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Optimizē ražošanu un
atlaiž darbiniekus
«Zemgales piens»
turpina no
zemniekiem
pieņemt
pienu, taču
pilnpiena
produkcijas
ražošana ir
pārtraukta. Šādas
pārmaiņas
automātiski
izraisīja arī
darbinieku
atlaišanu
uzņēmumā
– oficiāli no
darba patlaban atbrīvoti
deviņi cilvēki,
taču, vai viņu
skaits augs,
uzņēmuma
vadība nevar
pateikt.
Foto: JV
 Kristīne Pētersone

«Zemgales piens» nolēmis turpmāk neražot
nerentablo pilnpiena
produkciju. Tas nozīmē, ka bez darba
paliek arī daļa strādnieku. Pašlaik ražotnē
atlaisti jau deviņi darbinieki, bet, vai tam
būs arī turpinājums,
uzņēmuma vadītājs
nevar pateikt.
«Zemgales piena» valdes priekšsēdētājs Raimonds Golgāns noraida jebkādu neoficiālu informāciju
par to, ka uzņēmums līdz ar
darbinieku atlaišanu būtu sācis
gatavoties tā slēgšanai. «Šādām

runām neredzu nekādu pamatojumu. Kāpēc lai kāds slēgtu rentablu uzņēmumu, kas pastāv jau
kopš četrdesmito gadu beigām,»
tā R.Golgāns.
Darbinieku atlaišana esot
saistīta vienīgi ar uzņēmuma
modernizāciju, kā arī ar to,
ka pārstāts ražot nerentablos
pilnpiena produktus. «Piena
produktu ražotāju tirgus ir ļoti
piesātināts, tāpēc mums jāmeklē
veids, kā šajos sīvās konkurences
apstākļos saglabāt peļņu nesoša
uzņēmuma statusu. Pilnpiena
produkcija pašlaik diemžēl ir
nerentabla, tāpēc arī esam izšķīrušies, ka turpmāk to vairs
neražosim,» saka R.Golgāns,
gan neatklājot, kādus produktus
tieši turpmāk veikalu plauktos

vairs neredzēsim.
Vienlaikus uzņēmums nemitīgi modernizējis savu ražošanu,
kas arī likumsakarīgi radījis
situāciju, ka vairs nav nepieciešams tik liels roku darbs kā
līdz šim.
Pagaidām atlaisti deviņi cilvēki,
kuru vidū ir arī savas nozares speciālisti, ne tikai vienkārši strādnieki. «Par to, vai, optimizējot
darbu, būs jāatlaiž vēl kāds, pagaidām pāragri spriest. Iespējams arī
pretējs variants – piemēram, mēs
saņemam ļoti labu noieta tirgu
un mums nākas nevis atlaist, bet
pieņemt vēl papildu darbiniekus,»
spriež R.Golgāns.
Šobrīd uzņēmums intensīvi
gatavojas piesaistīt Eiropas
fondu līdzekļus turpmākai at-

tīstībai. «Ir skaidrs, ka konkurēt
tirgū vairs nav iespējams ar, piemēram, Krievijas sieru, ko ražo
ap 30 uzņēmumu Latvijā, tāpēc
mēs meklējam jaunu jomu,» tā
valdes priekšsēdētājs, atklājot,
ka padomā esot jaunu produktu
ražošana un tam ekvivalenta
nebūs ne tikai Latvijā, bet visā
Baltijā. Šim mērķim tad arī uzņēmums cer piesaistīt Eiropas
fondu finansējumu.
«Lai attīstītos, šādas pārmaiņas ir nepieciešamas. Kādu
pienu pašlaik visvairāk pērk
veikalos? To, kura cena ir 39
vai 40 santīmu, bet reālai piena
pakas cenai jau vajadzētu būt 75
santīmi, ņemot vērā ražošanas
izmaksu pieaugumu,» uzskata
R.Golgāns.
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Jaunais stadions
būs dārgāks
 Jānis Kovaļevskis

3. decembra Jelgavas
domes ārkārtas sēdē
deputāti vienbalsīgi
pieņēma lēmumu par
izmaksu palielinājumu Zemgales olimpiskā centra sporta
kompleksam. Kopumā tā celtniecība izmaksās vairāk nekā
16,2 miljonus latu.
Lēmums par izmaksu palielinājumu pieņemts pēc finanšu
piedāvājumu saņemšanas no
potenciālajiem būvniekiem

konkursa procedūras kārtībā.
2006. gadā veiktie aprēķini
liecināja, ka, ņemot vērā sadārdzinājumu 2007. gada cenās,
sporta kompleksa būvniecības
izmaksas varētu iekļauties 10
miljonos latu, no kuriem valsts
ar galvojumu apņēmusies segt
4,9 miljonus latu, pārējo – pašvaldība. Tomēr reālais sadārdzinājums izrādījās krietni
vien iespaidīgāks. «Minētajā
summā iekļautas objekta projektēšanas, celtniecības, plānotā sadārdzinājuma, pievienotās
vērtības nodokļa un pasūtītāja
rezerves izmaksas.
(Turpinājums 3.lpp.)

Tērvetes iela –
pagaidām vēl slēgta
 Sintija Čepanone

Lai arī pirmā kārta
asfalta jau uzlieta, satiksme Tērvetes ielā
tiks atjaunota tikai
tad, kad sāks darboties luksofori Tērvetes,
Filozofu, Raiņa un Sarmas ielu krustojumā.
Būtiski, ka turpmāk
šajā ielā būs divvirzienu kustība.
«Tas ļautu izvairīties no avārijas situācijām,» spriež pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļ
čūns, piesardzīgi prognozējot,
ka transporta kustība ielā varētu
tikt atjaunota ap Ziemassvētkiem. Viņš atklāj, ka Tērvetes
iela turpmāk būs divvirzienu.
Tērvetes ielas no Raiņa līdz
Rūpniecības ielai rekonstrukcijas darbi sākās vasaras vidū,
paredzot veikt pilnīgu rekonstrukciju – atjaunot ielas segumu, izveidot lietus ūdeņu
kanalizācijas sistēmu, izbūvēt

optisko kabeli, kā arī ierīkot
apgaismojumu, gājēju un velosipēdu celiņu. Kopējās ielas
rekonstrukcijas izmaksas ir
1,64 miljoni latu.
Sākotnēji bija plānots darbus
pabeigt līdz šā gada beigām,
taču laika apstākļu dēļ tie nedaudz aizkavējušies. «Pašlaik
Tērvetes ielā ieklāta vien asfalta
apakškārta. Pie virskārtas iela,
visticamāk, tiks nākamajā gadā,
kad būs šiem darbiem atbilstoši
laika apstākļi,» A.Baļčūns norāda, ka tikmēr darba veicēji – SIA
«Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»» – strādā pie ietvju izbūves. «Pilsētsaimniecības»
direktors paskaidro, ka tādējādi
plānots atvieglot pārvietošanos
gājējiem, reizē parūpējoties
par viņu drošību, kad Tērvetes
ielā tiks atjaunota transporta
kustība. Pēc rekonstrukcijas
tā būs divvirzienu. Mainīsies
arī galvenais ceļš – ja līdz šim
tas veda pa Raiņa un Tērvetes
ielu, tad pēc darbu pabeigšanas
galvenais ceļš būs virzienā no
Raiņa uz Filozofu ielu.

