk kļūt
patstāvīgam,» saka direktores
vietnieks arodapmācību darbā.
Viņš gan piebilst – ņemot vērā
to, ka visbiežāk mācības vēlas pārtraukt izglītojamie pēc
prakses, skolas vadība dažkārt
panāk solīti pretī, lai kopējiem
spēkiem rastu iespēju darbu ar
mācībām apvienot. Viņš spriež,
ka kārdinājumu mūsdienās
netrūkst, tādēļ, lai jaunietis izšķirtos par labu mācībām, jābūt
atbalstam kā no vecākiem, tā
pedagogiem.
Gan J.Rudzīte, gan U.Sokolovs
pārliecināti, ka uzņēmēji, kas
nodarbina jauniešus bez izglītības, nedomā ilgtermiņā – viņiem
rūp nodrošināt darbaspēku
šodien, šajā brīdī.
Taču viņi noteikti nav ieguvēji, jo darbaroku trūkumu
aizpilda uz mirkli, taču cilvēks,
kurš sākto, tostarp mācības, līdz
galam nenoved, tikai ar retiem
izņēmumiem būs labs darbinieks ilgstošā periodā. Viņuprāt,
līdzīgi ir arī ar jauniešiem,
kuri darba dēļ pamet mācības.
«Kamēr tu esi jauns un spēcīgs,
vajadzīgs esi daudziem, īpaši kā
palīgstrādnieks, bet kad strādājot veselību būsi sabeidzis, arī
darba vairs nebūs,» mudinot
jauniešus domāt par nākotni,
saka J.Rudzīte.

Viņa akcentē, ka dokuments
darba devējam ir zināms garants
tam, ka pēc neilga laika viņam
nevajadzēs meklēt jaunu darbinieku. Audzēknis, apgūstot noteiktu apmācības programmu,
zina profesijas nianses, viņam
ir gan teorētiskā, gan praktiskā bāze. Tas, ka cilvēks spējis
pabeigt skolu, jau vien liecina,
ka viņam var uzticēties. Darba
devēji no darba ņēmējiem gaida
ne tikai kvalifikāciju, bet arī
attieksmi.

Kur paliek darbarokas

Jelgavā arodu iespējams iegūt divās izglītības iestādēs
– Amatu skolā un Amatniecības
vidusskolā –, un tas nozīmē,
ka ik gadu mūsu pilsētā vien
tiek sagatavoti vairāki simti
speciālistu. Taču tajā pašā laikā
darba devēji visā valstī, tostarp
Jelgavā, sūdzas par kvalificētu
darbinieku trūkumu. Skaidrojot šo paradoksu, J.Rudzīte
un U.Sokolovs min, ka ne visi
absolventi izvēlas strādāt savā
nozarē, daļa pēc mācībām Jelgavā dodas peļņā uz ārzemēm,
daļa atgriežas strādāt savā
dzīvesvietā, savukārt jelgavnieki darba gaitas nereti uzsāk
galvaspilsētā. «Rīgā speciālista
atalgojums ir lielāks,» spriež
J.Rudzīte, piebilstot, ka, iespējams, tādēļ Jelgavā ir mazāk
profesionālu darbaroku, šeit
paliek arī tādi, kas nejūtas
gana uzņēmīgi, lai konkurētu
galvaspilsētas darba tirgū.
Taču viņi pārliecināti, ka jau
tuvākajā laikā arī Jelgava šķitīs
saistoša augsti kvalificētiem
speciālistiem, turklāt uzņēmēji, novērtējot profesionālu
darbaspēku, piesaistīs viņus jau
laikus, piemēram, ar stipendiju
motivējot izglītoties.

Elīna, topošā sekretāre:
«Mācos, lai būtu kvalificēta speciāliste.
Diplomam mūsdienās ir ļoti liela nozīme
– bez tā tālāk nevar tikt, jo darba devēji
prasa izglītību apliecinošu dokumentu,
zināšanas, ko nevar apgūt pašmācības ceļā
vai kvalifikācijas kursos. Protams, uzņēmējiem nav vajadzīgs arī darbinieks bez
pieredzes. To var iegūt mācību praksēs,
aizvietojot sekretāres atvaļinājuma laikā
un tamlīdzīgi. Uzskatu, ja ir atbilstoša izglītība un šajā laikā sevi esi apliecinājis kā
labs speciālists, darbu dabūt nav grūti.»

