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Jau šogad autoostā
būtiski ierobežos satiksmi

Huligāni sabojā
apgaismojumu
Lielajā ielā
 Daiga Laukšteina

Latvijas svētku vakarā tika sabojāts pilsētā uzstādītais sensors
– fotoelements, kas
automātiski regulē
laternu iedegšanos
diennakts krēslas un
tumšajās stundās.
Tālab Lielā iela ieslīga
naksnīgā tumsā.

Autoostas teritorijā jau šogad varētu parādīties vismaz deviņas dažādas ceļa zīmes, kas ierobežos privāto automašīnu iespēju
Foto: JV
iebraukt, apstāties un stāvēt autoostā.
 Sintija Čepanone

Vēl šogad tiks izskausta
transportlīdzekļu drūzmēšanās autoostā, jo
pēc SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP) iniciatīvas tiks ierobežota
privātā autotransporta
novietošana autoostas
teritorijā.
«Mums ir svarīgi panākt,
lai privātās automašīnas neiebrauktu autoostā, tādējādi
sabiedriskajam transportam

traucējot piekļūt peroniem
un izbraukt no teritorijas,»
JAP valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs atklāj, ka pagājušajā nedēļā Satiksmes kustības
drošības komisijā tika skatīts
iespējamais šīs problēmas risinājums. Tas atbalstīts, un jau
tuvākajā laikā ar atbilstošām
ceļa zīmēm un nožogojumiem
tiks ierobežota privātā transporta novietošana autoostas
teritorijā.
P.Salkazanovs stāsta – lai situācijai rastu risinājumu, uzņēmumam «Saava-LV» tika uzticēts

izstrādāt projektu privātā transporta klātbūtnes mazināšanai
autoostas teritorijā. Nepilnību
dēļ tas bija jāpārstrādā, taču nu
rasts galīgais risinājums. «Tas
paredz autoostā izvietot apmēram deviņas dažādas ceļa zīmes,
kas ierobežotu privātā transporta
plūsmu,» P.Salkazanovs arī atklāj, ka laukums starp «Admirāļu
klubu» un skvēru tiks norobežots
ar bordām. «Tas kļūs par braucamo daļu,» akcentē JAP valdes
loceklis.
Kā «Jelgavas Vēstnesim»
skaidro Attīstības un pilsētplā-

nošanas pārvaldes transporta
plānotājs Janeks Dreija, Satiksmes kustības drošības komisija JAP piedāvāto risinājumu
apstiprinājusi.
P.Salkazanovs atklāj, ka ar
teritorijas īpašniekiem plānotās darbības jau saskaņotas.
«Pašlaik norit cenu aptauja, lai
noskaidrotu, kura firma veiks
ierobežojošo ceļa zīmju un bordas uzstādīšanu,» JAP valdes
loceklis norāda, ka autoostas
teritorijā novietoto privāto
transportlīdzekļu skaits saruks
vēl šajā gadā.

Gaisa balons gandrīz iekrīt Lielupē
 Sintija Čepanone

18. novembra pievakarē
ne vienu vien jelgavnieku pārsteidza neierasts
skats – gaisa balons, kas
šķērsoja Lielupi, zaudēja augstumu, pāris
reižu pieskārās ūdenim,
līdz beidzot piezemējās
pļavā pretī upei.
«Pilots acīmredzot kaut ko nebija aprēķinājis. Gaisa balons iegrima ūdenī, taču, par laimi, galā
tika saviem spēkiem un veiksmīgi
piezemējās pļavā. Glābšana nebija
vajadzīga,» stāsta Pašvaldības
policijas dežurants Genādijs Muravskis, kas tobrīd bija norīkots
apsargāt petardes, kurām pēc

pāris stundām debesīs vajadzēja radīt krāšņo valsts
svētku salūtu. Kad likumsargi steigušies
palīgā, atklājās, ka
gaisa balona grozā ir
jaunlaulātie, kas savā
kāzu dienā nolēmuši
baudīt Jelgavas skaistumu no putna lidojuma.
Pašvaldības policijas priekšnieka vietas izpildītājs Guntars
Akmentiņš teic, ka par minēto
incidentu policijas darbinieki
iesnieguši ziņojumu. «Ar kaut ko
tādu saskaros pirmo reizi,» teic
G.Akmentiņš, piebilstot, ka šis
gadījums pārsteidzis kā policijas
darbiniekus, tā pilsētas iedzīvotājus un droši vien arī pašus gaisa
balona pasažierus.

«Jaunais pāris turējās
braši,» par lidojumu 18.
novembrī teic gaisa
balona pilots jelgavnieks Gints no sporta kluba «99 gaisa
baloni». Viņš stāsta,
ka pacelšanos gaisa
balonā nesen salaulātie
rīdzinieki svētdien ap
pulksten 15.30 sāka Svētē,
bet pēc apmēram stundas piezemējās Jelgavā, pļavā pie Lielupes.
Gints vērtē, ka lidojums noritējis
veiksmīgi un visi plānotie triki
izdevušies godam. «Jaunlaulātie
varēja gan noraut pāris čiekuru
no egļu galotnēm, gan pamērcēt
kājas Lielupes ūdeņos,» pilots
uzsver, ka balona groza pieskaršanās ūdenim bijis iepriekš rūpīgi

plānots gājiens, nevis negadījums.
«Droši vien vērotājiem no malas tā
vis nešķita,» viņš piebilst, atklājot,
ka pirms lidojuma tiek apzinātas
pasažieru vēlmes, arī pirms katra
gaidāmā manevra gaisā viņi par to
tiek brīdināti. Arī laika apstākļi
bijuši lidojumam piemēroti. Stāstot par likumsargu iesaistīšanos
piezemēšanās procesā, Gints teic:
«Par to policijas darbiniekiem
liels paldies. Viņi tiešām bija ļoti
atsaucīgi un pretimnākoši.»
Gaisa balona pilots atklāj, ka
Jelgavu sava lidojuma maršrutā
vēlas iekļaut ļoti daudzi cilvēki,
jo skats no augšas esot iespaidīgs.
«Pils, Lielupes līkloči... Turklāt
valsts svētkos pilsēta bija īpaši
skaista, sevišķi aizdegtās svecītes,» norāda Gints.
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Visticamāk, kāds bariņš
jauniešu piekļuva sensoram
un ierīci sabojāja. Iespējams,
viņi nenojauta, ka antenai
piestiprināts jutīgs sensors
jeb fotoelements, kas reaģē uz
gaismu. Ielas apgaismojums
ieslēdzas un izslēdzas pēc grafika. Tas izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes pētījuma. Tiklīdz
debesu spīdeklis atrodas trīs
grādus aiz horizonta, sensori
par to ziņo, un automātiski
ieslēdzas pilsētas apgaismojums konkrētā rajonā. Tāpat
notiek saullēktā. Pēc šāda
Rīgas Tehniskajā universitātē
izstrādāta un «Rīgas gaismas»
akceptēta standarta noteikta
sensoru darbība visā valstī.
«Mēs allaž mēģinām šādas ierīces pilsētā uzstādīt augstāk,
arī apslēpt, bet, redziet, vienalga atrod,» teic pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» elektrotīklu inženieris
Jānis Dambergs.
Huligānisms mūsu pilsētai
nav svešs. Vēl 18. novembrī
bez apgaismojuma palika Vīg-

riežu iela. Tur bija atlauzts
sadales skapis un gaisma
izslēgta. Bojājumi jau novērsti.
J.Dambergs norāda, ka ir
trīs veidi, kā Jelgavā automātiski ieslēdzas apgaismojums.
Daļa laternu ieslēdzas ar
rāciju palīdzību pēc grafika,
citas – ar programmu pēc
pulksteņa mehānisma. Vēl dažas regulē jau minētie krēslas
– gaismas sensori. Protams,
ir iespēja ieslēgt gaismu ar
rokas vadību, taču tas notiek
tikai steidzama remonta vai
pārbaužu laikā. J.Dambergs
uzsver, ka elektriķiem stingri noteikts remontdarbus
veikt tikai diennakts gaišajās
stundās, tādēļ arī 18. novembrī pa dienu Lielajā ielā bija
ieslēgtas laternas. Arī turpmāk tā varētu notikt, jo pirms
Ziemassvētkiem tiek uzstādīti
rotājumi, tāpēc nepieciešams
pārliecināties, ka mirdz ne
vien tie, bet arī centrālais apgaismojums nav traucēts.
Toties šonedēļ gaišāka un
omulīgāka kļuvusi autobusu
pietura pie stacijas un ielas
posms līdz rajona slimnīcai.
Tur uzstādīti trīs apgaismojuma balsti ar nātrija lampām.
Tās ir ekonomiskas un netraucētas kalpo trīs gadus.

Par traucētu ielu apgaismojumu pašvaldības
aģentūrai «Pilsētsaimniecība» var ziņot pa
tālruni 3023899.

Uzvaras parks
atvērts
 Ritma Gaidamoviča

Lai arī divas nedēļas
pirms Uzvaras parka
rekonstrukcijas beigām darba veicējus
SIA «Kulk» pārsteidza
vairāk nekā 30 tonnas
smags betonvedējs,
kas sabojāja gājēju
celiņus un zālienu,
postījumi novērsti
un parks pagājušajā
nedēļā nodots ekspluatācijā aģentūrai
«Pilsētsaimniecība».
SIA «Kulk» valdes loceklis
Jānis Melbārdis atzīst – lai
arī projekta gaitā norisinājušies ļoti daudz notikumu,
kas traucējuši darbu, ob jekts esot veiksmīgi pabeigts.
J.Melbārdis skaidro, ka arī
pirms pāris nedēļām piedzīvotās nekārtības, kad be-

tonvedējs izbraukāja gājēju
ceļu un parka teritoriju, ir
novērstas. «Ņemot vērā, ka
objekts bija jānodod un darbi
nevarēja gaidīt, negadījuma
novēršanā ieguldījām uzņēmuma līdzekļus. Patlaban
gaidām kompensāciju no SIA
«Jelgavas MB» 3000 latu apmērā,» tā valdes loceklis. SIA
«Kulk» ražošanas direktors
Artūrs Ošenieks atzīst, ka
šādi tādi darbi vēl palikuši,
taču tie tuvākajā laikā tiks
izdarīti. Paveiktajam dota arī
trīs gadu garantija.
«Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs Baļčūns «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta, ka pašlaik
Uzvaras parku apsaimniekošanā pārņēmusi SIA «Zaļā rota»,
kas uzvarējusi cenu aptaujas
konkursā. Šī uzņēmuma darbiniekiem arī nodotas visu parka
vārtu atslēgas.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Augstāki nami, plašākas darījumu
zonas un autostāvvietas
 Sintija Čepanone

«Jelgavas teritorijas
plānojuma 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana turpināsies
līdz 26. novembrim,
un tieši šis ir piemērotākais laiks izteikt
savu viedokli, lai pilsētas attīstībai svarīgajā dokumentā vēl
varētu veikt korekcijas,» iedzīvotājus aicinot nebūt vienaldzīgiem, saka Attīstības
un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte. «Jelgavas Vēstnesis» viņu
aicināja uz sarunu, lai
izzinātu, kā jaunais
teritorijas plānojums
ietekmēs jelgavnieku
ikdienu.

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte norāda, ka jaunais teritorijas
plānojums izstrādāts, pirmām kārtām domājot par iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Foto: JV
Tieši tādēļ ikviens aicināts izteikt savu viedokli par dokumenta 1. redakciju.