Gaisa kvalitāti mērīs moderna iekārta
 Sintija Čepanone

Lai izmērītu gaisa piesārņojumu, ja, piemēram, dzelzceļa stacijā
notiek katastrofa, Jelgavas atbildīgo dienestu speciālisti nu
var izmantot monitoringa mobilo staciju
jeb pārvietojamu laboratoriju, ar ko ne tikai iespējams paņemt
gaisa paraugus, bet
arī nekavējoties tos
analizēt.
Aparatūra paredzēta gaisa
kvalitātes noteikšanai ekstremālās situācijās, taču to var
izmantot arī ikdienā, lai noteiktu, vai gaiss, ko elpojam, nav
bīstams dzīvībai.
«Ar šo monitoringa staciju

gaisa kvalitātes mērījumus
var veikt jau pašlaik, taču tuvākajā laikā šim mērķim tiks
pielāgots transporta līdzeklis
– laboratorijas iekārta tiks
iebūvēta «busiņā»,» skaidro
Investīciju nodaļas projektu
vadītāja Liene Rulle. Viņa
norāda, ka tādējādi situācijā,
kad būs nepieciešams veikt
gaisa kvalitātes mērījumus,
konstatēt un novērst dabas
un cilvēku radītu katastrofu
draudus, to varēs izdarīt daudz
operatīvāk. Līdz šim Jelgavā
šādas iekārtas nebija.
L.Rulle skaidro, ka, nododot
pilsētas atbildīgo dienestu rīcībā
gaisa monitoringa mobilo staciju, ieguvējs ir ikviens pilsētas,
rajona un Latvijas, kā arī Šauļu
pilsētas, rajona un reģiona iedzīvotājs. Šādas pārvietojamas
stacijas galvenais uzdevums ir

nodrošināt iespēju veikt gaisa
kvalitātes mērījumus arī tajās
vietās, kur stacionāras stacijas
nav. Ar šīs stacijas palīdzību
būs iespējams ne tikai paņemt
gaisa paraugus, bet tos uzkrāt
un analizēt turpat uz vietas. Tas
nozīmē, ka gaisa kvalitātes kontroles rezultātus būs iespējams
iegūt uzreiz.
«Šī ir Latvijā pirmā mobilā
laboratorija – līdzvērtīgas gaisa
monitoringa stacijas ir tikai
stacionāras,» skaidro projektu
vadītāja, piebilstot, ka aparatūra ir ļoti jutīga un tās mērījumi
gaisā notiek miljardās daļas
ietvaros. Viņa piebilst, ka darboties ar laboratorijas iekārtu
ir apmācīti trīs speciālisti no
Jelgavas un trīs – no Šauļiem.
«Pašlaik tiek lemts, kur gaisa
monitoringa mobilā stacija atradīsies pastāvīgi. Visticamāk,

nākotnē tā tiks nodota Krīzes
vadības centram,» teic L.Rulle.
Gaisa monitoringa mobilā
stacija ir viena no aktivitātēm,
kas iekļauta INTERREG IIIB
projektā «Pārrobežu sadarbības
iniciatīva riska vadības sistēmas
veidošanai Latvijas un Lietuvas
kaimiņu reģionos», kuru īsteno
Jelgavas dome sadarbībā ar vairākiem partneriem. Šī projekta
mērķis ir ieviest risku vadības
sistēmu Zemgales un Šauļu
reģionos, lai veidotu drošu vidi
sabiedrībai, nodrošinātu vides
aizsardzību ārkārtas situācijās,
kā arī veidotu ārkārtas situāciju
un to seku prognozēšanas un
profilakses sistēmu. Projekts
tiek īstenots no 2006. gada
marta un noslēgsies 2008. gada
martā. Tas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda
līdzfinansējumu.

Jau pašlaik
Jelgavas
speciālistu rīcībā ir
pirmā Latvijā
monitoringa
mobilā stacija, ar kuru
jebkurā vietā
iespējams
veikt gaisa
kvalitātes
mērījumus,
piemēram,
dīzeļdegvielas noplūdes,
ugunsgrēka
vai sprādziena gadījumā.
Foto: no Investīciju nodaļas
arhīva
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«Spēlēt dieviņu ir smagi»
 Sintija Čepanone

Vietu skaits
dzīvnieku izolatorā

Lapsa mazajam princim teica: «Tev vienmēr
jābūt atbildīgam par
tiem, ko esi pieradinājis.» Viņš to atcerējās,
taču... tā ir tikai pasaka. Esot mazo dzīvnieku izolatorā, atkal un
atkal nākas secināt, ka
lielai daļai sabiedrības
šī atziņa gājusi gar
ausīm. Diemžēl ierasts
ir stāsts par to, ka vēl
pavisam nesen tik ļoti
mīlētais kucēns vai
kaķēns nu paaudzies
un ģimenei kļuvis nevajadzīgs.
«Jelgavas Vēstnesis» uz sarunu aicināja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā
institūta vecāko laboranti Undu
Ģēģeri, kas diendienā saskaras
ar suņiem un kaķiem, kuri
saimniekiem kļuvuši lieki. Taču
šoreiz – vairāk par cilvēkiem.

Pilsētnieks vērtē

Suņiem: 15 āra voljēri, 11 boksi
lielākiem suņiem, 6 – mazākiem;
Kaķiem: ap 30 vietu.

Unda Ģēģere pārliecināta, ka katram sunim ir savs cilvēks. Jautājums tikai, vai viņi satiksies.
Dzīvnieku izolators var kļūt par vietu, kur draugiem atrast vienam otru.
Foto: JV

Taču ne vienmēr tas izdodas
– mēs taču nevaram apklauvēt
Nosaukums «dzīvnieku visas mājas! Turklāt ne jau
izolators» jau vien liecina sunim būtu jāmeklē saimnieks,
par to, ka suņi un kaķi šeit bet saimniekam suns. Esmu
drīkst uzturēties tikai īsu pārliecināta, ka katram sunim
laika sprīdi. Vai reāli tā arī ir savs cilvēks. Jautājums tikai,
notiek?
vai viņi satiksies.
Dzīvnieku izolators tika izveiDroši vien nav viegli izdots 1995. gadā, sadarbojoties šķirties, kuram dzīvniekam
Klīniskā institūta direktoram būs lemts atrast saimniekus,
Albertam Auzānam un Jelgavas bet kuram vairs ne. Kur ir tā
domei, lai risinātu jautājumu robeža, kad beidzas žēlums
par klaiņojošiem dzīvniekiem un sākas profesionalitāte?
pilsētā, lai būtu vieta, kur izTā savā ziņā ir spēlēšanās
mitināt noklīdušus suņus un dieviņos. Iemidzināti tiek tie
kaķus līdz brīdim, kamēr saim- dzīvnieki, kuriem ir veselības
nieks atjēdzas, ka pazudis viņa problēmas, kuri ir agresīvi un
draugs. Diemžēl
kuriem piemīt
pašlaik situācija
No septembra izteikta tieksme
ir mainījusies,
klaiņot. Ja pie
beigām līdz ok- mums nokļūst
un aizvien biežāk pie mums
mincis,
tobra beigām mājas
cilvēki nāk paši,
viņam ir daudz
lai atdotu savu
dzīvnieku izola- lielāka iespēja
dzīvnieku, kas
atrast jaunu
torā uzņemti 27 saimnieku, jo ir
nu kļuvis lieks.
Acīmredzot nav
suņi un 68 kaķi. stiprāka imunipadomājuši par
tāte, savukārt
Īstajiem saim- k l a i ņ o j o š i e m
to, ka suns mēdz
izaugt, prasa laizīvniekiem
niekiem atdoti dbiežāk
ku un līdzekļus.
ir veselīUn tad vēl viņi ir
4 suņi un 2 kaķi, bas problēmas,
lepni par izdarīvīrusi. Diemžēl
jaunajiem – 14 ne jau visi šeit
to – sak, es taču
paveicu labu
suņi un 14 kaķi. nonāk veselīgi
darbu, dzīvnieun skaisti.
10 suņiem veikku pats nogādāKaut ar dzīvju patversmē...
niekiem koputa eitanāzija. mā strādāju jau
Ta č u b ū t ī b ā
tas nozīmē, ka
Taču ir vēl arī divdesmit divus
viņš savas rūpes
gadus, vēl aiztādi, kas tomēr vien mirklis,
vienkārši ir atdevis mums.
kad jāizlemj
gaida...
Ja runājam
– iemidzināt vai
par pieklīdutomēr ļaut dzīšiem dzīvniekiem – dome at- vot, ir visai grūts. Spēlēt dieviņu
maksā divu nedēļu uzturēšanos ir ļoti smagi. Visgrūtāk ir tad,
izolatorā. Ja šajā laikā nevaram kad suns šeit uzturējies ilgi, pie
atrast dzīvnieka veco saimnieku, mums jau pieradis, uzticas. Viņš
mēs drīkstam suni vai kaķi eita- nav ne jāpiesien, ne viņam mute
nizēt. Protams, iespēju robežās jāaizsien. Viņš pats tev iedod
cenšamies novilcināt šo brīdi, ķepu un tajā brīdī, kad tu potē,
atrast viņam jaunu īpašnieku. nolaiza. Tad gan ir smagi. Līdzīgi