Sandis, 19 gadu, strādā celtniecībā:
«Pēc 9. klases iestājos Jelgavas
Amatu skolā, lai kļūtu par pavāru, taču pēc pussemestra mācības
pārtraucu veselības dēļ – man bija
sarežģīta sirds operācija. Pusgadu
pavadīju mājās, pēc tam iestājos
vakarskolā un sāku strādāt elektropreču veikalā. Protams, mācības palika otrajā plānā – nauda!
–, tādēļ skolu pametu. Vēlāk sāku
strādāt lielā būvmateriālu veikalā
elektropreču nodaļā, tad apsardzē,
bet nu – celtniecībā. Kaut arī esmu
apsvēris domu par mācību atsākšanu, tas, visticamāk, nenotiks, jo
neuzskatu, ka izglītību apliecinošam dokumentam ir kāda nozīme
– ja cilvēkam ir rokas, kājas un galva uz pleciem, tad naudu nopelnīt
var. Nezinu, kas mani varētu pārliecināt par pretējo... Ģimenes ap
stākļu dēļ patstāvīgs esmu kopš 14 gadu vecuma. Kad mācījos, mani
materiāli nedaudz atbalstīja māsa, taču tagad pelnu pats. Protams,
sākumā bija grūti – pirmos mēnešus, strādājot veikalā, no elektroprecēm gandrīz neko nesapratu, bet kolēģi palīdzēja, un šajā jomā
kļuvu zinošs. Pelnīju ne mazāk kā speciālists ar atbilstošu izglītību.
Tagad līdzīgi ir celtniecībā: āmuru turēt māku, naglu sienā iesist arī,
un pārējais vairs nav svarīgi. Divu nedēļu laikā iebetonējām tenisa
kortus, viesu mājā ierīkojām akustisko sistēmu – nav vajadzīga izglītība, lai pelnītu naudu. Es vispār nesaprotu, kā var sūdzēties, ka
Latvijā nevar nopelnīt! Manuprāt, cilvēks mācās katru dienu, tāpēc
diplomam nav nozīmes. Man ir draugi, kas studē augstskolā, taču....
viņi dzīvo kopā ar vecākiem. Es mašīnu nopirku pats, viņiem – vecāki. Es pelnu pats, viņiem naudu dod vecāki. 600 latu mēnesī man
pietiek, lai ne tikai eksistētu, bet arī dzīvotu. Tagad tuvākajā laikā
plānoju aizbraukt uz Vāciju apciemot mammu un māsu. Ja gadīsies
kāds darbs, pastrādāšu – valodu protu.»