Iepriekšējais teritorijas
plānojums tika izstrādāts atļautā izmantošana ir daudzlaika periodam no 1999. stāvu dzīvojamās teritorijas
līdz 2010. gadam. Kopš tā ar retinātu apbūvi. Protams,
laika pilsēta strauji attīstī- izstrādājot detālplānojumu un
jusies. Vai, salīdzinot ar ie- risinot šo teritoriju perspektīpriekšējo dokumentu, jau- vo attīstību, maksimāli jāsanajā, kas paredzēts 2008. glabā esošie vērtīgie kokaugu
– 2020. gadam, prioritātes stādījumi, kā arī jānodrošina
to publiskā pieejamība. Tādēir būtiski mainījušās?
Jaunā teritorijas plānojuma jādi šīs platības varētu veidoprojekts radīts, pirmām kār- ties kā ekskluzīvas dzīvojamās
tām domājot par iedzīvotāju teritorijas, vienlaicīgi nodrošiērtībām un dzīves kvalitātes not iedzīvotājiem kvalitatīvas
paaugstināšanu. Tajā priori- dabas vides pieejamību.
Augot satiksmes intensitātes būtiski mainījušās nav.
Piemēram, rūpnieciskās te- tātei, jautājums par Ziemeritorijas pilsētā neesam nedz ļu apvedceļa un tilta izbūvi
samazinājuši, nedz palielinā- kļūst aizvien aktuālāks.
juši, taču esam paplašinājuši Kā tas iekļausies Jelgavā
darījumu zonu platības, kurās un ietekmēs teritorijas
perspektīvā varētu būt kā da- attīstību?
Ziemeļu apvedceļa izbūve
rījumu objekti, tā uz zinātni
balstīta ražošana. Darījumu pilsētai ir ļoti aktuāls jauzonas izvietotas gar esošajām tājums. Lidlauka apkaimē
un topošajām automaģistrā- atrodas plašas pašvaldībai
lēm, kā pārejas josla no ražo- piederošas teritorijas. Tās sašanas teritorijām uz individu- skaņā ar teritorijas plānojumu
ālajām dzīvojamajām teritori- paredzētas ražošanas attīstībai. Ziemeļu apjām, piemēram,
vedceļš nodrošiK a l n c i e m a Jelgavas ilgtermiņa
nās piekļūšanu
ceļa un līniju attīstības prioritātes
šīm teritorijām,
apkaimē, kur
pašlaik norit • Izglītots, konkurētspējīgs, vesels tādā veidā uz
tām varētu
strauja apbūve. un sociāli aktīvs iedzīvotājs;
Tas atvieglo- • Ekonomiski attīstīts zināšanu, n o v irzīt s ma tehnoloģiju un jauninājumu
go transportu.
tu jelgavniecentrs;
ku ikdienu, jo • Pilsēta ar mūsdienīgu un ilgt- S a k ā r t o t a i n frastruktūra ir
viņiem netālu spējīgu dzīves vidi.
viens no priekšno dzīvesvietas
noteikumiem
būtu pieejami
teritorijas attīstībai, līdz ar to
nepieciešamie pakalpojumi.
Jaunajā teritorijas plānoju- lidlauka teritorija atgūs otro
mā arī maksimāli tiek sagla- elpu. Tieši tādēļ ir svarīgi izbātas visas zaļās zonas – meži, būvēt Atmodas ielu posmā no
parki, Lielupes palienes pļavas, Dobeles šosejas līdz Lapskalna
dabas pamatnes teritorijas. Iz- ielai. Protams, Ziemeļu apņēmums ir pāris privātīpašu- vedceļš arī mazinās satiksmes
mā esoši zemesgabali, kas līdz intensitāti pilsētas centrālajā
šim netika pienācīgi kopti. Lai daļā. Ielas projektēšana jau patos veidotu pievilcīgākus, kā redzēta nākamā gada budžetā,
arī izmantotu lietderīgi, teri- bet 2009. gadā varētu sākties
torijas plānojuma projektā to būvniecība.

Saskaņā ar cukurfabrikas restrukturizācijas
plānu vietā, kur pašlaik vēl
slejas ražotne, līdz 2010.
gadam jābūt vien klajam
laukam. Kā paredzēts apgūt šo teritoriju?
Šī zemesgabala attīstības
iespējas ir daudzpusīgas. Jaunajā teritorijas plānojumā
cukurfabrikas teritorija ir
sadalīta trīs zonās. Gar upes
krastu atļauta sabiedriskā darījuma ēku apbūve; laukumā,
kur tika bērtas cukurbietes,
– daudzstāvu dzīvojamā apbūve; savukārt teritorija gar
dzelzceļu, kur pašlaik slejas
cukurfabrikas ēkas, paredzēta
kā ražošanas zona. Sarunās
esam noskaidrojuši, ka teritorijas īpašnieku mērķi, tas,
kā viņi redz šī zemesgabala
attīstību, saskan ar teritorijas
plānojumā iestrādāto.
Nav noslēpums, ka aizvien vairāk cilvēku, arī
ekonomisku apsvērumu
dēļ, no dzīvokļa pilsētas
centrā pārceļas uz vasarnīcām. Tās tiek pielāgotas
dzīvošanai arī aukstajos
gadalaikos, turklāt augļudārzu teritorijā cita pēc
citas slejas privātmājas...
Procesu, kad augļudārzu
teritorijas tiek pārvērstas par
savrupmāju apbūves teritorijām es vērtēju negatīvi. Tās
jau sākotnēji tika paredzētas
augļudārzam, dzīvošanai vasarā, tādēļ tur ir neattīstīta
infrastruktūra. Un tas nav
tikai ūdensvads un kanalizācija – arī ielu infrastruktūra ir
visnotaļ bēdīgā stāvoklī. Dalot
šīs teritorijas augļudārziem,
ielu platums bija paredzēts
pietiekams, lai vajadzības gadījumā tās varētu paplašināt,
taču zemes reformas gaitā, kad
tā tika nodota īpašumā, uzmē-

rījumi tika veikti pa žogiem.
Tādējādi pašlaik tur izveidot
normālas ielas, nodrošinot
atbilstošus apstākļus, ir grūti. Infrastruktūras attīstību
kavē arī blīvums, kā sadalīti
augļudārzi.
Jaunajos apbūves noteikumos nav paredzēta augļudārza
teritorijas izmantot savrupmāju apbūvei. Protams, ja
cilvēks grib dzīvot vasarnīcā,
to var darīt, taču jāņem vērā,
ka dzīvojamās mājas statuss
būs ierobežots.
Teritoriālā plānojuma
projektā noteiktas arī vietas, kur mazliet neierasti Jelgavai atļauts būvēt
daudzdzīvokļu namus, kas
ir augstāki par pieciem
stāviem.
Līdz šim apbūves noteikumos daudzstāvu dzīvojamās
teritorijās maksimālais stāvu
skaits bija paredzēts līdz pieciem, taču pieredze apliecināja, ka tas rada ne mazums
problēmu. Turklāt pašlaik
Jelgava ir telpiski zema pilsēta, taču, attīstoties Ziemeļu
apvedceļam, sešu un vairāk
stāvu nami varētu tikt veidoti
kā skatupunkti. Tādējādi pilsēta vizuāli it kā tiktu pacelta
uz augšu.
Ēkas, kurām ir vairāk nekā
pieci stāvi, galvenokārt paredzētas teritorijās, kur jau
pašlaik ir daudzstāvu dzīvojamās mājas, piemēram, RAF
dzīvojamā masīva apkaimē,
Atmodas ielas turpinājumā.
Automašīnu skaita pieaugumu var izjust, ne tikai
pārvietojoties pa pilsētas
ielām, bet arī cenšoties novietot auto stāvlaukumos.
Tā ir, tieši tādēļ jārisina
jautājums par jaunu autostāvvietu, tostarp daudzstāvu,
izbūvi pilsētas centrā. Pašlaik

tiek skatītas tām piemērotākās
vietas. Visticamāk, jaunas
stāvvietas varētu tikt izbūvētas pašreizējās autoostas
apkārtnē. Jāteic, ka pēdējā
laikā ierasti ir projekti, kuros
šis jautājums tiek risināts,
īpaši daudzstāvu dzīvojamo
māju apbūvei. Turklāt arī
jaunajos apbūves noteikumos
paredzēts, ka uz vienu dzīvokli
jābūt pusotrai autostāvvietai.
Protams, uzmanība tiek pievērsta arī jau esošo stāvlaukumu saglabāšanai, tādēļ jaunajā
teritorijas plānojumā iekļauts
nosacījums, ka autostāvvietas,
kas ir privātīpašums, drīkst
izmantot citiem mērķiem, taču
ar nosacījumu, ka tiek saglabāts esošais autostāvvietu
skaits un nodrošinātas papildu
vietas, kas nepieciešamas jaunajam objektam.
Jāpiebilst, ka pilsētas centrs
nav piemērots ne tikai lielajiem ražošanas uzņēmumiem,
bet arī garāžām. Perspektīvā
tās plānots «izcelt» no centra
teritorijas, tieši tādēļ jautājums par jaunu autostāvvietu
izveidi kļūst vēl aktuālāks.
Vai iespējams, ka ārpus
pilsēta centra varētu pārcelt arī citus lielākus objektus, piemēram, tirgu?
Šāda iespēja tiek izskatīta.
Jāņem vērā, ka pašlaik tirgus
atrodas uz zemesgabaliem, kas
pieder vairākiem īpašniekiem,
līdz ar to tā attīstība šajā
teritorijā ir problemātiska.
Pašlaik apzinām vietas, kur
tirgu varētu pārcelt, ņemot
vērā gan iedzīvotāju blīvumu,
gan to, lai tā atrašanās vieta
būtu izdevīga arī no transporta plānošanas viedokļa.
Jaunais tirgus noteikti būtu
modernāks nekā pašreizējais,
ērtāks gan tirgotājiem, gan
pircējiem.
Šodien, 22. novembrī,
pulksten 18 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā norisināsies teritoriālā plānojuma sabiedriskās apspriešanas sēde.
Jā, un uz to aicināts ikviens
iedzīvotājs. Tā jelgavniekiem
būs iespēja tikties ar speciālistiem, kas iesaistījušies dokumenta izstrādē, un paust savu
viedokli par pilsētas attīstības
redzējumu. Jāatgādina, ka
teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana
sākās jau oktobrī un noslēgsies
26. novembrī. Un šī ir viena no
pēdējām iespējām dokumentā
veikt labojumus.
Jāatzīst, ka līdz šim esam
saņēmuši salīdzinoši maz ierosinājumu, taču ir atsevišķas
teritorijas, par kuru attīstību
iedzīvotāji ir īpaši ieinteresēti.
Viņu minētie iebildumi noteikti tiks apkopoti un ņemti
vērā.

Bērnu skaits Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā

Skaitļi runā

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra dati
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Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat
iespēju valsts
svētkos pilsētas
autobusos braukt
bez maksas?
Vitolds
Zahars,
pensionārs:
– Tā noteikti
ir laba dāvana, saņemot
ko tādu, tiešām jūtam,
ka ir svētki.
To esmu izmantojis arī iepriekšējos gados. Tā ir lieliska iespēja
aizbraukt ciemos pie kāda drauga, kas nedzīvo pilsētas centrā.
Manuprāt, šī dāvana jāsaglabā
arī turpmāk.
Edīte,
pensionāre:
– Šādu tradīciju Jelgavā
vajadzēja ieviest vēl agrāk! Pati gan
ar sabiedrisko transportu nebraucu, jo sāp kāja, taču,
domājot par pārējiem iedzīvotājiem, šāda dāvana ir apsveicama.
Manuprāt, par brīvu cilvēkus
vajadzētu vest ne tikai valsts
svētkos, bet arī Pilsētas svētkos
un citos lielākos notikumos
mūsu pilsētā.
Indra
Vagale,
grāmatvede:
– Manuprāt,
tā ir ļoti jauka
domes dāvana jelgavniekiem Latvijas
dzimšanas
dienā. Jāpriecājas, ka Jelgava
pārņēmusi citu pilsētu pieredzi.
Es iespēju braukt bez maksas
izmantoju.
Aija Rebāne,
studente:
– Tieši valsts
svētkos devos apciemot
radus laukos,
tāpēc ar pilsētas autobusiem nebraucu. Taču, manuprāt, tā ir ļoti
jauka dāvana ikvienam jelgavniekam un pilsētas viesim.
Andris Ozols,
kapelāns:
– Par šādu
iespēju gan
neko nezinu. Man
nav gadījies
valsts svētkos
braukt ar pilsētas sabiedrisko transportu.
Bet dāvana noteikti nav slikta.
Izmantošu, ja reiz tā paredzēta
visiem jelgavniekiem.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktora pienākumu
izpildītājs: J. Kovaļevskis
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
Reklāma: tālr. 63048803; 29551363,
e-pasts: reklama@zi.jelgava.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
e-pasts:
linda.zvejniece@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un reklāmu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Uzvaras parks atvērts
(No 1.lpp.)
Viņi būs tie, kas katru dienu
rūpēsies par vārtu atslēgšanu un
aizslēgšanu. A.Baļčūns teic, ka
tuvāko māju iedzīvotājiem nav
jāuztraucas, ka tagad būs jāstaigā apkārt parkam – vārti ziemā
būs atvērti no pulksten 7 līdz 22,
tāpēc cilvēki parkā droši varēs
atpūsties. Iespējams, ka vasarā
vārti būs atvērti līdz pulksten 23.
Direktors stāsta, ka tuvāko divu
nedēļu laikā Uzvaras parkā tiks
uzstādītas arī videonovērošanas
kameras. Bet kopš pagājušās
nedēļas Jelgavas Pašvaldības policija šo teritoriju iekļāvusi savos
patruļu maršrutos. Patlaban tiek
risināti jautājumi par pastāvīgu
Pašvaldības policijas iesaistīšanu
parka uzmanīšanā, lai nepieļautu
demolēšanu un nekārtības parka
teritorijā.
A.Baļčūns atzīst, ka viņam
ir liels gandarījums par to, ka
parkā izdevies iestādīt diezgan
lielus kokus – tas atdzīvinājis
teritoriju, lai tā nebūtu tik klaja.
Runājot par tualetēm, direktors
atklāj, ka sākumā šis jautājums
tiks risināts ar pārvietojamām,