Skaitļi runā

ir arī ar minčiem. Skumjākais
jau ir tas, ka dažam dzīvniekam
pietrūkst vien mazliet rūpes,
lai viņš atmaigtu un kļūtu par
uzticamu draugu. Diemžēl mūsu
resursi ir ierobežoti.
Ikdienā ar šiem dzīvniekiem strādā arī Mārīte
Behmane. Vai, diendienā
tiekoties ar cilvēkiem, kas
atsakās no sava drauga, ir
izkristalizējušies iemesli,
kāpēc cilvēki izšķiras par
šādu soli?
Iemesls parasti ir gaužām
vienkāršs – cilvēki dažkārt neapzinās, par ko uzņemas atbildību.
Tagad pat uz izolatoru atvests
divus gadus vecs kaukāzieša
jauktenis. Liels, skaists, vesels
suns. Saimniece pēkšņi sapratusi, ka tādu suni nevar ne uzturēt,
ne izturēt. Un tad gribas kliegt
– kur tu biji agrāk?! Cilvēkam
ir jāsaprot, ka jebkura dzīvnieka uzturēšana prasa ne tikai
līdzekļus, bet arī laiku, uzmanību, rūpes. Un parasti ir tā – ja
pirmajā gadā par suni neesi licies
ne zinis, tad otrajā viņš nokļūst
šeit, jo tieši tajā vecumā veidojas
suņa raksturs. Cik bieži nācies
saskarties ar situāciju, kad dzīvnieks tiek paņemts, lai bērnam
būtu ar ko spēlēties, taču pēc
pusgada gada viņš jau ir uz ielas,
turklāt ar sabojātu raksturu.
Pieaugušie nepadomā, kas šāda
«mantiņa» bērnam nozīmē arī
papildu rūpes vecākiem.
Visvairāk sāp tas, ka neviens
suns jau nav īsts klaidonis. Viņš
kādam pieder. Un te var manīt
cilvēku attieksmi: viens saimnieks, kam pazudis suns, jau pāris minūšu laikā būs apzvanījis
visas radiostacijas, apklaušinājis
apkārtējos un trīsreiz vērsies pie
mums izolatorā, savukārt cits
par pazudušo draugu neliksies
ne zinis.
Vai izolatorā uzņemto
dzīvnieku skaits ir vairāk
vai mazāk nemainīgs?

Noteikti ne. Mēs dažkārt
mēdzam skarbi jokot, ka cilvēki māju tīra divreiz gadā
– ap Jāņiem un Ziemassvētkiem.
Tieši tādēļ pašlaik izolators ir
pārpildīts. Tāpat kā pirms atvaļinājumu laika vasarā – pēkšņi
uzrodas tik daudz «pieklīdušu»
dzīvnieku! Atved uz patversmi
suni, kas it kā pieklīdis, bet, kad
sāc ar cilvēku runāt, izrādās, ka
viņš zina gan suņa vārdu, gan
vecumu. Nu esi godīgs un atzīsti,
ka tev viņš vairs nav vajadzīgs!
Tad arī mēs varētu ietaupīt
līdzekļus un laiku, meklējot
citu saimnieku. Ja dzīvnieks ir
pieklīdis, mums jānogaida divas
nedēļas, kuru laikā var uzrasties
vecais saimnieks, savukārt, ja
viņš no suņa vai kaķa ir atteicies,
mēs uzreiz varam sākt meklēt
jaunu īpašnieku.
Cik viegli ir atrast cilvēku,
kam uzticēt suni vai kaķi?
Jāsāk jau ar to, ka lielai daļai
mūsu radu, draugu, paziņu ir
kāds dzīvnieks no izolatora.
Daudzus savējiem aizved arī
studenti. Svešiem cilvēkiem
dzīvniekus atdodam vai neatdodam intuitīvi. Un ir ļoti daudz
cilvēku, kas tiešām kļūst par
labiem saimniekiem.
Taču dažkārt gadījies, ka cilvēks, kas atnāk uz izolatoru pakaļ dzīvniekam, no mums prasa
garantijas: vai jūs garantēsiet,
ka viņš dara to un to, izturas
tā vai tā? Taču jāsaprot, ka te
nav saimniecības preču veikals.
Veļas mašīnai var prasīt garantiju, nevis dzīvniekam. Laiks,
kamēr saimnieks ar dzīvnieku
sarod, pirmām kārtām atkarīgs no cilvēka. Pēc literatūras
datiem cilvēks ir gudrāks par
suni, kaut gan reizēm par to
māc šaubas...
Manuprāt, patiess ir apgalvojums, ka agresīvi ir saimnieki,
nevis suņi. Pie mums diemžēl
izveidojusies tāda situācija, ka
pirmie sāk «rieties» cilvēki. Ja

pa ielu iet māmiņa un savam
piecgadniekam saka: iemet tam
sunim ar akmeni, jo viņš tev
var iekost, tad – sāksim no otra
gala, no cilvēka! Arī gadījumi,
kad suns kādu sakodis, lielā
mērā ir cilvēku bezatbildība.
Vaina jau nav suņos vai kaķos,
bet cilvēkos.
Ir prieks par veciem gaišiem
cilvēkiem, kuri, kļuvuši vientuļi,
atnāk pie mums un saka: «Man
vajag draugu.» Un mums ir arī
«vecīši» – jauki un mīlīgi suņuki, kuru saimnieki pārcēlušies
uz pansionātu vai vecuma dēļ
vairs nav spējīgi par savu mīluli
parūpēties. Un viņi viens otru
atrod. Taču ir arī tādi, kas atnāk
ar domu: mēs esam veci, slimi
nabaga pensionāri, mums vajag
lielu niknu suni, jo var atnākt
zagļi. Viņi iet gar suņu voljēru
un sit pa to, lai pārliecinātos, cik
suns ir agresīvs. Kad taujājam,
kā suni plāno uzturēt, atbildi
nezina.
Šādos gadījumos suns
paliek izolatorā, un tas,
protams, prasa papildu līdzekļus.
Jā. Tomēr mēs uzskatām, ka
dzīvnieku, kas vienreiz jau zem
tanka bijis un piedzīvojis cilvēku nežēlību, labāk ir humāni
iemidzināt, nevis vēlreiz pakļaut
šādam dzīves pārbaudījumam.
Suņa 14 dienu izmitināšana,
ieskaitot eitanāziju un kremēšanu, domei izmaksā vairāk
nekā 50 latu. Gadā šim mērķim
iedalīta zināma summa, taču
gadījies, ka limitu krietni pārsniedzam, un tas jau ir uz mūsu
sirdsapziņas. Jāteic gan, ka
pagaidām veiksmīgi esam tikuši
cauri. Lielā mērā, pateicoties
iedzīvotāju atsaucībai – viņi ved
segas, vāc ziedojumus barības
iegādei. Jauki ir arī tas, ka
aizvien biežāk ekskursijā uz izolatoru ierodas bērni. Vēl nesen
bija atnākuši bērnudārznieki,
kas bija savākuši 80 latus, arī
skolēni rudenī par zīlēm iegūto
naudu 100 latus nodeva mums.
Naudu ziedo privātpersonas, un
mūsdienās tā ir liela nauda, ko
viņi atvēl pamestajiem suņiem
un kaķiem. Šogad par iespēju
palīdzēt interesējās arī kāda
labdarības organizācija – iepriekš ziedojuši pansionātiem,
bērnunamiem, šogad nolēmuši
palīdzēt mums.
Ikviens šāds gadījums liek
aizdomāties, ka visa sabiedrība
varbūt tomēr nav tik cietsirdīga,
bezatbildīga. Ļoti gribas cerēt,
ka bērni, kas izrāda rūpes par
pamestajiem dzīvniekiem, izaugot vairāk domās par to, kas
notiek apkārt. Mazie kucēni vai
minči taču grib, lai viņus samīļo.
Kad būs samīļoti viņi, varbūt tad
arī mēs cits citu sāksim mīlēt.