Dokuments neapliecina
profesionalitāti

Ieva, 18 gadu, strādā par auklīti:
«Pašlaik esmu auklīte septiņus
mēnešus vecam bērnam. Atbilstošas izglītības man nav, taču pieredze gan, un tas, manuprāt, ir svarīgākais. Vēl skolas laikā vasarās
pieskatīju mazos Vācijā, Anglijā,
tagad – tepat. Un manas zināšanas
par bērnu pieskatīšanu veidojās
pamazām. Tas, ka cilvēkam ir
izglītību apliecinošs dokuments,
manuprāt, vēl neliecina, ka viņš
savā jomā ir labs speciālists. Man
ir deviņu klašu izglītība. Sākumā
domāju arī par vidējo izglītību – iestājos vakarskolā –, taču darba dēļ
mācības pārtraucu. Kāpēc sāku strādāt? Jo gribēju kļūt patstāvīga,
pelnīt pati, nevis prasīt vecākiem. Pašlaik gan vēl dzīvoju pie mammas, tādēļ par dzīvokli man nav jāmaksā, taču citādi esmu materiāli
neatkarīga. Saprotu, ka citās jomās varētu nopelnīt vairāk, turklāt
man nav pilna slodze – strādāju sešas stundas dienā. Tas gan arī
nozīmē, ka apvienot šo darbu ar citu nav iespējams. Pašlaik mans
atalgojums par stundu, cik zinu, daudz neatšķiras no tā, ko saņem
veikalā palīgstrādnieks, un tas mani apmierina. Turklāt, strādājot
veikalā, visu laiku jābūt uz vietas, taču es savas darbdienas laikā
varu nokārtot arī personīgās lietas – kopā ar bērnu varu staigāt,
iepirkties. Pēc darba veikalā es būtu fiziski nogurusi, būdama auklīte
– garīgi. Taču tas ir tā vērts, jo bērni ir mans aicinājums. Pieļauju
iespēju, ka kādreiz varētu studēt pedagoģiju, taču vispirms jāiegūst
vidējā izglītība. Starp citu – esmu atsākusi mācības vakarskolā, taču
ir ļoti grūti skolu apvienot ar darbu. Protams, ģimene, kurā strādāju,
ir pretimnākoša – varu sarunāt brīvu dienu vai nedaudz agrāk tikt
prom –, jo viņi apzinās, ka atrast labu aukli, kurai var uzticēties, ir
ļoti grūti. Ja manai pieredzei «apakšā» būtu atbilstoša kvalifikācija,
droši vien darba devējam varētu prasīt lielāku algu. Taču man šķiet,
ka dokuments nemainītu manu attieksmi pret darbu – ja es esmu
aukle, tad strādāju vienlīdz apzinīgi neatkarīgi no tā, ir vai nav man
diploms. Protams, atbilstoša izglītība būtu lielāks garants darba devējam, ka, piemēram, protu sniegt pirmo palīdzību, taču, manuprāt,
svarīgāka par «papīru» tomēr ir mana pieredze un attieksme.»
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Kultūras pasākumi
 1. novembrī pulksten 19
– latviešu 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 (kultūras namā).
 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
(kultūras namā).
 4. novembrī pulksten 18
– koncerts Sv.Annas baznīcā.
Muzicēs Valdis Indrišonoks.

KULTŪRA

Ar mūziku par brīvību

Izstādes
 No 24. oktobra – Ģederta
Eliasa 120 gadu atcerei veltīta
izstāde un pēc muzeja restaurācijas atjaunotās ekspozīcijas.
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā Akadēmijas
ielā 10).
 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).
 1. novembrī pulksten 15
– Giora Geksa gleznu izstādes
atklāšana (kultūras namā).
 No 2. novembra – Gunāra
Ezernieka gleznu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 4. novembrī pulksten 15
– Ata Stunda fotogrāfiju izstādes
atklāšana «Mana Latvija skaistā»
– skatījums caur gadalaikiem
(kultūras namā).

Sporta pasākumi
 2. novembrī pulksten 17.30
– Studentu basketbola līgas spēle
LLU – RTU (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 2. novembrī pulksten 19
– LBL LR čempionāts basketbolā
BK «Zemgale» – «Ventspils augstskola» (Sporta hallē Mātera ielā
44a).
 3. un 4. novembrī pulksten
10 – SIA «La Flora» kausa izcīņa
novusā, dalībnieku reģistrācija
3. novembrī no pulksten 9.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni
3046495 (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 3. un 4. novembrī pulksten 11 – Jelgavas atklātās
meistarsacīkstes džudo
jauniešiem (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 3. novembrī pulksten 14
– «Traffic» 1. līgas čempionāts
futbolā FK «Jelgava» – FS «Metta/
Latvijas Universitāte» (stadionā
Sporta ielā 2).
 3. novembrī pulksten 17 –
smaiļošanas un kanoe airēšanas
sporta veida 50 gadu jubilejai
veltīta pēcpusdiena. Sporta servisa centra projekta grāmatas
«Smaiļošana un kanoe airēšana
Jelgavā» prezentācija (kultūras
namā «Rota» Garozas ielā 15).
 4. novembrī pulksten 12
– ziemas peldētāju 32. sezonas
atklāšanas skate (dīķī pie BMX
trases).
 5. novembrī pulksten 17.30
– Amatieru basketbola līgas
čempionāts «Zemgale Juniors»
– «Talsi» (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 7. novembrī pulksten 18
– Jelgavas Sporta servisa centra
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 8. novembrī pulksten 18.30
– Latvijas sieviešu basketbola
līgas meistarsacīkstes «Jelgava»
– «Rīdzene» (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).