taču jau noslēgta vienošanās ar
SIA «Baks», kas blakus topošajam
atpūtas kompleksam piebūvēs
atsevišķu korpusu, kurā ierīkos
sabiedriskās tualetes. Tās varēs
izmantot arī parka apmeklētāji.
Kad varētu notikt pirmais
kultūras pasākums parkā, pagaidām vēl pāragri spriest,
taču rekonstrukcija ir pabeigta
– aģentūra «Kultūra» jau nākamajā sezonā var sākt organizēt
brīvdabas pasākumus parkā.
«Galvenais, ka mums tagad
būs vieta, kur organizēt brīvdabas pasākumus. Sākumā
gan izmantosim pārvietojamu
skatuvi, taču ar laiku plānots
uzstādīt arī stacionāro estrādi,»
stāsta A.Baļčūns.
Muzeja direktore Gita Grase,
uzteicot vēl vienu sakārtotu
vietu pilsētā, teic – žēl, ka daļa
iedzīvotāju, nezinot patiesību
par Uzvaras parka nosaukuma
rašanos, saista to ar padomju armijas cīņām pret vāciešiem Otrā
pasaules kara gados. «Padomju
okupācijas varai šāds uzskats
bija pa prātam, taču šis nosaukums saistīts ar Brīvības cīņām

Apgūsti
datorprasmes par
puscenu

Posta pieturas
un autobusus

 Sintija Čepanone

Līdz 28. novembrim Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
(JRPIC) var pieteikties
datorkursiem. Tajos par
50 procentiem lētāk
būs iespējams apgūt
pamatprasmes, kā arī
papildināt savas zināšanas teksta apstrādē, izklājlapu un prezentāciju
veidošanā.

 Kristīne Pētersone

Jelgavas Autobusu
parkam (JAP) zaudējumus turpina nodarīt
huligāni, kas sabojā
autobusu kustības sarakstus pieturvietās,
izsit stiklus autobusiem un bojā transportlīdzekļus.
SIA «Jelgavas Autobusu
parks» komercdirektore Viktorija Ļubļinska informē, ka
lielākās problēmas ir pilsētas
centrā, kur šogad nomainītas
apmēram 50 plāksnes ar autobusu kustības sarakstiem. Šie
zaudējumi vien veido vairāk
nekā 500 latu, aprēķinājis JAP
Pārvadājumu daļas transporta
inspektors Gatis Dūmiņš. Dažkārt izdemolētas arī pieturvietas, soliņi un turpat uzstādītās
pilsētas kartes ar sabiedriskā
transporta shēmām. Nereti
autobusiem tiek izsisti stikli.

Īsi
 Vēl līdz 27. novembrim
bērni un jaunieši aicināti
pieteikties aģentūras «Kultūra» izsludinātajā Latvijas
bērnu un jauniešu zīmējumu
konkursā, kas veltīts Ledus
skulptūru festivāla 10. dzimšanas dienai. Viņiem jāizstrādā jubilejas festivāla logo,
pastmarkas vai apsveikuma
kartītes dizains. Katrs dalībnieks

Pabeigta Uzvaras parka rekonstrukcija, un tas gatavs uzņemt apmeklētājus – vārti atvērti no
pulksten 7 līdz 22. Lai nepieļautu demolēšanu un nekārtības parka teritorijā, tuvāko divu nedēļu
Foto: JV
laikā tajā tiks uzstādītas arī videonovērošanas kameras.
– kad pēc ļoti sīvām cīņām 1919.
gada 11. novembrī Bermonts no
Rīgas ieņemšanas bija spiests
atteikties un atkāpās uz savu
citadeli Jelgavu. Brīvības cīņu
kulminācija – Rīgas nosargāšana 1919. gada 11. novembrī
– kļuva par simbolu latviešu tautas patriotismam, tāpēc tagad

Nesen kādam autobusam galapunktā norauta pat valsts
numura zīme.
Huligānus pieķert izdodas
reti, taču nesen policija aizturējusi kādu vīrieti, kas autobusam
bija izsitis vairākus stiklus un
nozadzis naudu.
Lielākā daļa postījumu pastrādāti pilsētas centrā, RAF
apkaimē, pieturā «Depo», kā
arī Tušķos. «Ārpus pilsētas
robežām situācija ir labāka,»
norāda G.Dūmiņš.
Visticamāk, lielākā daļa vandaļu ir jaunieši vai iereibuši
iedzīvotāji, jo gandrīz visi nodarījumi ir bezjēdzīgi. «Diemžēl
huligānu dēļ cieš visi pasažieri,
kam tiek liegta iespēja izmantot
transporta kustības sarakstus.
Arī JAP darbu kavē šo postījumu novēršana, un izmaksas
ir ievērojamas. Kamēr nemainīsies sabiedrības kultūra un
attieksme, pozitīvas izmaiņas
diez vai ir sagaidāmas,» skaidro
speciālists.

«Sarunās ar darba devējiem
atklājas būtiska problēma – proti,
vēl aizvien ir daudz tādu strādājošo, kuri savā jomā ir lieliski
aroda pratēji, taču viņiem ir
nepietiekamas datorzināšanas
vai to nav vispār,» norāda JRPIC
Informācijas tehnoloģiju nodaļas
vadītāja Antra Škinča. Lai šo
problēmu mazinātu, JRPIC sadarbībā ar Latvijas Informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas
asociāciju projekta «Latvija@  Ritma Gaidamoviča
Pasaule» gaitā īsteno programmu
«E-apmācīts rajons II». Tās laikā
Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo» no
simts iedzīvotājiem tiek piedā14. līdz 18. novembrim viesojās Vīnē, kur startēja
vāta iespēja apgūt un padziļināt
24. Franča Šūberta starptautiskajā koru konkursā.
datorprasmes.
«Spīgo» bērnu un jauniešu kategorijā saņēma 1.
«Šie kursi paredzēti kā cilvēkiem
vietu, bet tā diriģente Līga Celma – labākās diribez priekšzināšanām, tā arī tiem,
ģentes balvu.
kuri jau apguvuši datorprasmju
pamatus,» A.Škinča norāda, ka par
12 stundu kursu būs jāmaksā vien
puse – 15 lati –, bet otru pusi segs
akciju sabiedrība «Hansabanka».
Šī ir lieliska iespēja darba devējiem
datorlietošanā izglītot uzņēmumā
strādājošos. Protams, kursiem var
pieteikties arī individuāli.
Nodarbības tiks organizētas kā
rīta, tā vakara grupās, un jau šā
gada nogalē izglītojamie saņems
zināšanas apliecinošu sertifikātu.
Kursu dalībnieki iegūs arī mācību
grāmatu, kurā uzskatāmi un vieglā
valodā atspoguļotas kursa tēma.
Pieteikties kursiem iespējams,
personīgi vēršoties JRPIC. Savu- Koris «Spīgo» valsts svētkus pavadīja Vīnē, kur piedalījās 24.
kārt sīkāku informāciju par kursu Franča Šūberta starptautiskajā koru konkursā. Patlaban koris
norisi var iegūt, zvanot pa tālruni gatavojas Ziemassvētku koncertiem, bet jau pavasarī plāno pie63082101.
Foto: no kora «Spīgo» arhīva
dalīties jaunā konkursā.

atzīmējam Lāčplēša dienu. Bet,
lai arī Bermonts savu karaspēku
pameta un aizbēga pāri robežai,
viņa armija bija vēl stipra, tādēļ
Jelgavas ieņemšana bija ļoti
svarīga gan no militārā, gan
politiskā viedokļa. Uzbrukums
Jelgavai sākās 20. novembrī, bet
jau 21. novembra vakarā Ber-

monta karaspēks no Jelgavas
tika padzīts. Dažus gadus vēlāk,
godinot uzvaru pār Bermontu,
Ezera ielu pārdēvēja par Uzvaras ielu, bet pie tās esošo parku
– par Uzvaras parku. Gan iela,
gan parks savu nosaukumu nemainīja arī padomju okupācijas
gados,» stāsta G.Grase.

Iespēja ēnot domē
 Ritma Gaidamoviča

Vēl līdz 1. decembrim
skolēni no Jelgavas izglītības iestādēm var
pieteikties Ēnu dienai
Jelgavas pašvaldībā.
Tajā skolēniem tiek dota
iespēja iepazīties ar iecerētās profesijas darba
ikdienu pašvaldībā un
pārliecināties par savas
karjeras plāniem.
Ēnu diena šogad visā pasaulē
notiks 6. decembrī. Tajā aicināti
piedalīties arī Jelgavas skolu
audzēkņi. Tā ir visā pasaulē
atzīta un plašu atsaucību guvusi skolēnu karjeras izglītībai
veltīta diena, kad jauniešiem
tiek dota iespēja kļūt par kādas
personas ēnu. Ēnu dienā skolēni
jeb ēnas dodas iepazīt dažādas
darba vietas, vairākas stundas
pavada kopā ar kādas profesijas
speciālistu, tādējādi izvērtējot,
vai viņam šī profesija interesē
un ir piemērota. Šis būs jau
astotais gads, kad Latvijā notiks
Ēnu diena.

«Spīgo» novērtē arī Vīnē
Diriģente L.Celma atklāj, ka
šis ir sestais starptautiskais koru
konkurss, kurā piedalās. «Šī bija
lieliska iespēja dziedāt prestižā,
augsta līmeņa starptautiskā
konkursā, kur startēja dalībnieki
pat no Ķīnas un Argentīnas,» teic
diriģente. Konkursā šoreiz piedalījušies 17 kori no visas pasaules,
tajā skaitā seši no tiem startējuši
vienā kategorijā ar «Spīgo», reizē
kļūstot par konkurentiem. Koris
«Spīgo» bija vienīgais, kas pārstāvēja Latviju. Diriģente stāsta, ka
speciāli konkursam gatavota viena obligātā dziesma no F.Šūberta
repertuāra, divas L.Celmas komponētās dziesmas un Pētera Vaska «Ķekatu dziesma». Rezultātu
apkopojumā «Spīgo» ieguvis ne
tikai pirmo vietu savā kategorijā, bet arī iekļuvis pirmajā koru
pieciniekā, kas sacentās par
konkursa «Grand Prix», kuru gan
ieguva koris no Krievijas. «Spīgo» vadītāja L.Celma saņēmusi
labākās diriģentes balvu. Viņa
atzīst – patīkami, ka viņas darbs
novērtēts.

Lai kļūtu par kāda speciālista ēnu Jelgavas pašvaldībā,
Jelgavas izglītības iestādes
aicinātas iesniegt savu skolu
audzēkņu sarakstus, norādot
klasi un interesējošo jomu, kurā
skolēns vēlētos darboties. To
var izdarīt līdz 1. decembrim
Jelgavas pašvaldības Informācijas aģentūrā Lielajā ielā 11,
tālrunis 63005537 vai 63005522.
Papildu informāciju par Ēnu
dienu var atrast internetā (www.
enudiena.lv).
Pagājušajā gadā Ēnu dienā
pašvaldībā viesojās 22 ēnas
no dažādām Jelgavas skolām.
Skolēni bija izvēlējušies ēnot
Jelgavas domes priekšsēdētāju,
priekšsēdētāja vietnieci, Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieku, Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāju, sabiedrisko attiecību
speciālistu, ainavu arhitektu
un citus. Dažām amatpersonām
bija pat divas ēnas – Jelgavas pašvaldības izpilddirektoram, Informācijas aģentūras
vadītājai, būvinspektora palīgam
un preses sekretārei.

konkursam var iesniegt ne vairāk
kā trīs darbus, kas jānoformē A3
formātā. Lai piedalītos, konkursantiem jāiesniedz pieteikuma anketa, ko var iegūt aģentūras mājas
lapā (www.kultura.jelgava.lv), un
zīmējums vai izdruka A3 formātā.
Izstrādātos darbus var nogādāt
personīgi aģentūrā «Kultūra» vai
sūtīt pa pastu uz adresi: Ledus svētku zīmējumu konkursam, Jelgava,
JPPA «Kultūra», K.Barona iela 6,
Jelgava, LV – 3001. Datorformātā
veidotie darbi kopā ar pieteikuma
anketu jāsūta uz e-pastu: evelina.
bucele@dome.jelgava.lv.