Klientu skaits Jelgavas nakts patversmē 2007. gadā
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Vai kādreiz
esat aizmirsis
bibliotēkā laikus
nodot grāmatu?
Maija,
skolniece:
– Es grāmatas
ņemu skolas
bibliotēkā un
nododu norādītajā termiņā. Esmu
ļoti apzinīga,
taču draugiem gan gadījies
bibliotēkas grāmatu pazaudēt.
Par laimi, atrada to un nodeva,
nemaksājot soda naudu.
Pēteris,
Jelgavas
Spīdolas
ģimnāzijas
skolnieks:
– Protams!
Nesen vajadzēja rakstīt
darbu vēsturē. Skolas bibliotēkā paņēmu
grāmatu un aizmirsu to noteiktajā laikā atdot. Tā kā tā ir
skolas bibliotēka un termiņš bija
pārsniegts tikai divas dienas,
sods nebija jāmaksā, taču brīdinājumu gan saņēmu.
Inese
Kalniņa,
studente:
– Ļoti bieži
apmeklēju
Jelgavas Zinātnisko bibliotēku, taču
nav gadījies
neievērot noteiktos termiņus.
Esmu atbildīga – grāmatu izlasu
un uzreiz atdodu, jo apzinos, ka
arī citiem lasītājiem tā ir nepieciešama.
Elgita
Gustava,
pensionāre:
– Bibliotēkā
grāmatas
neņemu – es
tās nopērku
veikalā. Manā
personīgajā
bibliotēkā jau ir ap 300 grāmatām. Pensija man ir pietiekami
liela, lai es iegādātos tās grāmatas, kas man patīk. Savu reizi arī
radiem pačukstu, kādu grāmatu
vēlos, un to arī svētkos saņemu.
Zane Grase,
muzeja
darbiniece:
– Nekad kaut
kas tāds nav
gadījies – tā ir
liela atbildība
citu priekšā.
Ne jau tikai
man vajag izlasīt kādu grāmatu,
bet arī citiem jelgavniekiem tā
var būt nepieciešama. Lielākoties es esmu tā, kas ģimenē
atgādina par savlaicīgu grāmatu
nodošanu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
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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,
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Aizmāršīgo
lasītāju
dienas
 Daiga Laukšteina

Līdz nākamā gada 31.
janvārim visās pilsētas
bibliotēkās tiks gaidīti
kavētāji, kas savulaik
paņēmuši grāmatas un
aizmirsuši tās atdot. Nu
to varēs izdarīt, nemaksājot soda naudu.
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
Lasītāju apkalpošanas nodaļu
vadītāja Vivita Armanoviča informē, ka līdzīgas akcijas notiek
katru gadu, taču šoreiz aizmāršīgo
lasītāju rīcībā ir teju divi mēneši.
Citkārt bijis viens – gada nogalē,
kad tāpat cilvēkiem daudz darāmā
un grāmatas vienalga paliek neatnestas. Vēl bibliotēkā cer uz lielāku atsaucību arī tāpēc, ka šogad
daudziem kavētājiem piezvanīts,
lai pavēstītu par aizmāršīgo lasītāju dienām. Grāmatu fonds nav
neierobežots, tāpēc bibliotēkām
būtiski akcijas laikā atgūt pieprasītākās grāmatas.
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
un tās trīs filiālēs – «Zinītī», «Pārlielupē» un «Miezītē» – pavisam
kopā tiek gaidīti vairāk nekā 2000
kavētāju. Par laikus neatdotām
grāmatām jāmaksā soda nauda
– viens santīms dienā neatkarīgi
no aizņemto iespieddarbu skaita.
Pirmajā brīdī tas šķiet maz, taču
daži pamanījušies iekrāt vērā ņemamu naudas summu. Aizmāršīgākie lasītāji bibliotēkas slieksnim
nav pārkāpuši vairākus gadus.
Grāmatu minētajās bibliotēkās
var paņemt uz 15 dienām, taču,
ja iespieddarbs nav īpaši pieprasīts, tad termiņu var pagarināt
piecas reizes, protams, iepriekš
par to brīdinot grāmatu krātuvju
darbiniekus.

Skolēni apņemas
nesmēķēt
Vai varam vismaz piecus mēnešus iztikt bez
cigaretes? To pārbaudīs 4542 septīto un
astoto klašu bērni no
visas Latvijas, kas pieteikušies konkursam
«Nesmēķējošā klase».
Viņu vidū ir arī mūsējie
– Jelgavas 4. vidusskolas 7.a un 7.b klase, kā
arī 1. internātpamatskolas astotie.

Sagaidot savus profesionālos svētkus – Policijas
dienu –, Jelgavas Policijas pārvaldes priekšnieks
Haralds Dauginovičs uzsver, ka šā gada darba
labākais novērtējums
ir iedzīvotāju pateicība
policistiem, kas saņemta biežāk nekā sūdzības
par darbiniekiem.
«Paldies par operatīvu rīcību,
atklātu noziegumu, palīdzību – tādus vārdus no jelgavniekiem šogad
tiešām esam saņēmuši daudz:
krietni biežāk nekā nopēlumu.
Tāpēc tas vien jau liek domāt, ka
nav tik slikti. Varbūt pagaidām
vēl pārdroši teikt, ka pilnībā ir
mainījusies policistu attieksme
pret darbu, bet pārmaiņas notiek,»
uzskata H.Dauginovičs.
Šodien, 6. decembrī, pulksten
11 kultūras namā policisti atzīmēs
savus profesionālos svētkus, kas,
kā jau ierasts, sāksies ar svecītes
aizdegšanu, pieminot tos kolēģus,
kas gājuši bojā, pildot darba pienākumus.
Ar Valsts policijas pavēli svētkos
apbalvos deviņus darbiniekus, bet
pateicība par sekmīgu sadarbību
tiks izteikta gan pilsētas, gan
rajona Pašvaldības policijas darbiniekiem no Ozolniekiem, Sesavas,
Līvbērzes, Glūdas, Kalnciema,
Valgundes un Jaunsvirlaukas.
Ar Jelgavas Policijas pārvaldes
pavēli vēl apbalvos 16 darbiniekus,
kuriem pasniegs Goda rakstus, 36
tiks izteikta pateicība, 13 darbinie-

pārtraukta apkure un karstā
ūdens piegāde šādām mājām:

Sanktpēterburgas festivāla organizatori Jelgavā viesojās Smilšu skulptūru
festivāla laikā, kad uzzināja, ka mūsu
pilsētā jau deviņus gadus tiek rīkots
arī Ledus skulptūru festivāls. Tas
viņos radījis interesi, un M.Buškevics
aicināts piedalīties viņu festivāla žūrijā. «Tā noteikti būs lieliska iespēja
gūt pieredzi, kā šādi festivāli notiek
Sanktpēterburgā – izzināt viņu organizatorisko darbu, mākslinieku
uzņemšanu, ledus sagatavošanu un
citas nianses,» atklāj M.Buškevics.