Ceturtdiena, 2007. gada 1. novembris

Patlaban visi oratorijas «Paldies, Saule!» kolektīvi gatavojas katrs savā pilsētā. Jelgavas Jaunā
teātra meiteņu kustību grupa strādā pēc intensīva mēģinājumu grafika.
Foto: JV
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas un Šauļu sadraudzības pilsētu
pārrobežu kultūras
projekta «Kultūra bez
robežām» ietvaros
Lāčplēša dienā, 11.
novembrī, pulksten
19 uz Jelgavas kultūras nama lielās skatuves pirmatskaņojumu
piedzīvos scēniska
oratorija «Paldies,
Saule!». Oratorijā
vienlaikus darbosies vairāk nekā 100
mākslinieki no Jelgavas un Šauļiem.
Viens no projekta kuratoriem aģentūras «Kultūra»
projektu vadītājs Ivars Pirvics
stāsta, ka Jelgavas un Šauļu
sadarbībai bija kopīgs mērķis
– skatuviski muzikāls darbs,
kā rezultātā tapusi scēniska
oratorija «Paldies, Saule!».
Tās temats rasts abu tautu
kopīgās cīņās, lai nosargātu
savu brīvību, kuras pamatideja – tikai kopīgiem spēkiem,
abām tautām sadarbojoties,
mēs varam uzveikt pretinieku.
Kā simbols brīvībai, uzvarai
oratorijas caurvijošais motīvs
ir saule, kas rasts abu tautu
līdzīgajā folklorā.
Skatītājiem tiks dota iespēja
vērot Jelgavas kolektīviem
netradicionālu skatuvisko
ietērpu un kostīmus, kam
citādu skatījumu piedod lietuviešu kostīmu māksliniece
Reda Ogintiene un lietuviešu
scenogrāfs Arūns Ogints. Režisore pēc savas ieceres izrādi
skata kā purvu, kurā notiek
cīņa starp labo un ļauno. To
pastiprinās darbība divos torņos, lai tiektos pēc uzvaras,
saules un gaismas.
Libreta autors, rakstot darbu, idejas smēlies abu valstu
folkloras materiālos jeb tautasdziesmās, līdz ar to darbam

cauri vijas tautasdziesmai
raksturīgais minimālisms un
raitais skanējums.
Projekts īpašs ne tikai ar to,
ka tas ir pirmreizējs abu pilsētu
pārrobežu darbs, bet arī ar to,
ka šajā oratorijā iesaistīti abu
pilsētu mākslinieki. Kolektīvu
un solistu atlasē akcents likts
uz māksliniekiem, kas saistīti ar
katras valsts attiecīgo pilsētu.
Līdz ar to muzikāli dramatiskā
darba literārā teksta autors ir
jelgavnieks dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Viņš ir viens no mūsdienu
aktuālākajiem latviešu dzejniekiem, kurš, rakstot jaundarbu,
pētījis abu tautu folkloru. Mūziku skaņdarbam komponējusi
jelgavniece Līga Celma, kas ar
saviem darbiem pierādījusi, ka
ir ne tikai izcila kora diriģente,
kas ieguvusi «Grand Prix»
10. Latviešu skolu jaunatnes
koru konkursā, bet arī ir izcila
komponiste un koru darbu
autore. Darba režiju projektā
uzņēmusies Lolita Truksne,
kas savulaik bijusi režisore
Jelgavas Jaunajā teātrī un ir
vairāku lielu muzikālu projektu
autore – rokopera «Lāčplēsis»,
muzikālais uzvedums «Nakts
saule» un «Turies, mana tauta,
turies!». Domājot par māksliniecisko izpildījumu, sadarbība
veidota ar Aigaru Meri, kas ir
šī projekta mākslinieciskais
vadītājs un diriģents. Projektā
iesaistīts arī viņa diriģētais
jauktais koris «Zemgale», kas
sadarbosies ar L.Celmas vadīto
Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu
kori «Spīgo» un Šauļu pilsētas
jauniešu jaukto kamerkori «Atžalynas».
Pilotprojekta izpildē lielu
ieguldījumu dod solisti, kas
vairāk vai mazāk saistīti ar
mūsu pilsētu vai arī līdz šim
darbojušies kādā līdzīgā muzikālā projektā, – Jānis Kurševs,
Andris Kanniņš, Armands
Siliņš, Lauris Goss, Kārlis Rūtentāls, Jānis Misiņš, Jolanta
Strikaite.