 Aizvadītās nedēļas nogalē kristiešu centrā «Prieka
Vēsts» Rīgā notika jauno
kristīgo vokālistu konkursa
«Mūzikas spārni 2007» fināls,
kur vecuma grupā no septiņiem līdz desmit gadiem 2.
vietu ieguvis jelgavnieks Jānis
Ēriks Grūtups. Konkursā piedalījās 24 jaunie izpildītāji vecumā no
trim līdz 18 gadiem. Finālā savu
sniegumu demonstrēja bērni no
visas Latvijas, kas pirms tam bija
izturējuši reģionālo atlasi. Konkursa
«Mūzikas spārni» mērķis ir veicināt
bērnu muzikālo spēju attīstību,
aktivizēt Latvijas draudžu bērnu
radošo darbību un popularizēt
kristīgās mūzikas izpildījumu latviešu valodā.

 No pagājušās nedēļas saistībā ar vilcienu kustības ātruma palielināšanos pēc sliežu
remontdarbiem noteiktas
nelielas izmaiņas atsevišķu
vilcienu kustības sarakstos.

Vilciens Jelgava – Rīga ar atiešanas
laiku pulksten 5.15 turpmāk no
Jelgavas aties pulksten 5.20, līdz
ar to piecas minūtes vēlāk aties
arī no pārējām stacijām šajā ceļa
posmā un Rīgā pienāks pulksten
6.10. Bet vilciens ar atiešanas laiku
pulksten 7.32 turpmāk no Jelgavas
izbrauks pulksten 7.28, līdz ar to
arī no visām pārējām maršruta
stacijām aties četras minūtes
agrāk un Rīgā pienāks pulksten
8.18. Sīkāka informācija pieejama
dzelzceļa stacijās un a/s «Pasažieru vilciens» interneta mājas lapā
(www.pv.lv).
Ritma Gaidamoviča
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ūdenssaimniecība

18,5 miljoni eiro – labākam ūdenim
Paplašināt ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu, mazināt kanalizācijas
izplūdi gruntsūdeņos un
attīrīt notekūdeņus – tie
ir trīs vaļi, uz ko balstījās vērienīgā projekta
«Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu
attīstība Jelgavā» pirmā
kārta. Tās izpilde ilga
apmēram piecus gadus.
Nu var teikt, ka sunim
pārkāpts un tikai maza
astīte palikusi – atsevišķām ielām jāuzklāj
asfalts. Ne viss gājis kā
pa sviestu – te termiņi
kavēti, te dažas iekārtas
lūzušas, taču, neraugoties uz visu, darbs ir
paveikts.

soli. Proti, ieķīlāja savu kustamo un
nekustamo īpašumu Valsts kasē un
kā galvojumu to lika priekšā divās
kredītiestādēs – NEFCO (Ziemeļvalstu vides finanšu korporācija)
un Ziemeļu investīciju bankā. Zeme,
ēkas, tīkli un tehnika būs ieķīlāta
līdz 2012. gadam, kad arī kredīts
jāatdod.

ES diktē noteikumus

Tieši ES noteica projekta īstenošanas prioritātes. Un tās nav
peļamas – Baltijas jūrai jābūt pēc
iespējas tīrākai no notekūdeņiem.
Mūsu 1985. gadā izbūvētās attīrīšanas ietaises bija no rūsējošā
tērauda. Tātad gan fiziski, gan
morāli novecojušas. To atjaunošana tika atzīta par prioritāti,
kam nepieciešams liels līdzekļu
ieguldījums.
«Līdz 2013. gadam mums jāizpilda trīs ES direktīvas. Pirmkārt,
jāattīra notekūdeņi. Tas tika
darīts arī iepriekš, taču jāatdala
arī fosfors un nitrāti. Realizētajā
projektā šīs komponentes tika
iekļautas, un tagad droši var sacīt,
ka Jelgava atbilst ES direktīvām
notekūdeņu attīrīšanas jomā. Otrkārt, ES pieprasa uzlabot dzeramā
ūdens kvalitāti. Tas iekļauts projekta otrajā kārtā, pie kā pašlaik
tiek strādāts,» saka J.Laizāns.
Par otro kārtu – nedaudz vēlāk,
taču skaidrs ir viens, ka dzelzs
piemaisījums dzeramajā ūdenī ir
pārāk liels. Tas patlaban ir ļoti
aktuāls jautājums mūsu pilsētā.
Ja no urbumiem sūknētais ūdens

Ikviens no jauna sakopts Jelgavas stūrītis, saremontēta
iela, nosiltināta daudzdzīvokļu māja un citi darbi neapšaubāmi ir ieguvums mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Un
šoruden ir daudz cāļu, ko skaitīt, jo beidzot noslēgusies
projekta «Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā» pirmā kārta, kas sev līdzi parāva
ne vien atbildīgos par ūdens piegādi un notekūdeņu
izvadīšanu, bet arī ielu uzturētājus. Nu Jelgava atbilst
Eiropas Savienības direktīvām notekūdeņu attīrīšanas
jomā, kā arī sakārtotas vairākas grants un asfalta seguma brauktuves. Sarunā ar SIA «Jelgavas ūdens» valdes
locekli Jāni Laizānu, projekta īstenošanas grupas vadītāju Inesi Kalniņu, kā arī aģentūras «Pilsētsaimniecība»
vadītāju Andreju Baļčūnu «Jelgavas Vēstnesis» atskatās
uz iespaidīgā projekta pirmās kārtas gaitu – veiksmēm
un neveiksmēm, kā arī ieskicē otrās kārtas portretu.
Turpmākajos gados plānots uzlabot dzeramā ūdens
kvalitāti. Par to, kādu ūdeni dzeram šodien, – Veselības
inspekcijas Jelgavas kontroles un uzraudzības daļas
vadītāja Airisa Lapiņa.