 Valsts konkursā par labāko
bakalaura un maģistra izlaiduJelgavas 1. internātpamatskolas 8. klases puiši un meitenes teic, ka konkursā «Nesmēķējošā ma darbu datorzinātnēs atzinīklase» piedalās tāpēc, ka ir azartiski. Skolēni pārliecināti, ka visi bez cigaretes iztiks ne tikai bu guvuši trīs LLU Informācijas
Foto: JV tehnoloģiju fakultātes šā gada
konkursā noteiktos piecus mēnešus – viņi ir sportiska dzīvesveida atbalstītāji.
absolventi. Konkursu rīko akciju
vē A.Zabothene. Viņa atklāj, ka mēnešus – no 1. decembra līdz skolēniem, jo, kā apliecinājuši sabiedrība «Exigen Services DATI» un
smēķēšana izglītības iestādē arī nākamā gada 30. aprīlim. «Šajā pētījumi, šajā vecumā jaunieši Latvijas izglītības mērķprogrammas
kopumā nav aktuāla problēma. projektā piedalās 7. un 8. klašu visbiežāk uzsmēķē pirmo reizi, «Izglītībai, zinātnei un kultūrai»
To apliecina, piemēram, fakts, skolēni. Klasēm, kuras cīnīsies tādēļ palielinās varbūtība viņiem fonds. Tajā tika vērtēts 21 studenta
ka 2005. gadā Jelgavas 1. inter- par uzvaru, katru mēnesi SVA kļūt atkarīgiem no šī kaitīgā noslēguma darbs. No 12 atzinību
guvušajiem bakalaura un maģistra
nātpamatskolas 8. klase ieguva jāsūta pārskati par to, kā skolē- ieraduma.
izlaiduma darbiem datorzinātnēs
konkursa «Nesmēķējošā klase» niem veicies ar solījuma izpildi,»
«Nesmēķējošā klase» ir Ei- trīs pieder LLU, informē LLU Preses
galveno balvu – ceļojumu uz atklāj E.Sprūde-Nesenberga, ropas Savienības Sabiedrības daļas vadītājs Juris Kālis. Bakalaura
Serēnas ūdens atrakciju parku. piebilstot, ka kolektīvi, kuros veselības programmas iniciēts darbu vērtējumā 1. un 2. vietu dalīja
Kā norāda Sabiedrības vese- neviens no jauniešiem projekta profilakses projekts jauniešiem, Latvijas Universitātes beidzējs Gatis
lības aģentūras (SVA) pārstāve laikā nesmēķēs, piedalīsies izlo- kas Eiropā notiek jau desmito Kurzemnieks un LLU beidzējs Vitālijs
Elīna Sprūde-Nesenberga, kon- zē par veicināšanas balvām un gadu, bet Latvijā – trešo. Tā gal- Komašilovs ar darbu «Mākslīgo neikursam kopumā pieteikušās galveno balvu – aktīvās atpūtas venais mērķis ir aizkavēt iespē- ronu tīkla pielietojuma analīze tēlu
269 klases no 202 skolām. Tas nedēļas nogali visai klasei.
jamo smēķēšanas uzsākšanu un atpazīšanas uzdevumos». Vitālijs
nozīmē, ka 4542 skolēni apņēProjekts «Nesmēķējošā klase» veicināt šī ieraduma atmešanu to ir no Ozolniekiem, viņa zinātniskā
darba vadītāja ir Informācijas tehmušies nesmēķēt vismaz piecus paredzēts 14 – 15 gadus veciem jauniešu vidū, kas jau smēķē.

Ar Valsts policijas pavēli apbalvos Jelgavas policistus
Par cītību policijā apbalvos 3 darbiniekus:
• pulkvežleitnantu Andri Gromoļevu, Kārtības policijas biroja 2. nodaļas
priekšnieku;
• majoru Valentīnu Girdo, Kriminālpolicijas vecāko inspektoru;
• virsniekvietnieci Ingunu Bisteri, Kriminālpolicijas vecāko inspektori.
Valsts policijas Goda rakstus pasniegs 6 darbiniekiem:
• pulkvežleitnantam Aleksandram Maslakam, Kriminālpolicijas vecākajam inspektoram;
• majoram Anatolijam Koteļņikovam, Kriminālpolicijas vecākajam
inspektoram;
• kapteinim Mārim Kriščūnam, Kārtības policijas vecākajam inspektoram;
• kapteinim Aivaram Freibergam, Kārtības policijas vecākajam inspektoram;
• virsniekvietniekam Uldim Feldmanim, Kārtības policijas kārtībniekam;
• virsseržantam Jānim Sakalovskim, Kārtības policijas pārvaldes Kārtības
policijas inspektoram.
Valsts policijas Pateicības izteiktas 6 darbiniekiem:
• majoram Aivaram Putniņam, Kārtības policijas priekšniekam;
• kapteinim Andrim Miklonam, Kārtības policijas vecākajam inspektoram;
• virsseržantei Ilutai Grīnbergai, Kriminālpolicijas 1. nodaļas priekšnieka
vietniecei;
• seržantam Laurim Vilavam, Kārtības policijas inspektoram;
• kaprālim Rihardam Škutānam, Kārtības policijas jaunākajam inspektoram;
• seržantam Jānim Bumbieram, Kārtības policijas jaunākajam inspektoram.

kiem piešķirts apmaksāts papild
atvaļinājums, bet naudas prēmija
piešķirta 88 darbiniekiem.
Savukārt pašvaldības no savas
puses teiks paldies policistiem,
kas sevi darbā tiešām parādījuši
kā profesionāļi. Jelgavas pašvaldība ar naudas balvām sveiks
desmit Valsts policijas un sešus
Jelgavas Pašvaldības policijas
darbiniekus.
Svinīgajā pasākumā piedalīsies
arī sadarbības partneri – Jonišķu

 SIA «Jelgavas koģenerācija» informē, ka šodien, 6. decembrī,
līdz ar renovētās siltumtrases pieslēgšanas darbiem no pulksten 9
līdz 7. decembra pulksten 17 tiks

 Pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics no 7. līdz 11. decembrim
piedalīsies Sanktpēterburgas ledus skulptūru festivāla
«Ledus teātra Ziemassvētku
«simfonija»» darbu vērtēšanā.

Policiju biežāk slavē, retāk – peļ
 Kristīne Pētersone

Īsi

- 4. līnijā 1, 3 un 15;
- Kooperatīva ielā 2, 3, 4, 6, 8 un 10;
- Dobeles šosejā 94, 96, 98 un 100.

 Sintija Čepanone

«Tas vairs nav modē,» par
smēķēšanu saka Jelgavas 1.
internātpamatskolas 8. klases
skolnieks Aldis. Viņam piekrīt
arī klasesbiedri, piebilstot: uz
cigarešu paciņām rakstīts, ka
smēķētāji mirst jauni, taču
viņi ir veselīga dzīvesveida
piekritēji, kam visa dzīve vēl
priekšā. «Mūsu klasē nepīpē
neviens,» Līga atklāj, ka, diendienā dzīvojot kopā, noteikti
pamanītu, ja kādam būtu šis
kaitīgais ieradums. Tieši tādēļ
15 astotās klases audzēkņi
cits uz citu paļaujas un ir pārliecināti, ka bez kaitīgā dūma
iztiks arī konkursā paredzētos
piecus mēnešus. «Mūsu klase ir
viens vesels, tādēļ uzticamies,
zinām, ka neviens nepievils un
ka ne konkursa laikā, ne vēlāk
pat neiedomāsies uzpīpēt,»
paskaidro Diāna. Par savējiem
pārliecinātas ir arī abas audzinātājas Renāte un Sandra, kā
arī direktora vietniece mācību
darbā Anna Zabothene. «Šis ir
ļoti īpašs kolektīvs – ar veselīgu
azartu, aktīvs, sportisks,» pasla-
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policijas komisariāta vadība.
«Ja mēs skatāmies uz priekšu
– policistu darba apjoms tikai
augs un kļūs sarežģītāks, jo 21.
decembrī Latvija pievienojas
Šengenas zonai, kas nozīmē, ka
mūsu darbalauks palielināsies.
Policisti lietuviešu formās Latvijas teritorijā un mūsu policisti
Lietuvā – tā būs ikdiena. Tāpēc
tuvākais darbs noteikti ir labi
sagatavoties šīm pārmaiņām,»
tā H.Dauginovičs.