Gunārs Kurlovičs, Jelgavas
pašvaldības izpilddirektors:
«Scēniskā oratorija tapusi Interreg IIIA programmas Dienvidu prioritātes projektu «Kultūra bez robežām» gaitā, kas
aizsākts jau pagājušā gada
novembrī, un tā vadītāja ir
Sandra Liepiņa. Tā mērķis ir
parādīt, vai šāda veida pārrobežu projekts ir realizējams. Kas
gan var būt skaistāks par divu
pilsētu kopīgu kultūras projektu mūzikla formā,
iesaistot abu valstu vadošos kultūras speciālistus!
Lai arī saspringto termiņu dēļ oratorijas pirmizrādi
pārcēlām no jūnija uz rudeni, esam pilnībā iekļāvušies termiņā. Izskatās, ka projekts būs veiksmīgs,

Oratorijas spraigumu un
sižetu ar kustībām veidos
Jelgavas Jaunā teātra astoņu
meiteņu deju kustību grupa,
kuras horeogrāfiju iestudējusi
horeogrāfe Alda Skrastiņa.
Muzikālo pavadījumu spēlēs
Jelgavas profesionālie kolektīvi – Raita Ašmaņa vadītais
Jelgavas bigbends un A.Meri
vadītais Jelgavas kamerorķestris.
I.Pirvics atzīst, ka oratorijas
izpildē vienlaikus iesaistīti
vairāk nekā 100 cilvēki, tāpēc
izrādes laikā tiks izmantota ne
tikai skatuve, bet arī orķestra
bedre. Ņemot vērā, ka uz skatuves visiem vietas nepietiek,
pirmo reizi arī Lielās zāles
pirmās skatītāju rindas tiks
pielāgotas orķestru vajadzībām.
Režisores uzstādījums – koriem, kas piedalās projektā,
teksts jāzina no galvas, jo arī
koris piedalīsies horeogrāfiskajā darbībā. Tāpēc jāatzīst,
ka lietuviešu kora darbs ir
nedaudz sarežģītāks nekā
mūsu kolektīviem, jo lielākā
daļa projekta iestudētā teksta
ir latviešu valodā ar dažiem
iestarpinājumiem viņu dzimtajā valodā.
Patlaban gan latviešu, gan
lietuviešu projektā iesaistītie mākslinieki pirmizrādei
gatavojas katrs savā pilsētā,
taču no 5. novembra Jelgavas
kultūras namā notiks intensīvi kopmēģinājumi. Pārrobežu
projekta laikā paredzētas
divas pirmizrādes – Lāčplēša
dienā, 11. novembrī, pulksten
19 Jelgavas kultūras namā,
bet 24. novembrī pulksten
18 Šauļu kultūras centrā.
Šī ir vienīgā iespēja redzēt
izrādi, jo otrreiz šis muzikālais projekts netiks atskaņots
šādā izpildījumā. Izrāde ir
bez maksas, taču vietu skaits
– ierobežots, tāpēc ikvienam
jādomā par savlaicīgu ierašanos.

jo pirmizrāde būs jau Lāčplēša dienā, kas atbilst
oratorijas tēmai, un ceru, ka arī sniegums būs labs.
Projekts ļoti svarīgs radošajiem cilvēkiem, jo tā bija
lieliska iespēja viņiem realizēt savas idejas, lai ar
katru reizi radītu kaut ko vērienīgāku nākotnē, jo
ne vienmēr paši varam atrast budžeta finansējumu
šāda mēroga pasākumam. Nepilni 50 tūkstoši latu
ir ļoti jūtams atbalsts kultūras nozarei, un kāpēc
gan neizmantot iespēju saņemt finanšu līdzekļus
no Eiropas Savienības fondiem? Ieguvēji ir skatītāji
un pilsētas iedzīvotāji. Projekts ļauj arī veidot arvien ciešākas saites ar Šauļiem, ar kuru jau līdz šim
mums īstenojusies visciešākā sadarbība. Tagad būsim ne tikai apmainījušies ar izstādēm, koncertiem
un citiem pasākumiem, bet arī iestudējuši kopīgu
mūziklu. Protams, sadarbība tiks turpināta, taču,
kāda tā būs, vēl nav zināms.»