termiņu kavējumiem pateicīgi var
būt vismaz Lielupes ielas iedzīvotāji. «Tur projekta gaitā darbi
vispār nebija paredzēti, taču mēs
izšķīrāmies lietderīgi izmantot no
būvnieka par kavējumiem saņemto
soda naudu. Veikli tapa projekta
Finansējuma meklējumos
papildinājums, kas paredzēja arī tur
Projekts tika aizsākts jau 1999.
ievilkt ūdensvadu un kanalizāciju
gadā, kad parādījās informācija
1200 metru garumā. Jāpiebilst, ka
par toreizējā Eiropas Savienības
citādi kavējumu nauda būtu jāatdod
(ES) fonda ISPA finansējumu.
atpakaļ ES,» skaidro J.Laizāns.
Jelgava tam pieteicās. Taču mūsu
Saistībā ar Lielupes ielu ir arī
pilsētai tas bija nelabvēlīgs gads.
kāds ne tik optimistisks stāsts, jo
Jelgavas Siltumtīklu uzņēmums
grāvjos stāv ūdens. Sešdesmitajos
savu tīklu rekonstrukcijai jau
gados ieraktās caurules atrodas
bija paņēmis kredītu Pasaules
te augstāk, te zemāk, taču grāvju
Bankā un vēl piedevām piedzīvoja
caurteku nolīmeņošana projektā
finansiālu krahu. Tas bija kā lāča
neietilpst.
pakalpojums Jelgavai. Valsts savu
Informācija par iespēju iesaistīties ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstības projektā parādījās jau 1999. gadā. Savukārt
Ģenerāluzņēmējs dod divu būvdarbi sākās 2003. gada 22. oktobrī. Un šogad var teikt, ka tie ir beigušies, vien jānoasfaltē atsevišķas ielas.
gadu garantiju visiem darbiem,
Foto: JV un no «Jelgavas ūdens» arhīva
kuru laikā «Jelgavas ūdens» ar
Savukārt jelgavniekiem noteikti mi 25 miljoni eiro. ES dāvinājums ūdens padevi satraukumam nav
to varēs sastrādāties un likvidēt pānija, taču ar pārāk niecīgu
darba kvalitātes defektus, ja tādi pieredzi sarežģītajā apakšzemes svarīgākais kritērijs būs otrās kār- svārstās no 50 līdz 75 procentiem, pamata. Projekta gaitā nododamie
tiks atklāti. Taču bija defekts, kas komunikāciju tīklu būvniecībā tas rezultāti – lai dzeramā ūdens bet tas, cik precīzi tiks atvēlēts tīkli vispirms tiek izskaloti, pēc
tika pamanīts uzreiz. Ģenerāluz- – somu kompānija «YIT Environ- kvalitāte atbilstu ES direktīvām. Jelgavas dzeramā ūdens kvalitā- tam tajos ielaiž ūdeni un dezinficē,
tes uzlabošanai, pagaidām nav zi- tad ūdens paraugi nonāk laboratoCaur ērkšķiem uz rozēm
ņēmējam jau par saviem līdzek- ment». Uzņēmums vadīja darnāms. Un agrāk par 30. novembri rijās. Un tikai pēc pozitīva analīžu
Projekta pirmās kārtas rezultāti ļiem nācās pārbūvēt apakšzemes bus, kas sastāvēja no daudzām Otrā kārta vēl priekšā
Tātad aiz nule kā padarītajiem arī nebūs. «Jelgavas ūdens» notei- slēdziena jaunizbūvētie vadi tiek
ir acīmredzami. Modernizētas visas komunikācijas Satiksmes ielā, jo komponentēm. Viņi ņēma apakšseptiņas kanalizācijas pārsūknēša- caurules bija ieraktas nekvalitatī- uzņēmējus, ko darbu pasūtītājs darbiem tiek likta daudzpunkte, kumus gaida jau vairāk nekā pus- pieslēgti un ūdens piegādāts ienevar iespaidot. līdz sāksies projekta otrās kārtas gadu. Tikai pēc tam varēs izziņot dzīvotājiem.
nas stacijas, atjaunoti un no jauna vi. Šis ielas posms
Ja kādreiz pil- To bija tuvu pie realizācija. Tajā ietverta ūdens konkursus un noslēgt līgumus.
izbūvēti kopumā ap 50 kilometrus vēl pacietīgi gai50 – elektriķi, be- atdzelžošanas stacijas izbūve, Tas, protams, ir birokrātisks un Tarifs varētu celties
gari apakšzemes komunikāciju da savu asfalta
sē t ni e k u v a- tonētāji un citi būs ap desmit jaunas artēziskās laikietilpīgs process. Ja viss labi no nākamā gada
tīkli. «Jelgavas ūdens» atjaunojis segu.
savu autoparku un iekārtas, kas
Defekti parājadzībām tika speciālisti, arī no akas. Savukārt teju tikpat vecās veiksies, nākamā gada beigās būs Atgriežoties pie jutīgā finanšu
kaimiņvalstīm.
tiks tamponētas jeb pēc sanitā- zināms uzvarētājs. Otrajai kārtai jautājuma, skaidrs, ka kredīts
nepieciešamas ekspluatācijā.
dījās arī attīrīpumpēti un
Galvenos kon- rām normām aiztaisītas ciet tā, vajadzētu beigties 2010. gadā, bet, jāatdod, plus vēl jārada uzkrājums
Arī lietusūdens kanalizācija šanas ietaisēs.
kritērijus lai ūdens dzīlēs nenonāktu kai- reāli skatoties, tas varētu notikt projekta nākamās kārtas realizācipilsētas centrā atdalīta no fekālās Salūza un jau lapiegādāti sep- kursa
darbu izpildītā- tīgas vielas. Tāpat būs jāizbūvē gadu vēlāk.
jai. Tai tomēr paredzēti 25 miljoni
kanalizācijas. Taču tas prasīja boti mikseri, kas
eiro, no kā pēc bēdīgākā scenārija
tiņi miljoni ku- jiem arī atpūš vēl viens 500 milimetru septiņus
Notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Tādas darbojās arī iepriekš, taču vairākus gadus saspringta darba. lielā tvertnē rada
ES vēji. Proti, astoņus kilometrus garš vads Jārēķinās ar neērtībām
pat pusi vajadzēs segt valstij, pašpēc ES standartiem jāatdala arī fosfors un nitrāti. Realizētajā Vispirms jau Jelgavā ir apgrūtināti plūsmu vajadzīgā
bikmetru
ūdens
uzņēmuma
gada
no
atdzelžošanas
stacijas
līdz
Līdz
otrās
kārtas
starta
šāvievaldībai un SIA «Jelgavas ūdens».
rakšanas
apstākļi
līdz
sešu
metru
skābekļa
līmeņa
projektā tas īstenots.
dziļumam, kas vietām ir zem jūras nodrošināšanai.
gadā, tad šo- a p g r o z ī j u m a m pilsētai. «Pašlaik Tetelē jau ir re- nam nebūt nav dīkstāves. Jau veik- «Sekmīgi sākt un pabeigt otro kārtu
vajadzēja būt trīs zervuāri ar 8000 kubikmetriem ta projekta priekšizpēte, apzinātas ir galvenais, bet neba vienīgais ielīdzfinansējumu atteica. Arī dome vēl nav reizumis vannā redza- līmeņa. Taču arī sastrādāties ar Ventilācijas probdien vairs tikai reizes lielākam ūdens, ko iesūknē no artēzis- vietas, kurās tiks rakts. Atsevišķos mesls, kādēļ uzņēmums uzskatīja
nekādas garantijas nevarēja dot. majā brūnajā krāsā, tad, plūstot uzņēmējiem nav bijis viegli. Lai arī lēmas radās telpā,
projektā ie- kajām akām. Ja gadījumā kādu rajonos tikai pa vienu ielu tiks par vajadzīgu Sabiedrisko pakalpoTiesa, šāda pieredze «Jelgavas pa dzelzs baktēriju pilnajiem projekts bija ļoti sadrumstalots, kur elektroniskās
trīs. Cilvēki kļu- par
tvertajām izmak- apstākļu dēļ ir pārtraukums izbūvēts maģistrālais ūdensvads, jumu regulēšanas komisijai iesniegt
ūdeni» darīja divtik piesardzīgu, cauruļvadiem, tas par tādu kļūst. ES noteica, ka viss finansējums iekārtas automāvuši ievērojami sām. Tāpēc arī elektrības piegādē, pilsēta vēl kanalizācijas tīkli, un līdzās esošās pārskatīt esošo tarifu par ūdens
bet atteikties no sen nepiecieša- Var pat eksperimentēt – bļodā pienākas vienam ģenerāluzņē- tiski vada attīrīneviena Latvijas diennakti nepaliks bez ūdens. ielas tiem varēs pieslēgties. Tā piegādi un notekūdeņu aizvadīšamās ūdens un kanalizācijas tīklu ieliet it kā dzidru ūdeni, taču pēc mējam. Kaut gan vieglāk būtu, ja šanas procesus.
taupīgāki
firma nevarēja Tas, protams, ir rezerves vari- atkal pie centrālā ūdensvada un nu. Lai arī pēc skaitītāju uzlikšanas
laika tas vienalga top nepatīkami tīklu rekonstrukcija un attīrīša- Bija izskaitļots,
rekonstrukcijas nebija ne prātā.
vinnēt, jo tām ants. Atdzelžošanas rezultātā kanalizācijas tiks Dobeles šosejas cilvēki kļuvuši taupīgāki, tādējādi
Lai arī ES fonda dāvinājums ir brūngans. Par to ir ne mazums nas iekārtu modernizāciju būtu ka gaisa ventilācivienkārši
nebija
ap 50 miljo- cauruļvadi tiks attīrīti trīs mēne- puses iedzīvotāji, kur līnijās notiek kopš deviņdesmitajiem gadiem
iedzīvotāju
sūdzību.
varējuši
uzticēt
vismaz
diviem
jas
pietiks,
lai
ļoti
jutīgās
iekārtas
iespaidīgs – 75 procenti no projekta
masveida apbūve, tāpat Staļģenes, ūdens patēriņš samazinājies vairāk
Un trešā direktīva, ko vajadzētu dažādiem uzņēmumiem. Tiesa, varētu darboties. Diemžēl tās sāka niem latu apgrozījuma gadā. Nu šu laikā,» stāsta J.Laizāns.
pirmajai kārtai nepieciešamajiem līTaču, līdz to visu varēs sākt Parka, Romas ielā un vēl citviet nekā uz pusi, ūdens piegādātāja
dzekļiem, – arī atlikušie 25 procenti izpildīt, ir uzstādījums, ka pilsētas no kļūdām mācās, un projekta sūbēt. Tomēr ventilācija nebija pa- jau situācija varētu būt mainījusies. Un, iespējams, projekta darīt, jāgaida vairāk nekā gads. dzīvojošie. Rajoni jau apzināti un izdevumi nav samazinājušies. Visas
ir vērā ņemama summa, kas brīvi robežās 95 procentiem, tostarp nākamajā kārtā šādas pielaides reizi izplānota un tika uzlabota.
otrās kārtas potenciālo darbu Kāpēc tik ilgi? Pagaidām vēl saskaņoti ar pašvaldību.
izejvielas un darbā nepieciešamie
atvilktnē nebaltai dienai neglabājas. individuālajām mājām, jābūt ap- jau tiks dotas.
veicēju rindās būs lasāms arī valsts augstākās amatpersonas
Iespējams, daudzi iedzīvotāji materiāli kļuvuši dārgāki,» atzīst
Projekta pirmo kārtu noslēgt Uzvar viens,
«Jelgavas ūdens» spēra riskantu gādātām ar centralizēto ūdeni un
kāds latvisks vārds. Citādi uzvar nav devušas atbildi par finanšu tagad gauži nopūšas, jo remont- J.Laizāns.
kanalizāciju. Jau projekta pirmajā vajadzēja jau šā gada jūlijā, taču strādā – daudzi
ES regulē, ka tarifs nedrīkst
kārtā tika dota iespēja ap 800 pri- par darba izpildītāja regulāriem
Konkursa kārtībā izvēlētais ārzemju firma, bet reāli strādā sadalījumu. Darbiem nepiecieša- darbi pilsētā rada neērtības. Kādā
ielā allaž ierobežota transporta pārsniegt trīs procentus no ģiģenerāluzņēmējs ir liela kom- mūsējās.
kustība, citur – gājējiem apgrū- menes mājsaimniecības vidējiem
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tīklā, uzraudzīt notekūdeņ
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kārtas. Tomēr, ja izdosies
u attīrīšanas procesu.
• Paredzētais attīrīšana
savlaicīgi par ūdens piegādes pār- savākt nākamajai nepieciešamos
s iekārtu kalpošanas laik
s ir 50 gadi.
traukumu, kā arī informācija tiek 25 miljonus, tad divu normām jau
ievietota pilsētas laikrakstos.
atbildīsim. Bet prātā paliks trešā
Savukārt par nekvalitatīvāka direktīva, kas būs izpildīta daļēji.
Par visu plašāk stāsta SIA «Jelgavas ūdens» valdes loceklis Jānis
Laizāns un projekta īstenošanas
grupas vadītāja Inese Kalniņa.

vātmājām pieslēgties ūdensvadam
un kanalizācijai. «Taču to darīt
nevienam ar varu nevar piespiest.
Daudzi nevēlas un galu galā arī
nevar atļauties visus nepieciešamos
priekšdarbus – izstrādāt topogrāfiju
(200 lati), atsevišķu projektu (50
lati). Atliek meklēt risinājumus,
kā veicināt vēlmi pieslēgties centrālajiem tīkliem. Viens no tiem ir
represīvs, tāpēc arī ne tas labākais.
Proti, administratīvi sodīt par notekūdeņu iepludināšanu grāvī un
par grāvju sistēmas piesārņošanu.
Taču līdz ar lielo projektu «Jelgavas
ūdens» vienojās ar pašvaldību dot
iespēju pieslēgties centrālajiem
ūdens un kanalizācijas tīkliem pēc
atvieglotas shēmas, kas kopumā
izmaksāja vien kādus 50 latus.
Šādu iespēju izmantoja Lidotāju,
Celtnieku, Skolas, Tirgoņu, Ceriņu,
Platones, Zāļu, Robežu un vēl citās
ielās dzīvojošie jelgavnieki,» skaidro
J.Laizāns.

Ceturtdiena, 2007. gada 22. novembris

Vairākām ielām – jauna seja
«Lai arī projekta
«Ūdens apgādes un
kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā» darbu pasūtītājs ir SIA «Jelgavas
ūdens», par pilsētas
ielu stāvokli atbildīgie
esam mēs,» norāda
pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība»
vadītājs Andrejs Baļ
čūns.
Viņš arī uzsver, ka ikreiz, kad
kāda iela bedraina vai ietve nav
sakārtota, cilvēki vēršas tieši
aģentūrā, jautājot, kāpēc nekas
netiek darīts. Apakšzemes komunikāciju rekonstrukcija nav
iedomājama bez ielu rakšanas
darbiem, un tas ir papildu slogs
«Pilsētsaimniecības» veicamo
darbu apjomam. Taču, pieņemot šo situāciju, arī aģentūras

speciālisti izskaitļoja, kā visu
vērst par labu pilsētniekiem.
Proti, projekta gaitā SIA «Jelgavas ūdens» drīkstēja atjaunot
tikai rakšanas darbos skartos
ceļa posmus, taču pēc tam, kad
visas komunikācijas ieliktas,
atsevišķās ielās pašvaldība
piedalījās ar savu ieguldījumu,
lai atjaunotu segumu visas
ielas garumā. Protams, kad
atjaunotas komunikācijas, arī
lielāks stimuls «izgludināt»
visu konkrēto brauktuvi. Vēl
svarīgi, ka svaigi klātu asfaltu
nedrīkst pārrakt nākamos piecus gadus. Izņēmums, protams,
ir avārijas situācijas.
Tā ar domes piesaistītajiem
līdzekļiem projekta gaitā pilnībā atjaunots Pavasara, Zvejnieku, Viskaļu, Zirgu un Traktoristu ielas segums. «Domāju,
ka jelgavnieki to uzreiz pratuši
novērtēt,» teic A.Baļčūns.

Pašvaldības papildu ieguldītie
līdzekļi sasniedz miljonu latu.
Tas ir daudz, taču izmaksas ir
tā augušas, ka šodien kilometru
gara ielas posma pilnai rekonstrukcijai vien nepieciešams pusotrs miljons latu, ieskaitot visu
tīklu nomaiņu. Par minēto vienu
miljonu sakārtoto ielu kopgarums – apmēram seši kilometri.
Protams, grūti gājis, jo neba
uzreiz vajadzīgajā tempā un
kvalitātē ielu segumi tika atjaunoti, bet kopumā daudzas ielas
sakārtotas – kā grantētās, tā arī
asfalta seguma. Vēl līdz galam
jāsakārto Satiksmes iela, tās
krustojums ar Traktoristu ielu,
tad vēl palikuši darbi Lidotāju
ielā. Tas gan, visticamāk, tiks
izdarīts nākamajā gadā.
Tiesa, rodas jautājums, vai
nezaudē citi rajoni, ja reiz
pilnībā sakārto brauktuves,
kas iekļautas ūdens apgādes

attīstības projektā. A.Baļčūns
skaidro sakritību, ka daudzviet
pazemes tīklu rekonstrukcija
īstenota tieši ielās, kas iepriekš
bijušas sevišķi sliktā stāvoklī.
Piemēram, Zirgu iela bija praktiski neizbraucama, arī Viskaļu iela bija kritiskā stāvoklī.
«Savukārt līdzās esošās Vidus
ielas sakārtošanā gan nepiedalījāmies, jo tur braukšanas
apstākļi nebija tik apgrūtinoši
kā Viskaļu ielā. Visu rūpīgi
izvērtējam, pirms sakām savu
galavārdu,» uzsver A.Baļčūns.
Viņš norāda, ka projekta otrajā
kārtā «Pilsētsaimniecība» vēl
cītīgāk strādās līdzi.
Starp citu, pati pirmā iela,
kur remontdarbu dēļ «Pilsētsaimniecība» sāka sadarbību
ar «YIT Environment», bija
Mātera iela. Garantijas laiks
jau beidzies. Par darbu kvalitāti
pašlaik iebildumu nav.