Jaunais stadions
būs dārgāks
(No 1.lpp.)
Pieņemtais lēmums paredz
Tomēr salīdzinoši lielais iespēju piesaistīt arī papildu
sadārdzinājums bija pārstei- finansējumu no valsts vai
gums arī pašvaldībai, jo ar citām ieinteresētajām pusēm.
t ā d ā m i z m a k s ā m n e b i j ā m Diemžēl, mainoties valdībai,
rēķinājušies,» norāda Jelgavas neviens nav gatavs runāt
pašvaldības izpilddirektora par valsts līdzfinansējuma
vietnieks Vilis Ļevčenoks.
palielināšanu, tādēļ esam noLīdzīgā situācijā nonākušas lēmuši šo jautājumu pārrunāt
arī Liepājas un Daugavpils ar jauno valdību,» skaidro
pašvaldības, kur sporta kom- A.Rāviņš.
pleksu celtniecība sadārdziLīdztekus sporta kompleksa
nājusies attiecīgi par 5 un 7,5 izmaksām pašvaldībai jārēķinās
miljoniem latu.
arī ar aptuveni 10 miljoniem
Jauno sporta kompleksu latu ielu un infrastruktūras
Pārlielupē līdzās BMX trasei sakārtošanai ap stadionu un 4.
plānots nodot ekspluatācijā vidusskolas piebūvi. Vērienīgo
līdz 2009. gada 1. septembrim. projektu realizācijas gaitā paJelgavas domes priekšsēdē- redzēts rekonstruēt Brīvības
tājs Andris Rā- Sporta kompleksa
bulvāri, Strazviņš norāda, ka izmaksas
du, Akmeņu un
pašlaik vienīgā
Kronvalda ielu,
iespēja «neie- • Kopējās projekta izmaksas –
kā arī pārbūvēt
saldēt» projekinženiertehnisLs 16 260 297
tu, pārtraucot • Valsts līdzfinansējums
ko komunikāciLs 4 900 000
iepirkuma proju tīklu.
cedūru, ir uz- • Plānotais finansējums pa gaLīdz ar to
ņemties segt sa- diem no Jelgavas pašvaldības
varētu palielidārdzinājumu 2007. – Ls 1 087 860
nāties pašval2008. – Ls 3 301 590
no pašvaldības 2009. – Ls 6 970 847
dības kopējais
budžeta. «Pro- Kopā – Ls 11 360 297
saistību aptams, pastāvēja
mērs, jo sporta
arī alternatīva – samazināt kompleksa un 4. vidusskolas
darba apjomus un realizēt pro- piebūves celtniecība, vistijektu vairākās kārtās, tomēr camāk, būs iespējama, tikai
tas nebūtu racionāli, jo sporta piesaistot kredītresursus.
halle kopā ar stadiona tribīnēm
Faktiski tas nozīmē, ka tuplānota kā viena būve. Līdz ar vākajos divos gados Jelgavas
to nav loģiski celt stadionu pašvaldība jaunos daudzmiljobez tribīnēm vai sporta halli nu projektos varēs iesaistīties
ar tribīnēm, bet bez stadiona. visai ierobežotā apjomā.

noloģiju fakultātes dekāne profesore
Irina Arhipova. Savukārt maģistra
darbu konkurencē godpilno 3. vietu
ieguva Valgundes novada iedzīvotājs
Vitālijs Osadčuks, kura zinātniskā
darba vadītājs ir asociētais profesors
Ainārs Galiņš. Vitālijs bija izstrādājis darbu «Autonoma patērētāja
elektroenerģijas plūsmas vadības
sistēmas izstrāde un analīze». Konkursam iesniegto maģistra darbu
vidū veicināšanas balvu izpelnījās vēl
viens LLU absolvents – jelgavnieks
Ingus Šmits ar darbu «Operatīvā
transporta kustības IT risinājumu
analīze», darba vadītāja – fakultātes
dekāne profesore I.Arhipova.

 Latvijā ražoto cukuru pircēji
varēs nopirkt vēl nākamā gada
sākumā. Jelgavas cukurfabrikas valdes priekšsēdētājs Jānis Blumbergs
informējis, ka pagājušajā nedēļā
pabeigta cukura fasēšana viena kilograma un 500 gramu iepakojumā.
Safasētais apjoms varētu pietikt vēl
trim četriem mēnešiem nākamajā
gadā. Arī industriālajiem ražotājiem
vēl ir iespēja iegādāties Latvijā ražotu
cukuru 50 kilogramu iepakojumā.
Savukārt Liepājas fabrikā cukura
fasēšana vēl turpinās, tur ražotais
cukurs vēl būs nopērkams aptuveni
piecus mēnešus.

 Vakar Jelgavā viesojās Igaunijas Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes delegācija,
lai Naturalizācijas pārvaldes
Jelgavas reģionālajā nodaļā
gūtu priekšstatu par dokumentu pieņemšanas kārtību
un reģionālās nodaļas darbu.

Igauņu speciālisti Latvijā ieradušies
trīs dienu vizītē, lai iepazītos ar pilsonības jautājumu risināšanu Latvijā.
Viņi iepazīstas ar pilsonības iegūšanas veidiem, eksāmenu procedūras
organizēšanu, kā arī ar Jelgavas
reģionālās nodaļas darbu.
Kristīne Pētersone
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Aicina uz Ziemassvētku tirdziņu
 Kristīne Pētersone

20. decembrī no pulksten 11 tirdzniecības
centrā «Pilsētas pasāža» notiks Jelgavas nevalstisko organizāciju
labdarības tirdziņš,
kurā būs iespēja aplūkot un iegādāties
dažādus roku darinājumus, kā arī baudīt
muzikālus priekšnesumus.
Šī būs jau trešā reize, kad
pilsētā notiks šāds labdarības
tirdziņš – pirms tam jelgavnieki nevalstisko organizāciju
veikumu varēja novērtēt Lieldienās un vasarā. Jelgavas
Sabiedrības integrācijas centra
vadītāja Rita Vectirāne stāsta,
ka tirdziņā ar saviem darbiem
piedalīsies gan mazākumtautību, gan daudzbērnu ģimeņu,
gan invalīdu un pensionāru
organizācijas. «Tā ir laba iespēja cilvēkiem iegādāties jaukas Ziemassvētku dāvaniņas
un arī pašu svētku noskaņai
noderīgas lietas, vienlaikus
atbalstot nevalstiskās organizācijas. Dažkārt mēs sašaurināti izprotam vārdu labdarība
– daudziem tā asociējas tikai
ar tiešu dāvināšanu vai ziedošanu kādam mērķim, bet mēs
gribam parādīt, ka var būt arī
citādi. Proti, iegādājoties Zie-

massvētku labdarības tirdziņā
kādu lietu, pilsētniekam ir
iespēja atbalstīt kādu pensionāru, daudzbērnu ģimeni,
invalīdu vai mazākumtautību
biedrību,» tā R.Vectirāne,
vienlaikus uzsverot – arī pašas
organizācijas tā parāda, ka spēj
ne tikai ņemt, bet arī dot.
Tirdziņa laikā pulksten 15
«Pilsētas pasāžā» notiks arī
iesaistīto organizāciju koncertprogramma, kurā ikviens varēs
baudīt tuvojošos Ziemassvētku
noskaņu dziesmās un dejās.
«Tā noteikti ir iespēja mūsu
lielajām ģimenēm ne tikai sagādāt prieku citiem, bet arī
pašiem iegūt atbalstu,» saka
Jelgavas pilsētas lielo ģimeņu
centra «Spiets» vadītāja Inese
Pakrēsle.
«Mēs gatavojam apsveikumu
kartītes, vainagus, kompozīcijas, dažādus rokdarbus, ko
piedāvāt tirdziņā, – iesaistīti ir
gan lieli, gan mazi. Jaunākajiem
ir gadi divi trīs – arī viņi ir labi
palīgi,» atzīst I.Pakrēsle.
Katrs roku darbs ir unikāls un
neatkārtojams. «Tās ir mūsu radošās idejas,» saka I.Pakrēsle.
Šī nebūs pirmā reize, kad
«Spieta» dalībnieki piedalīsies šādos tirdziņos. «Visus
ienākums sadalām ģimenēm,
jo uzskatām, ka tas ir viņu
ieguldījums un tātad arī gandarījums jāsaņem viņiem,» spriež
I.Pakrēsle.