Alda Skrastiņa, horeogrāfe, Jelgavas Jaunā teātra
kustību grupas vadītāja:
«Scēniskajā oratorija «Paldies, Saule!» īpaša ar to,
ka uz skatuves darbosies ne tikai astoņas Jelgavas
Jaunā teātra kustību grupas meitenes, bet arī abi
projektā iesaistītie kori. Horeogrāfijā esmu izmantojusi plastikas un pantomīmas elementus, tā būs
mūsu abstrakcija un versija par doto tēmu. Ar
kustību iestudējuma laikā paudīsim emocijas un
garīgo stāvokli sižeta brīdī. Uzstādījums darboties
arī korim ir grūts, taču zinu, ka viņi to spēs. Lai arī
kora kustības ir ļoti nosacītas, galvenais, lai viņi
iekļaujas kopējā tēlā, tādējādi kļūstot par iestudējuma pilnvērtīgiem
aktieriem. Visas izmantotās kustības pakļautas darba sižetam un tā
mūzikai. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem muzikāliem iestudējumiem šim
ir ļoti nopietna mūzika, kas mūs ieliek tādos kā rāmjos, taču tas netraucē mūsu darbam. Tā kā kustību grupas meitenēm oratorijā jābūt gan
gūstekņiem, gan kareivjiem, viņas tos atveidos nevis pārģērbjoties par
šiem tēliem, bet gan ar kustībām un dažādiem tērpa elementiem, kuru
tapšanā veiksmīga sadarbība veidojusies ar lietuviešu kostīmu mākslinieci. Ar dažādām mākslinieces šūtajām tērpu detaļām un kustībām mēs
palīdzēsim skatītājiem izprast attiecīgā momenta darbību. Manuprāt,
projekta īstenošanai izvēlēta veiksmīga komanda, kas ļoti daudz palīdzējusi arī manā darbā. Un man šķiet, ka jelgavnieku ieguvums šajā reizē ir
arī profesionālā lietuviešu mākslinieku komanda.»
Līga Celma, komponiste, Jelgavas 4. vidusskolas
meiteņu kora «Spīgo» diriģente:
«Ņemot vērā, ka sižets saistās ar 13. gadsimtu,
būs dzirdamas tautiskas intonācijas apvienojumā
ar mūsdienu ritmiem. Skaņdarba atskaņošanai
tiks izmantoti visi pieejamie stīgu instrumenti,
pūšaminstrumenti, kas paspilgtinās kara skatus,
darbosies ritma grupa un sintezators. Vadoties
pēc sižeta, kurā redzami divi lieli kaujas skati, būs
daudz aktīvas, motoriskas mūzikas, kur izmantotas
bungas un citi sitaminstrumenti. Mūzikas elementus darbam «Paldies, Saule!» smēlos no pieredzes
– esmu studējusi folkloru, piedalījusies folkloras ekspedīcijās. Pētīti tika
dažādi latviešu tautas mūzikas materiāli. Pašlaik darbojos urbānā folka
grupā «Gosti», kur izpildām dažādu pasaules tautu mūziku, arī latviešu
un latgaliešu tēmas. Saskarsme ar lietuviešu mūziku man bijusi caur sava
kompozīcijas maģistra darba tēmu, kur analizēju lietuviešu komponista
Broņa Kutaviča daiļradi. Tuvāk iepazinos ar trīs viņa oratorijām, kur
veiksmīgi risināts mūsdienu un arhaiskā slāņa apvienojums. Komponējot
palīgā ņemts arī lietuviešu tautas mūzikas žanrs sutartīnes – lietuviešu
tautasdziesmas, kas rakstītas kanoniski, radot daudzbalsīgu efektu.
Manuprāt, gan oratorijas teksts, gan mūzika rosina jelgavniekus būt ļoti
lepniem par to, ka mēs esam zemgalieši un ka mums ir vēsture, kurā
bijuši ļoti lepni, brīvību mīloši, drosmīgi un neatkarīgi cilvēki. Mana kā
komponistes lielākā cerība ir, ka šī ideja tiks nodota klausītājiem un viņi
jutīs līdzpārdzīvojumu. Projekts īpašs arī to, ka leiši un letiņi parādīti