Ģenerāluzņēmēja pārstāvji
neierodas noslēgt līgumu
Šīs nedēļas svarīgākajos plānos ietilpa līguma slēgšana starp «YIT
Environment» un SIA
«Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» par
projektā ietverto, taču
vēl joprojām nesakārtoto ielu asfaltēšanu.
Diemžēl ģenerāluzņēmēja pārstāvji uz
tikšanos kārtējo reizi
neieradās.
Projekta «Ūdens apgādes
un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā» pirmās
kārtas ģenerāluzņēmēja «YIT
Environment» vainas dēļ būvdarbu termiņi kavēti regulāri.
Plānotais noslēgums no jūlija
ievilcies līdz pat šim brīdim,
kad atlicis vairs tikai noasfaltēt atsevišķas ielas. Tieši par
Satiksmes un Traktoristu ielas
posmu, kā arī Lidotāju ielas
sakārtošanu līdz beigām otrdien «YIT Environment» bija
jānoslēdz līgums ar «CBS «Igate»». Šī savstarpējā vienošanās
kalpotu par garantu Jelgavas
ceļu būvniecības sabiedrībai,
ka par padarīto darbu lielā

Satiksmes iela
un, galvenais,
iedzīvotāji
ilgstoši gaida,
bet joprojām
nesagaida
noasfaltētu
un labi izbraucamu ielu
– šķēršļus rada
uzņēmums «YIT
Environment»,
kas šonedēļ
atkal neatrada
laiku, lai ierastos uz līguma
slēgšanu ar
reālajiem ielas
asfaltētājiem
«CBS «Igate»».
somu kompānija samaksās. Ja
tiktu noslēgts līgums, «Igate»
vēl šogad pagūtu Satiksmes un
Traktoristu ielu krustojumā
atjaunot sabrukušo ietvi, visās

trijās ielās uzlikt asfalta apakškārtu, lai ziemā varētu normāli
izbraukt un iziet.
Taču, ja «YIT Environment»
turpinās ar e-pasta vēstuļu

starpniecību paziņot par kārtējo neierašanos, tad Satiksmes
ielas konkrētais posms pie
asfalta segas netiks vairs ne
pirmo ziemu.

Dzeramajā ūdenī ir par daudz dzelzs
Ūdens piegādātāji Jelgavā lūguši dzeramā
ūdens kvalitātes prasību atlaides. Dzelzs daudzums allaž pārsniedz
normās noteikto.
Veselības inspekcijas Jelgavas
kontroles un uzraudzības daļas
vadītāja Airisa Lapiņa informē,
ka Jelgavas iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni apgādā ne vien SIA
«Jelgavas ūdens», bet arī SIA
«Ūdensnesējs», kam ir krietni
mazāk – aptuveni 500 – lietotāju
aiz cukurfabrikas stacijas, depo
rajonā. Ja pieļaujamais dzelzs
daudzums ir 0,4 miligrami litrā,
tad «Jelgavas ūdens» klienti
saņem dzeramo ūdeni ar apmēram 0,7 miligramiem litrā,
bet «Ūdensnesēja» – 2,09 miligramiem litrā (tāda ir piešķirtā
prasības atlaide). Abi uzņēmumi
jau 2004. gadā vērsās Veselības
ministrijā ar lūgumu noteikt prasību atlaides. Tās tika saņemtas
uz trim gadiem. Tā kā nekas nav

mainījies, šogad uzņēmumiem
atkal ir tiesības vērsties ministrijā ar līdzīgu lūgumu. Zināms
cerību stariņš ir projekta «Ūdens
apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā» otrā
kārta. Tās mērķis ir uzlabot tieši
dzeramā ūdens kvalitāti pilsētā,
lai tas atbilstu Eiropas Savienībā
noteiktajām prasībām.
Bet pagaidām situācija nav
iepriecinoša. Ar brūno ūdeni
neapmierināti ir daudzi iedzīvotāji. «Pēc sūdzībām dodamies
pie konkrētā cilvēka uz dzīvokli,
paņemam ūdens paraugu. Ja
analīžu rezultāti neatbilst prasībām, kā tas nesen bija Kārklu
ielā (1,74 dzelzs miligrami litrā),
vēršamies pie ūdens piegādātāja.
Pēc tam tiek skalots ūdensvads,
taču tas nav ilgtermiņa risinājums,» stāsta A.Lapiņa. Protams,
ne visur pilsētā ir vienādi «slikts»
dzeramais ūdens. Tā kvalitāti ietekmē arī remontdarbi atsevišķos
ielu posmos.
Skaidrs, ka kāpt vannā, pilnā

ar brūnu ūdeni, vai arī laist tādu
veļas mašīnā nav patīkami, taču
A.Lapiņa uzsver, ka atšķirībā no
mikrobioloģiskā piesārņojuma
veselības problēmas tas nerada.
Kontroles notiek regulāri, un
pagaidām droši var teikt, ka
dzeramajā ūdenī mikrobioloģiskā

piesārņojuma jeb baktēriju nav.
Jāpiebilst, ka mūsu pilsētas
ūdens piegādātāji saņēmuši atlaides arī saistībā ar amonija un
sulfātu jonu saturu dzeramajā
ūdenī.
Sagatavoja
Daiga Laukšteina

apbalvo

Ceturtdiena, 2007. gada 22. novembris

Par ieguldījumu, par jaunu darba vietu radīšanu,
par sabiedrisko aktivitāti: tie ir pateicības vārdi, taču
aiz katra no tiem ir cilvēks – jelgavnieks, kurš ar darbu
piepildījis ne tikai savus mērķus, uzdevumus un sapņus,
bet strādājis tā, ka viņa paveiktais atstājis paliekošas
pēdas savā pilsētā – Jelgavā.
Jau kopš 1998. gada Jelgavā par nozīmīgiem sasniegumiem tiek pasniegti augstākie apbalvojumi Goda zīme
un Pateicības raksts. Šajos valsts svētkos Jelgavas mērs
Andris Rāviņš tos pasniedza sešiem pilsētniekiem.
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Ko jums nozīmē pilsētas
augstākais apbalvojums?

Gunārs Ezernieks, gleznotājs, apbalvots ar Goda zīmi:
«Šis apbalvojums ir milzīgs gandarījums un mani patiesi ļoti aizkustināja
– tas nozīmē, ka mans kā gleznotāja
ieguldījums Jelgavā ir novērtēts. Pa
druskai jau to darbu ir krājies – daļa
uzdāvināta mūsu muzejam, kur tos
noteikti var labāk saglabāt, bet arī
mājās joprojām glabājas ļoti daudz
gleznu.
Man šķiet, ka nupat Jelgavas
mākslinieku dzīvē, iespējams,
sācies jauns posms – esam izvirzījuši jaunu vadītāju Latvijas Mākslinieku savienības Jelgavas organizācijai. Tai ķēries klāt Māris
Brancis, lai atkal tā pa īstam apvienotu Jelgavas māksliniekus.
Šķiet, ka viens no tuvākajiem notikumiem, kurā pilsēta varēs novērtēt Jelgavas māksliniekus, būs Jelgavas pils gaidāmā jubileja.
Ir padomā veidot simpoziju, kurā piedalītos ne tikai mākslinieki
no Jelgavas, bet arī citām pilsētām, eksponējot savus darbus. Arī
pašam padomā ir vairāki darbi, ar kuriem piedalīties izstādē. Laika
gaitā pili esmu gleznojis no visiem iespējamiem rakursiem, visos
gadalaikos un nokrāsās – tagad tik atliek izvēlēties labākos. Iespējams, kādam Jelgava šķiet Zemgales līdzenums bez gleznainām
ainavām un brīnišķiem dabas skatiem, bet man kā māksliniekam
redzējums ir pavisam cits – es savā pilsētā atrodu to skaisto un
unikālo, kā citur nav. Jelgavas ainava ir burvīga un ar katru gadu
tā kļūst vēl pievilcīgāka, acij tīkamāka.»
P.S. «35 gadi nodzīvoti Jelgavā – ne tikai nodzīvoti, Gunārs
Ezernieks ir ieaudzis Jelgavā, kļuvis par tās neatņemamu sastāvdaļu, bet arī tas ir par maz sacīts. Allaž G.Ezernieks atradis
gleznieciski interesantus nostūrus Jelgavā un tās apkārtnē,
tādējādi ar savām gleznām stāstīdams un rādīdams mūsu pilsētas interesantākās vietas – Jelgavas pili un parku, Pasta salu,
plūdus Lielupē...
G.Ezernieks nodevies arī pedagoģiskajam darbam, strādādams
par vizuālās mākslas skolotāju vairākās Jelgavas skolās, bet
nu jau četrus gadus mākslinieks savu pieredzi nodod jaunajai
paaudzei Jelgavas Mākslas skolā,» uzsver Latvijas Mākslinieku
savienības Jelgavas organizācijas valdes priekšsēdētājs Māris
Brancis.
Dzintra Saulkalne, sieviešu invalīdu
biedrības «Zvaigzne» vadītāja, apbalvota ar Pateicības rakstu:
«Tas ir pārsteigums. Man gribas
teikt – piešķirts mazliet avansā.
Es jau cenšos darīt, un sanāk tā:
ja daru sev, tad tiek arī citiem;
daru citiem, tad tiek arī pašai.
Cilvēks neuzņemas vairāk nekā
pats spēj. Bet galvenais jau ir
sajūta, ka biedrībā mani atbalstīs. Ja tā paraugās uz paveikto,
tad noteikti liels gandarījums
ir par vairāk nekā 50 cilvēkiem,
kuri apvienojušies «Zvaigznē»,
par pašvaldības atbalstu, kas nu
mums ļauj strādāt jaunās telpās.
Mēs negāžam kalnus, taču soli pa
solim cenšamies uzlabot, dažādot
invalīdu dzīvi pilsētā, tajā pašā
laikā nevis noslēdzoties paši savā
lokā, bet izejot sabiedrībā un arī
pilsētai rādot, ko mēs varam.
Man gribas teikt, ka mēs to visu
panākam kopā, taču, iespējams, ka tiešām viens līderis ir vajadzīgs:
tāds, kurš uzmundrina, uzkurina, pabiksta. Šobrīd pat – pelēks,
rudenīgs laiks, un pat mundram, veselam cilvēkam diezin vai ik
dienu pietiek enerģijas, lai sāktu ko jaunu, tāpēc «Zvaigznes»
dalībniekiem nereti ir nepieciešams dubults uzmundrinājums,
lai nepaliktu mājās.
Mūsu pēdējais lielākais ieguvums ir projektā piesaistīti līdzekļi
un iegūtais finansējums 1000 latu jaunas datortehnikas iegādei.
Tas ļaus mums kļūt konkurētspējīgiem! «Zvaigzne» jau ceturto
reizi ir arī darba devējs darbiniekam invalīdam, arī tas noteikti
ir ieguvums, jo cilvēkam ir iespēja integrēties sabiedrībā, bet
galvenais – strādāt.
Mūsu mērķi nav grandiozi – mums galvenais ir radīt prieku
cilvēkiem.»
P.S. «Dzintra vairāk nekā astoņus gadus vada sieviešu invalīdu biedrību «Zvaigzne». Kļuvusi par spēcīgu un zinošu
sabiedrisko darbinieci. Visus savus spēkus atdod sieviešu
invalīdu dzīves uzlabošanai. Neskatoties uz to, ka pēc traumas viņa pusgadu bija paralizēta un atrodas ratiņkrēslā,
Dzintra spēj ar visu tikt galā. Viņas vadībā tika izveidots datorcentrs, kurā vairāki cilvēki ar īpašām vajadzībām apguva
datorprasmi un bija spējīgi atgriezties darba tirgū,» stāsta
Zemgales Latviešu strēlnieku biedrības valdes priekšsēdētājs
Norberts Vizulis.