12 gadus
vecā Evika no
«Palēciena»
Ziemassvētku
tirdziņam gatavo dažādas
apsveikumu
kartītes, kas,
cerams, kādu
iepriecinās jau
šajos ziemas
saulgriežos.
Foto: JV
Arī Baltkrievu biedrības dalībniece Jekaterina Daņiļceva
jau labu laiku gatavojas gaidāmajam tirdziņam. «Man tas ir
sirds darbs – katrā savā rokdarbā ielieku visu dvēseli un ceru,
ka cilvēki to sajutīs.»
Čībiņas, zeķes, čalmas (īpašas
cepures) un pat kostīmus: to
visu Jekaterina darina savām

rokām. «Šī aizraušanās man
ir kopš bērnības. Mani vecāki
gāja bojā, uzaugu bērnunamā,
kur man arī iemācīja adīt,
tamborēt. Piecdesmitajos gados dzīve pagriezās tā, ka no
Baltkrievijas nonācu Latvijā:
dzīvoju, strādāju, bet tagad,
pensijā esot, rokdarbi ir mana
vismīļākā nodarbošanās,» saka

Mūzika sākas no klusuma
 Kristīne Pētersone

«Šajā laikmetā, kad mēs
visi esam tik skrejoši,
trūkst laika, lai vienkārši
aprunātos, saprastu,
piedotu. Labdarība ir
tā, kas ļauj paskatīties
uz visu it kā no malas:
pasaule ir tik dažāda,
un mēs nedzīvojam iesprostoti tikai savā mazajā čauliņā,» uzskata
Jelgavas 2. pamatskolas
kora «Zvoņņica» diriģente Jeļena Vavilova,
kura jau deviņus gadus
rīko labdarības koncertus Ziemassvētku
laikā.
Jau tajā pašā gadā, kad 2. pamatskolā sāka darboties nu jau
labi zināmais koris «Zvoņņica»,
viņi devās labdarības koncertos.
«Atceros, bērni bija vēl mazi – no
2. līdz 4. klasei –, kad pareizticīgo
baznīca mūs aicināja piedalīties
pirmajā labdarības koncertā sociālajos aprūpes centros, bērnunamā,
slimnīcā. Bērniem pirmā tikšanās
ar centra iemītniekiem izvērtās
par ļoti emocionālu pārdzīvojumu
– viņi redzēja tos, kuriem nav
mammas, tēta, kuriem ir problēmas ar veselību, un man šķita, ka
pēc šī koncerta viņi kļuva pieaugušāki. Katrs no viņiem pavisam
citādi nu raudzījās uz to, ka ir mīlēts, ka par viņu rūpējas, ka viņš
ir vesels. Godīgi sakot, redzot šo

bērnu emocionālo pārdzīvojumu,
es pie sevis nodomāju – vai tas nebija par daudz, varbūt tik maziem
bērniem ko tādu likt izjust ir par
agru,» tā tolaik spriedusi Jeļena,
taču, bērniem kļūstot vecākiem,
viņa sapratusi – šādas emocijas ir
vajadzīgas.
«Esmu ticīgs cilvēks, tāpēc man
šķita tikai dabiski, ka pievērsāmies labdarības koncertiem. Cilvēks nevar visu laiku tikai ņemt,
būt patērētājs – viņam ir arī jādod.
Un, ja vēl ir šāda iespēja, tad es noteikti uzskatu: ja vari, tad dod, ja
nevari, tad vismaz netraucē tiem,
kas to dara,» spriež Jeļena.
«Svētki – tā nav tikai priecāšanās un svinēšana, tā ir arī gaidīšana. Un tad uz kādu brīdi vienkārši
ir jāapstājas un jāieklausās. Arī
mūzika sākas no klusuma. Tas ir
tas, ko es mācu saviem bērniem
– ieklausīties, izjust klusumu,
padomāt. Ziemassvētku dziesmas
noteikti prasa ne tikai labu izpildījumu, bet tieši spēju ieklausīties,
izjust. Ja vēl tas ir labdarības
koncerts, tad emocionāli tie ir vispiepildītākie brīži, kas gan dziedātājam, gan skatītājam sniedz ļoti
daudz pozitīvu pārdzīvojumu,»
uzskata Jeļena.
«Zvoņņicas» bērni gadu no
gada dodas uz sociālajiem aprūpes centriem, bērnunamiem,
slimnīcām un ar savām dziesmām iepriecina ļoti daudzus.
«Ar labdarības koncertu mēs pat
esam uzstājušies cietumā – tas
bija ļoti smagi, bet mums līdzi

Jekaterina, aicinot ikvienu 20.
decembrī atnākt uz tirdziņu un
kaut aplūkot to, ko cilvēki pašu
rokām spējuši paveikt.
«Protams, nenoliegšu, ka rokdarbi ir arī zināms papildinājums manam ģimenes budžetam
– nav noslēpums, ka pensijas
nav lielas, taču izdevumi aug,
tāpēc, pateicoties savam sirds-

Labdarības koncerti
slimnīcās un
aprūpes centros
 Kristīne Pētersone

Projekta «Kopā» gaitā
labdarības koncerti
gaidāmi aprīlī, taču,
sekojot tradīcijām,
mazākumtautību
kultūras biedrības arī
Ziemassvētku laikā
ar pašu sagatavotu
kultūras programmu
apmeklēs vairākas
iestādes.
«Emocionāli labdarības koncerti ir vispiepildītākie. Kāpēc?
Tāpēc, ka nonāc aci pret aci ar savu klausītāju – kontakts ir tik
tuvs un patiess, tur nemēdz būt viltotas emocijas. Tu reakciju
jūti uzreiz, nepastarpināti,» atzīst 2. pamatskolas kora «ZvoņFoto: JV
ņica» diriģente Jeļena Vavilova.
bija mācītājs, kurš bērnus ļoti
labi sagatavoja. Ja arī sākumā
bija šaubas, tad tagad es uzskatu, ka vismaz puišiem reizi mūžā
tas noteikti jāredz. Tā ir cita
pasaule, kuru, kaut nedaudz iepazīstot, cilvēks pārdomā lietas,
apstākļus, vērtības,» tā Jeļena.
Diriģente uzskata, ka koris
katram tā dalībniekam māca
ne tikai dziedāt, bet arī izprast
vērtību sistēmu. «Tu vari dziedāt
kā eņģelis, bet korī tas var arī
nepalīdzēt – tur tev vienlaikus
jāiemācās būt komandai, vienam
no un apslāpēt savu ego, tikai tad

darbam, varu atļauties arī nopirkt dārgās zāles un samaksāt
rēķinus,» piebilst Jekaterina.
Sabiedrības integrācijas
centrs labdarības tirdziņu tradīciju nolēmis turpināt, arī
nākamgad solot jelgavniekiem
vismaz divus šādus tirdziņus
gadā: ap Lieldienām un Ziemassvētkiem.

visiem kopā izdosies. Tā ir cieņa
citam pret citu, un es ceru, ka
mums «Zvoņņicā» tas izdodas.
Izdodas būt vienai komandai. Šādi
labdarības koncerti mums noteikti palīdz ne tikai šajā gaidīšanas
laikā iepriecināt citus, bet arī
izvērtēt pašam sevi – saprast, ka
nav svarīgi, kāds ir tavs sociālais
stāvoklis, kāds temperaments,
kādā valodā runā. Galvenais ir
mācēt pieņemt dažādus cilvēkus,
censties viņus izprast,» uzskata
Jeļena.
Arī šogad «Zvoņņica» dosies
labdarības koncertos.

Jelgavas Sabiedrības integrācijas centra vadītāja Rita
Vectirāne stāsta, ka koncerti
sāksies jau pēc pāris nedēļām
un ilgs līdz pat 10. janvārim.
Tā , p i e m ē r a m , U k r a i ņ u
kultūras centram «Džerelo»
sekmīga draudzība izveidojusies ar Jelgavas Neredzīgo
biedrību, kā arī ar sociālo
aprūpes centru «Zemgale»,
kurp arī šajos svētkos viņi
dosies ar saviem koncertiem.
Ukraiņu kultūras centrs
domā arī par to, kā varētu
iepriecināt koncerta klausītājus ar nelielām dāvaniņām.
Tāpat ukraiņi ir ļoti pateicīgi
Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Ekonomikas

fakultātei, kas vienmēr laipni
atvēlējusi savas telpas centra
kolektīva mēģinājumiem,
tāpēc kolektīvs viņiem dāvās
nelielu Ziemassvētku koncertu.
Arī Jelgavas krievu kopiena
ar koncertu viesosies jauniešu sociālajā aprūpes centrā
«Ziedkalne», kas šajā laikā
izveidojusies par tradīciju.
Jau pašlaik kopiena vāc arī
ziedojumus, lai uz «Ziedkalni»
līdzi varētu paņemt dāvaniņas
centra iemītniekiem.
R.Vectirāne piebilst, ka
noteikti šādi labdarības koncerti būs arī Jelgavas pilsētas
slimnīcā un slimnīcā «Ģintermuiža». «Ja mēs šajā Ziemassvētku laikā varam darīt kaut
nedaudz priecīgāku noskaņu
tajās sirsniņās, kurām tiešām
pietrūkst ģimenes un siltuma,
tad tas jau ir daudz. Nereti
nevajag nedz lielu dāvanu,
nedz finansiālu ieguldījumu,
lai radītu svētku noskaņu.
Mūsu pieredze liecina, ka tieši
dziesmas, dejas un tā īpašā
atmosfēra ir tas, kas šiem
cilvēkiem mūsu koncertos
ļauj sajusties kā svētkos,» tā
R.Vectirāne.