kā vienotas brāļu tautas kopīgajā vēsturiskajā saiknē. Manuprāt, darbs
izdevies, bet to, vai tas tā ir, redzēsim un dzirdēsim pēc pirmizrādes.»
Aigars Meri,
projekta mākslinieciskais vadītājs, diriģents:
«Kad uzzināju par Jelgavas un Šauļu pilsētu iespējamo sadarbību kopējā kultūras projektā, biju
pārliecināts, ka tam jābūt jaundarbam. Sākumā tika
meklēts komponists, kas varētu realizēt šo kopīgo
ieceri. No uzrunātajiem skaņražiem atsaucīgākais
bija Zigmars Liepiņš, tomēr projekta apstiprināšana
ritēja daudz ilgāk nekā komponista radošais darbs,
tādējādi sākotnēji Jelgavai iecerētais tika Latvijas
Nacionālajam teātrim. Šie notikumi lika atkal meklēt
komponistu un idejas koncepciju. Konstatēju, ka,
meklējot situācijas risinājumu Rīgā, neapzināti esmu ignorējis savas vienaudzes, komponistes, diriģentes, jelgavnieces Līgas Celmas radošo potenciālu. Pēc īsas sarunas par iespējamo sadarbību bijām vienojušies – Līga
rakstīs šim projektam skaņdarbu, Kārlis Vērdiņš – libretu. Vispatīkamākā
ir atziņa, ka ar šo projektu Jelgava veicina latviešu komponistu daiļradi,
tādā veidā iekļūstot Latvijas mūzikas vēsturē. Skaņdarbam, manuprāt,
ir tumšs kolorīts, kas mijas ar komiskiem pārspīlējumiem, satīriskām
epizodēm, raksturojot galvenos tēlus, un rezumējošu, ilustratīvi dzidru
finālu. Ir lieliski, ka šajā skaņdarbā ir skaidri jaušama polistilistika, ne
tikai krustojot akadēmiskās mūzikas žanrus, bet arī organiski apvienojot
folkloru, tas ir, vieglās mūzikas žanrus, 20., 21. gadsimta kompozīcijas
tehniku elementus.»
Reda Ogintiene, tērpu māksliniece:
«Tērpus izrādei no Šauļiem uz Jelgavu nogādāšu
5. novembrī un tad arī mākslinieki pirmo reizi tos
ieraudzīs un uzlaikos. Kāpēc tikai tad? Tāpēc, ka tie
top Lietuvā, bet mākslinieki ir Latvijā. Tas nozīmē, ka
nemaz tik bieži satikties nevaram. Tā kā pirmizrāde
paredzēta 11. novembrī, viņiem būs nedēļa laika, lai
pie tiem pierastu. Jāteic gan, ka atsevišķas kostīmu
detaļas – lakati, svārki – jau ir Jelgavā, jo tie nepieciešami mēģinājumu procesā. Kad piekritu iesaistīties
šīs izrādes tapšanā, apzinājos, ka tas būs sarežģīts
darbs. Sarežģīts kaut vai tādēļ, ka, veidojot tērpus,
jāņem vērā, ka «Paldies, Saule!» nav ilglaicīgs pasākums, to nav paredzēts
izrādīt vairākas sezonas, bet gan reizi Jelgavā un reizi Šauļos, tādēļ prasības
ir pavisam citas. Taču tas vienlaicīgi man ļāva arī vairāk eksperimentēt. Idejas
ģenerējām kopā ar vīru Arūnu, kurš ir šīs izrādes scenogrāfs. Mums bija
svarīgs vienojošais aspekts – panākt, lai dekorācijas un tērpi uz skatuves
nedzīvotu katrs savu dzīvi. Kostīmu tapšanas laikā konsultējos ar arheologiem, lai izzinātu vēsturisko kontekstu, un rezultātā tapa nevis krāšņi, bet
gan mierīgi, nosvērti tērpi, kas atbilst baltu kultūrai. Līdz šim jelgavniekus
esmu uzrunājusi ar savu grafiku, kas savulaik tika parādīta Jelgavas un
Šauļu mākslinieku kopīgi veidotajā izstādē, tagad viņi varēs novērtēt arī
manis veidotos tērpus. Šis projekts ir fantastisks! Es tajā iesaistījos nevis
tādēļ, lai popularizētu savu vārdu, bet tāpēc, ka tas ir interesanti, tas ir jauns
izaicinājums. Māksliniekam ir svarīgi trāpīt mērķī.»