Juris Volostņikovs, Sabiedrības
veselības aģentūras Jelgavas filiāles
vadītājs, apbalvots ar Pateicības
rakstu:
«Es domāju, ka šis apbalvojums
ir nevis man kā cilvēkam, bet gan
manam darbam, ko es 27 gadus
daru Jelgavā sabiedrības
veselības jomā. Jelgavā no
lēmējvaras un izpildvaras
jūtu pozitīvu attieksmi
pret sabiedrības veselību – citās pilsētās tās
joprojām trūkst. Mums
pat 2004. gadā izstrādātajā Jelgavas attīstības
un prioritāšu dokumentā
kā viens no uzdevumiem minēts panākt sabiedrības veselības uzlabošanos pilsētā. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kuri sēž
domē, par to domā un, ja viņi domā, tad man gribas ticēt, ka
arī mans pirksts tur pielikts. Tāpat dome ir melnu uz balta
rakstījusi: veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kuras pilda sabiedrības veselību veicinošas funkcijas.
Šādu formulējumu neesmu redzējis nevienas citas pilsētas
attīstības dokumentos. Man gribas ticēt, ka Jelgava sapratusi, cik iela nozīme ir sabiedrības veselībai. Atceros, pirms
iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām man bija iespēja tikties
ar visu kandidējušo partiju pārstāvjiem un es uzdevu tikai
vienu jautājumu: kādi divi stūrakmeņi virza visu sabiedrību?
No ap desmit partiju pārstāvjiem es tikai vienā atbildē daļēji
saklausīju to, ko biju vēlējies. Protams, galvenokārt izskanēja tādas atbildes kā attīstīta ekonomika, darba vietas un tā
tālāk. Viss jau ir pareizi, bet nedz stabilai ekonomikai, nedz
inflācijas apkarošanai, nedz kam citam nav nozīmes, ja mums
nav vesels un izglītots cilvēks. Tā ir mana pārliecība, tāpēc arī
savā darbā cenšos vadīties pēc šiem diviem stūrakmeņiem. Un
Jelgavā, šķiet, to sāk saprast arvien vairāk un vairāk. Tāds
neliels piemērs – pašvaldība izstrādājusi trokšņu stratēģisko
karti pilsētai. Tas nebija nedz uzlikts pienākums, nedz galēja
nepieciešamība, taču Jelgavā tas ir izdarīts.»
P.S. «Šo gadu laikā Juris Volostņikovs bijis ne tikai savas
iestādes, bet arī Jelgavas patriots. Pateicoties viņa aktivitātēm, Jelgavas uzņēmējiem, medicīnas darbiniekiem un
iedzīvotājiem vienmēr ir pieejamas izsmeļošas speciālistu
konsultācijas un ieteikumi infekcijas slimību profilakses,
higiēnas ekspertīzes jautājumos. Taču viņš savu spēku un kūsājošo enerģiju veltījis ne tikai savas iestādes labā. Viņš aktīvi
darbojas arī vairākās pašvaldības komisijās, jau vairākus
gadus veiksmīgi vada žūrijas komisiju konkursā «Labākais
veikalnieks un krodzinieks», kur pierādījis sevi kā stingru,
bet taisnīgu vērtētāju,» atzīst viņa kolēģi.

Pēteris Bila, Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīcas valdes priekšsēdētājs, apbalvots ar Goda zīmi:
«Gandarījums, protams, ir, jo Jelgavā
strādāts, darīts. Nenoliegšu, ka daļa
no paveiktā bijusi vienkārši dzīves
nepieciešamība. Protams, no
vienas puses, ieslodzīto nodarbināšana ir iespēja šiem
cilvēkiem integrēties darba tirgū, iegūt pieprasītu
profesiju un dod zināmu garantu sabiedrībai, ka cilvēks,
iznācis no cietuma, spēs pats
sevi nodrošināt un viņa pirmais solis noteikti nebūs jauna nozieguma
plānošana, taču, no otras puses, tas ir arī uzņēmēja izmisuma solis, ko
rada katastrofāls darbaspēka trūkums. Latvija vēl nav iemācījusies
aizsargāt savus speciālistus, un tā jau ir valstiska problēma.
Ja Latvijā ekonomikas politika būtu tik skaidra kā Jelgavā, tad es kā
uzņēmējs noteikti varētu justies laimīgs. Jelgava ir precīzi definējusi,
ka šeit prioritāte ir metālapstrāde, mašīnbūve, un uzņēmējs zina,
ar ko rēķināties. Diemžēl Latvijā ekonomikas politikā nav nekādas
vienotības, un uzņēmēja perspektīvas tas būtiski traucē. Piemēram,
Šveici mēs pazīstam ar tās bankām, Holandi ar tulpēm..., bet Latviju? Ulmaņa laikos bija bekonu audzēšana, bet šodien? Jelgavā ir
citādi – prioritātes ir definētas un uzņēmēji to novērtē. Ne velti šeit
piesaistīts iespaidīgu ārvalstu uzņēmumu kapitāls, atklātas vācu,
somu, zviedru, dāņu, angļu un citu valstu uzņēmumu ražotnes. Un
pa lielai daļai tas ir pilsētas nopelns – uzņēmējs šeit saņem atbalstu,
jūtas stabili.»
P.S. «Pēc Pētera Bila idejas ar Jelgavas domes un Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra atbalstu pilsētā darbojas Metālapstrādes apmācības centrs, kura mērķis ir sekmēt strādājošo kvalifikācijas
ieguvi un pilnveidi, kā arī popularizēt metālapstrādes nozari.
Lai vieglāk iekļautos darba tirgū pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma, vairāk nekā 40 Jelgavas cietuma ieslodzīto apgūst metinātāja
profesiju cietuma ražotnē. Nākamgad tiek plānots apmācīt vairāk
nekā 100 ieslodzīto,» saka Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška.

Mārcis Stumbris, gleznotājs, apbalvots ar Pateicības rakstu:
«Tā zināmā mērā noteikti ir atzinība – atzinība
manam darbam, tam, ko esmu paveicis pilsētā,
ko esmu tai veltījis. Esmu gleznojis Jelgavu 18.
gadsimta sākumā un arī 20. gadsimta sākumā – tie ir pilsētas skati, kuros redzamas
pārmaiņas Jelgavā. Lai gan dzimis
esmu Rīgā un Jelgavā dzīvoju kopš
1978. gada, te ir manas mājas. Padomju laikos esmu bijis pašvaldības
deputāts, piedalījies Mākslas skolas
izveidošanā pilsētā, taču galvenais
Edmunds Barkāns, SIA «Kanclers plus» direktors, apbalvots manā dzīvē ir gleznošana. Jauni darbi noteikti vēl taps!»
ar Pateicības rakstu:
P.S. «Astoņdesmito gadu beigās Mārcim Stumbrim prasīties prasījās
«Es šo apbalvojumu sajūtu
nevis kā apbalvojumu sev, bet visas negatīvās parādības izteikt satīriskos zīmējumos. Tas viņam ir ļoti
visam manam darba kolektīvam. raksturīgi – viņš necieš netaisnību, tādās reizēs, neraugoties uz zināmu
Ja nebūtu kolektīva, nebūtu noslēgtību, viņš kļūst aktīvs un pat neiecietīgs. Bet vislabāk mākslinieks
«Kanclera», ja nebūtu «Kanclera», savu attieksmi izsaka gleznās – eļļas un pasteļu darbos. Viņš vienmēr
nebūtu arī tā, ko esam paveikuši. ir raudzījies saaugt ar apkārtni, kurā dzīvo. Tādēļ arī tagad, kad
Viens jau nav karotājs! Tāpēc liela puse mūža pavadīta Jelgavā, viņa darbu galvenās tēmas saistītas ar
mūsu pilsētu un Zemgali. Arī senās Jelgavas nostūri, ieliņas, viņa ota
pateicība Jelgavai!
Bērnu rotaļu laukums uzbūrusi hercogu Jēkabu, mūsu valsts pirmos prezidentus Jāni Čaksti
Ozolskvērā tam ir pierā- un Kārli Ulmani. Ne mazāk nozīmīgs ir viņa darbs Ģederta Eliasa
dījums – «Kanclers» bija Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, kur jau 11 gadus visas izstādes
viens no vairākiem uzņē- noformējis tieši M.Stumbris,» atklāj Latvijas Mākslinieku savienības
mumiem, kas iesaistījās Jelgavas organizācijas valdes priekšsēdētājs Māris Brancis.
šīs idejas īstenošanā.
Radās doma izveidot šādu
bērnu atpūtas laukumu un
tā arī īstenojās. Apsveicami!
Mēs bijām tādi kā pionieri šajā
jomā, bet paskatieties, kas tagad notiek pilsētā! Jau tapuši
vairāki šādi spēļu laukumi, pie mūsu idejas nekas neapstājās,
viss turpinās.
Jelgava ir mana dzimtā pilsēta. Šeit esmu ne tikai uzņēmējs,
bet arī cilvēks, kas cenšas realizēt savas idejas.»
P.S. «Edmunds Barkāns ir ne tikai uzņēmējs, bet aktīvs arī
sabiedriskajā darbā: viņš ir Jauno uzņēmēju palātas Jelgavas nodaļas prezidents, tā risinot uzņēmējdarbības videi un
sabiedrībai kopumā aktuālas problēmas ar mērķi palielināt
kompetenci un konkurētspēju valstī. Viņš aktīvi atbalstījis
bērnu rotaļu laukuma izveidi Ozolskvērā, aktīvi darbojas Jelgavas Pilsētas svētku organizēšanā un arī dažādās labdarības
akcijās,» uzsver Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška.
Sagatavoja Kristīne Pētersone. Foto: Jānis Kupčs un JV
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Kultūras pasākumi
 Uzmanību! 23. novembrī
pulksten 19 paredzētā Dailes
teātra viesizrāde «Laimīgā Blūmentāle» aktieru slimības dēļ
atcelta. Tās vietā – Dailes teātra
viesizrāde «Dailes teātra pirts».
Lomās: Leons Krivāns un Gunārs
Placēns. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4. Ie
gādātās biļetes uz izrādi «Laimīgā
Blūmentāle» derīgas uz «Dailes
teātra pirti» vai nododamas
kultūras nama vai citās «Biļešu
paradīzes» kasēs.
 22. novembrī pulksten 10
un 12 – Liepājas Leļļu teātra
viesizrāde «Nezinītis Iko». Jautra
muzikāla izrāde Ineses Beltes
režijā. Mūzikas autors Edgars Silacērps izrādē ienesis roka un disko
akcentus. Pašapzinīgais Ābeces
Gailis un burtiņi ir aktieris Oskars
Seļiverstovs, Liepājas ģerboņa
Lauva un burtiņi – aktrise Signe
Apse, bet viszine skolmeistare
Bille Dille – aktrise Dace Doroškēviča. Biļešu cena – Ls 0,80; 0,50
(kultūras namā).
 22. novembrī pulksten 18
– koncerts «Brokastis četratā».
Mūsdienu mūzika. Piedalās Andis Klučnieks (flauta), Mārtiņš
Zilberts (klavieres), Jānis Stafeckis
(kontrabass), Aivars Krastiņš (sitaminstrumenti). Programmā Andis
Klučnieks, Anitra Tumševica, Astors Pjacolla, Dmitrijs Šostakovičs.
Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (kultūras
namā).
 23. novembrī pulksten 17
– literārā almanaha «Saule pār
Lielupi» atklāšanas sarīkojums
(kultūras nama Mazajā zālē).
 28. novembrī pulksten 10 un
12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde
«Веселые советы про опасные
предметы» (krievu valodā). Biļetes cena – Ls 1 (kultūras namā).
 29. novembrī pulksten 19
– grupas «Menuets» koncerts.
Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras
namā).
 1. decembrī pulksten 16
– Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra
izrāde «Parastais brīnums». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena –
Ls 3; 2; 1,50 (kultūras namā).
 2. decembrī pulksten 16
– grupas «Putnu balle» 5 gadu
jubilejas koncerts. Biļešu cena –
Ls 4; 3; 2,50 (kultūras namā).

Izstādes
 No 2. novembra – Gunāra
Ezernieka gleznu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 No 4. novembra – Ata Stundas fotogrāfiju izstāde «Mana
Latvija skaistā» – skatījums caur
gadalaikiem (kultūras namā).
 No 7. novembra – Jelgavas
Pilsētas svētkos fotoakcijas «Jelgavnieks» laikā tapušo fotogrāfiju
izstāde (kultūras namā).
 No 10. novembra – Mārča
Stumbra personālizstāde – gleznas, karikatūras, fotogrāfijas
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā Akadēmijas
ielā 10).

Sporta pasākumi
 22. novembrī pulksten 18.30
– Latvijas sieviešu basketbola
līgas meistarsacīkstes «Jelgava»
– «RTU/Klondaika» (Sporta hallē
Mātera ielā 44a).
 23. novembrī pulksten 19.30
– studentu basketbola līgas spēle
LLU – BAT (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 26. novembrī pulksten 19.30
– Amatieru basketbola līgas
čempionāts «Zemgale/Juniors»
– «Variants» (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 28. novembrī pulksten 19
– LBL LR čempionāts basketbolā
BK «Zemgale» – «Līvāni/RNS-D»
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).

iespējas
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Pirmais jauno autoru
dzejas krājums
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas kultūras nama
Mazajā zālē rīt, 23. novembrī, pulksten 17
notiks Jelgavas Latviešu biedrības (JLB) dzejas kluba «Pieskāriens»
literārā almanaha jeb
pirmās jauno dzejnieku grāmatas «Skaņa
pār Lielupi» atvēršanas
svētki. Pasākumā priecēs trīs Jelgavas jauniešu kori un klavieru
solo. Tajā piedalīsies arī
grāmatas autori.

Grāmatas idejas autore Rasma Urtāne
nolēmusi, ka literārais almanahs «Skaņa
pār Lielupi» būs pirmais, bet ne pēdējais.
Plānots, ka šādi jauno Jelgavas dzejnieku
krājumi varētu iznākt katru gadu.
Foto: Jānis Kupčs, JV

JLB valdes locekle Vija Zelmene
stāsta, ka biedrībai izveidoti četri
klubi – Dāmu klubs, «Sendienas»,
deju klubs «Rudens roze», kā arī
dzejnieku klubs «Pieskāriens»,
kas ir jaunās grāmatas izdevējs.
«Dzejas klubs dibināts pirms
trim gadiem. To izveidoja Iveta Skapste, kluba nosaukuma
«Pieskāriens» autore. Sākotnēji klubā
sapulcējās desmit,
divdesmit jaunāki un
vecāki cilvēki. Tika
rīkoti dzejas vakari
un citi literāri pasākumi. Taču pēc kāda
laika I.Skapste uzsāka mācības, strādāja.
Viņai bija jārūpējas
par savu ģimeni, trim
bērniem, kuri prasa
ne mazums uzmanības, tāpēc «Pieskārienu» nācās pamest,»
stāsta valdes locekle.
Taču tad dzejas

klubiņam pievienojās Rasma
Urtāne. Viņas galvenā doma
bija radīt dzejas krājumu, kurā
apkopota gan kluba dalībnieku
dzeja, gan citu jelgavnieku daiļrade. «Pārējie biedri gan uz to
raudzījās skeptiski, jo tas prasīja
ievērojamus līdzekļus, taču šā
gada sākumā sākām apkopot
dzejoļus. Sākumā mums bija tikai
septiņi autori, kas gatavi publicēt
savus darbus, taču gan mēs, gan
dzejas kluba biedri Jelgavā un
rajonā meklējām vairāk jauno
dzejnieku. Jāteic, ka mūsu pūliņi
vainagojās panākumiem – autori
sāka pieteikties paši,» stāsta
V.Zelmene.
Jaunajā dzejas grāmatā «Skaņa pār Lielupi», kuras atvēršanas
svētki ir rīt, apkopoti 45 autoru
darbi. Galvenokārt tie ir jaunie
dzejnieki no Jelgavas un rajona
(pārstāvēts Sesavas, Glūdas,
Garozas un Līvbērzes pagasts),
kas iepriekš nav publicējušies.
Grāmatā iekļauti arī trīs autoru
darbi no citiem rajoniem.
«Protams, kad sākām vākt
jauno autoru dzejoļus, tie bija ļoti
daudz, tāpēc jūlijā R.Urtāne kopā
ar dzejnieku Eduardu Aivaru,
kura darbi arī publicēti jaunajā
grāmatā, un biedrības biedri Ilzi
Bērzariņu-Vītiņu izvēlējās labākos,» teic V.Zelmene.
Autori literārajā almanahā
šoreiz sakārtoti alfabēta kārtībā,
lai neviens no viņiem nebūtu apvainots par to, kāpēc viņa darbi
publicēti grāmatas sākumā vai
beigās. Grāmatā iekļauta arī
tādu pazīstamu jelgavnieku kā
E.Aivara, Kārļa Vērdiņa, Guntas
Micānes un bijušā Ugunsdzēsības

un glābšanas dienesta priekšnieka Saeimas deputāta Jāņa
Čevera dzeja.
V.Zelmene stāsta, ka grāmatā
«Skaņa pār Lielupi» publicēti
visu autoru darbi, kas iesnieguši
savus dzejoļus JLB. Tāpēc lasāmi
gan labāki, gan ne tik labi darbi,
kvalitatīvāki un ne tik kvalitatīvi.
Taču galvenais, ka šī ir pirmā
grāmata pēc Otrā pasaules kara,
kur jelgavnieku dzejoļi apkopoti
vienā krājumā.
Grāmatas idejas autore
R.Urtāne izlēmusi, ka literārais
almanahs būs pirmais, bet ne
pēdējais. Plānots, ka šādi dzejas
krājumi varētu iznākt katru
gadu.
Grāmatas autori ir dažāda vecuma – jaunākais, Viktors Roze,
tagad mācās Jelgavas Valsts
ģimnāzijas 8. klasē, bet vecākās
kundzes sasniegušas 80 gadus.
Valdes locekle teic – ņemot
vērā, ka šādu grāmatu plānots
izdot arī nākamajā gadā, visi
jaunie autori, kas nav publicējušies šajā grāmatā, var droši
nākt uz JLB un interesēties,
iesniegt savus darbus nākamajam literārajam almanaham.
Viņa arī min, ka sāktas sarunas
ar E.Aivaru, kas nākamgad ik
pa trim mēnešiem varētu rīkot
nodarbības jaunajiem dzejniekiem.
Grāmata izdota 1000 eksemplāros, no kuriem katram autoram, kas piedalījies grāmatas
izveidē, pienākas desmit. Bet
jelgavnieki to par ziedojumiem
varēs iegādāties pēc svinīgā
sarīkojuma, kā arī atrast visās
Jelgavas un rajona bibliotēkās.

Saņem stipendiju un piepildi savus sapņus
 Ritma Gaidamoviča

Talantīgu jauniešu netrūkst – katrs no viņiem labprāt vēlētos
kļūt par īstu mūziķi,
sportistu vai fotogrāfu, taču šīs idejas īstenošanai nereti trūkst
līdzekļu. Nu jauniešiem tiek dota iespēja
– izsludināts stipendiju konkurss.
Jauniešu organizācija «Avantis» sadarbībā ar «Zelta Zivtiņu»
aicina Latvijas skolu jauniešus
piedalīties konkursā «ZZ stipendijas» un Gada balvas konkursā par sociālo aktivitāti ar
devīzi «Tici sev!», kur iespējams
saņemt stipendiju savu ideju
īstenošanai. Lai par konkursu
uzzinātu pēc iespējas vairāk
jauniešu, Latvija skolās tiek organizēti informatīvie pasākumi,
pirmais no tiem otrdien notika
Jelgavas 1. ģimnāzijā.
Jauniešu organizācijas «Avantis» pārstāve Vita Ivaškeviča
«Jelgavas Vēstnesi» informē,
ka pieteikties «ZZ stipendijai»,
lai saņemtu finansiālu atbalstu
talanta pilnveidošanai, var
ikviens jaunietis, kas dzimis
1989. gadā vai vēlāk un kuram
jau ir kādi sasniegumi mūzikā,
fotomākslā, video, ekstrēmajos
sporta veidos, hiphop dejās vai
sportā. Ja esi izdarījis ko labu
apkārtējiem cilvēkiem vai ar
savu darbību iedrošinājis citus
ticēt sev, vari pieteikties Gada

balvai par sociālo aktivitāti.
«Konkursa mērķis ir apzināt
jaunus un talantīgus Latvijas
jauniešus vecumā līdz 19 gadiem, veicināt viņu izaugsmi
un talanta attīstību ar gada
stipendijas un gada balvas
palīdzību,» teic V.Ivaškeviča.
Pieteikt jauniešus «ZZ stipendijas» un Gada balvas konkursam
var arī skolotāji, vecāki, draugi,
treneri – visi, kas uzskata: šo
jauniešu sasniegumi, talants
un potenciāls ir stipendijas vai
Gada balvas vērts. Atbilstoši
izvēlētai stipendiju nominācijai
skolēniem konkursa pieteikuma anketai jāpievieno: foto
– 15 – 20 bildes, video – savs
labākais videomateriāls līdz 30
minūtēm, mūzikā – CD ar sava
prezentējamā darba ierakstu,
sportā – rekomendācijas vēstule
no trenera, sporta skolotāja vai
klases audzinātāja, kā arī eseja
par sevi, ekstrēmajos sporta
veidos – labāko sasniegumu
apraksts un 5 – 10 fotogrāfijas,
hiphop dejās – deju pasākumu
un sacensību saraksts, kurās
jaunietis piedalījies, sacensībās
iegūto vietu saraksts un 5 – 10
fotogrāfijas. Savukārt, lai pieteiktos Gada balvas konkursam
par sociālo aktivitāti, personai
jāiesūta motivācijas vēstule prezentācijas formā un jāpievieno
rekomendācijas vēstule no viņa
sadarbības organizācijām.
Pieteikuma anketas un sīkāka
informācija par darba noformēšanu un tā izmēriem pieejama
interneta mājas lapās: www.

avantis.lv un www.zeltazivtina.
lv. Pieteikumi jānosūta līdz 2008.
gada 12. janvārim uz adresi:
Biedrība «Avantis», a/k 2, Rīga,
LV – 1009, vai personīgi jānogādā «Avantis» birojā A.Čaka ielā
83/85 – 30 B, Rīgā, līdz 11. janvārim. Katras «ZZ stipendijas»
konkursa nominācijas uzvarētājs
noslēgumā iegūs 150 latu lielu
stipendiju katru mēnesi visu
2008. gadu ar nosacījumu, ka
nauda tiks veltīta sava talanta
izkopšanai. Otrās un trešās vietas ieguvēji saņems veicināšanas
balvas. Gada balvas konkursā par
sabiedrisko aktivitāti ir iespēja
iegūt vienreizēju apbalvojumu
1800 latu vērtībā ar nosacījumu,
ka nauda tiks veltīta sava talanta
izkopšanai un sociālajām aktivitātēm. Veicināšanas balvu iegūs
arī skatītāju simpātija katrā no
«ZZ stipendijas» un Gada balvas
nominācijām.
Jelgavas 1. ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas
darbā Ilze Pierhuroviča atzīst,
ka konkurss ir vēl viena lieliska iespēja jauniešiem izpausties ļoti daudzveidīgās jomās
– sākot ar sportu un beidzot
ar mūziku. «Mūsu skolas 9.a
klase jau iepriekš piedalījusies «Zelta Zivtiņas» rīkotajās
sporta spēlēs, ieguva godalgotu
vietu un balvā saņēma braucienu uz Slovākiju, kur pabija
šajā vasarā. Tāpēc domāju, ka
ne tikai šīs klases jauniešus,
bet arī pārējos audzēkņus
konkurss ieinteresēja. Galvenais, ka organizatori skolēnus

Skolu tūres «ZZ stipendija» laikā Jelgavas 1. ģimnāzijas pasākuma organizatori skolēnus ne tikai informēja par konkursa
noteikumiem un balvām, bet bija sagatavojuši arī breika un
Foto: JV
dīdžeja paraugdemonstrējumus.
uzrunā ar ļoti mūsdienīgiem
notikumiem, ar to, kas aktuāls
mūsdienu jaunatnei, piemēram, hiphop, ekstrēmie sporta
veidi. Tāpēc jādomā, ka kāds
no mūsu skolēniem noteikti
iesaistīsies,» teic direktora
vietniece. Viņa arī atzīst, ka
stipendiju konkurss sniedz
bērniem iespēju piepildīt savus
sapņus, īstenot savu talantu
un reizē arī nopelnīt.
10. klases skolnieks, 16 gadus vecais Māris Silinēvičs,
«Jelgavas Vēstnesim» atklāj,

ka stipendiju konkurss viņu
tiešām ir ieinteresējies. «Tagad
tik jādomā, kā sevi pieteikt un
sagatavot visu nepieciešamo
informāciju, jo brīvajā laikā
nodarbojos ar snovbordu, tāpēc
varu startēt nominācijā «Ekstrēmie sporta veidi». Neesmu
gan vēl izlēmis – startēšu individuāli vai kopā ar draugiem, bet
konkursā piedalīšos noteikti. Tā
ir lieliska iespēja saņemt naudu,
lai piepildītu savas ieceres un
attīstītu profesionalitāti,» teic
Māris.