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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Продолжим активный диалог,
чтобы быть вместе
В августе рижское
Агентство общественных отношений
“A.W.Olsen&Partners”
исследовало в Елгаве
проблемы развития
этнической интеграции, чтобы лучше понять и быстрее найти их оптимальное
решение, избежать
в будущем повторения ошибок. Это
исследование было
необходимо для того,
чтобы придать новый
импульс тем интеграционным проектам, которые в нашем городе начали
осуществляться еще
несколько лет назад
в рамках программы
Piedalies! В начале
2008 года состоится
общественное обсуждение результатов
исследования.

Елгавское самоуправление
прислушивается к мнениям
жителей города, которые хотят
сплочения общества, но видят,
что еще предстоит многое
сделать для воспитания в людях терпимости, чтобы представители разных народов и
культур, политических убеждений, обладающие разным
жизненным опытом, могли
сказать – мы одна семья, мы
елгавчане!
Подробно в небольшой статье невозможно привести
результаты кропотливого социологического исследования “A.W.Olsen&Partners” по
всем позициям. Приведем
некоторые из полученных
результатов, которые, на наш
взгляд, заинтересуют широкую

публику, так как ломают многие стереотипы, сложившиеся
в обществе.
Было проведено 382 уличных интервью с елгавчанами
в возрасте от 18 до 61 года
разных национальностей и
социальных групп. Респонденты отвечали на следующие
вопросы работников агентства
“A.W.Olsen&Partners”:
о языке, на котором говорят в семье, своем уровне
знания латышского языка и
русского языка, о занимаемой
должности и опыте работы,
доходах семьи, натурализации. Интервьюированные
высказали мнение о том, как
представители разных культур
и национальностей чувствуют
себя в Елгаве, какие задачи
надо решить, чтобы сплотить
общество?
У латышей и русских узнавали, как они владеют русским
языком и латышским языком,
гражданстве и контактах с
людьми других национальностей. 78% респондентов дали
ответ, что они, а также члены
их семьи, преимущественно
общаются с людьми своей
национальности (латыши с
латышами, рускоязычные с
русскоязычными). Но латыши
чаще поддерживают отношения с русскими, чем русские с
латышами. В контакты с представителями других национальностей активнее вступают
молодые елгавчане в возрасте
до 30 лет, люди с высшим образованием и мужчины.
Среди 382 участников опроса 72% - это работающие
в государственном и частном
секторе жители Елгавы; 55%
(из 382-х человек) латыши,
30% русские, 15% респондентов белорусы, украинцы,
поляки, евреи, литовцы, турки

и представители Бразилии; 4%
имеют незаконченное основное образование , 10% основное и незаконченное среднее
образование, 52% среднее и
среднетехническое, 1% на
вопрос не ответил.
Как показали результаты
опроса, в государственных
учреждениях большинство
работающих (45%) составляют
латыши, русские (29%), представители других национальностей (39%).
Русские (71%) и респонденты других (не титульных) наций (61%) преимущественно
заняты в частном секторе (латыши - 55%). Такая ситуация
может объясняться, например,
уровнем знания госязыка,
наличием или отсутствием
латвийского гражданства,
личным отношением к работе
в госсекторе.
В частном секторе больше
заняты молодые люди (73%) в
возрасте от 18 до 30 лет, в государственном секторе работают
люди до 62 лет и старше.
Мужчины (67%) заняты в
частном секторе, женщины - в
частном (50%) и государственном (50%) секторе.
Латыши преимущественно занимают руководящие
должности в управленческих
структурах, медицине и образовании, являются владельцами предприятий.
Многие из принявших участие в опросе русских работают
в торговле, гостиничном бизнесе, сфере услуг на технических и административных
должностях.
Все респонденты сказали,
что на работе не чувствуют
дискриминацию по национальному признаку, напротив,
они говорят, что в многонациональных коллективах рабо-

тать легче.
Согласно результатам опроса, латыши хотят чаще участвовать вместе с русскими в
культурных, спортивных и
общественных мероприятиях.
Все респонденты позитивно
отозвались о таких, сближающих людей мероприятиях
в Елгаве, как День города,
фестивали ледовых, песочных скульптур и графитти,
концерты фольклорных и музыкальных групп на открытом
воздухе.
Главными препятствиями
на пути этнической интеграции в Елгаве названы:
неудовлетворенность своим
положением пожилых людей, не имеющих латвийского
гражданства, посвятивших

всю трудовую жизнь на благо
Латвии, языковой барьер у
людей с низким уровнем образования, редкие контакты
с представителями других
национальностей, влияние
семьи на воспитание и уровень
культуры у молодежи.
Центр общественный интеграции совместно с негосударственными общественными организациями будет использовать результаты проведенного
исследования, для того чтобы
оказать действенную помощь
людям из таких социальных
групп, которые отторгнуты обществом (цыгане, гастарбайтеры, представители народов,
стиль жизни которых диктует
религия). С ними и представителями всех этнических, воз-

растных и социальных групп,
продолжится активный диалог
и работа, чтобы они лучше узнали и полюбили Латвию.
Мы разъясним им процессы,
происходящие в латвийской
политике, пригласим к активному участию в общественной
жизни, создадим возможность
изучения латышского языка и
успешного прохождения натурализации.
В городе возрастет число
всевозможных мероприятий,
на которых елгавчане смогут
больше узнать друг о друге.
Только сообща мы сломаем
стену непонимания и отчуждения, вместе пойдем к общей
цели – созданию единого гражданского общества в Елгаве.
Будем вместе!

В Рождество мир становится
поэтичнее. Дети и взрослые
ждут, что им принесут подарки
Санта Клаус и Дед Мороз. Нам
в Латвии очень повезло, что
подарки с мешками привозят
на санях сразу два волшебных
деда!
Мы уже думаем о рождественских и новогодних подарках своим любимым и
друзьям.
Дорогие елгавчане, хочу вас
пригласить 20 декабря в 13.00
в Елгавский пассаж на рождественскую ярмарку милосердия, где свои изделия будут
продавать народные умельцы
из Ассоциации национальных
меньшинств и общественных
организаций Елгавы.
Вы сможете купить себе и
близким в подарок шерстяные
варежки и носки с народны-

ми орнаментами и другие
вязаные изделия, кружевные
салфетки-снежинки, вышитые
передники и полотенца, а также много разных красивых и
доступных по цене вещей
Мастера-продавцы, большинство из которых люди пенсионного возраста, смогут на
вырученные от продажи своих
фирменных изделий деньги,
купить угощение к праздничному столу. В ярмарке может
принять любая общественная
организация.
Центр общественной интеграции поздравляет всех
елгавчан с Рождеством и Новым годом! Здоровья и счастья
вашим детям и вам, счастья в
2008 году!

Ярмарка ремесел накануне Рождества
Рита Вецтиране – руководитель Центра
общественной интеграции Елгавского самоуправления и Ассоциации национальных меньшинств
- Дорогие жители Елгавы! В
воскресенье мы зажгли первую
свечу на венке Адвента. Это
значит, что пришло время рождественского поста и раздумий
о том дне, когда более 2000 лет
назад в декабрьскую ночь в
наш мир пришел Спаситель,
и жизнь на Земле наполнилась
новым смыслом.
У каждой свечи Адвента свое
название Пророчества, Вифлеемская, Пастухов и Ангельская
и Свеча Христа.
На центральной площади нашего города установлена боль-

шая сборная ель, украшенная
шарами и фигурами ангелов. Я
с улыбкой называю нашу рождественскую елку интеграционной. Конструкцию, на которой

закреплено несколько десятков
маленьких зеленых красавиц,
Елгаве подарил город дружбы
Барановичи.
В 2007 году участники Ассоциации национальных меньшинств и жители города знакомились с работой белорусского
культурно-национального
общества с поэтичным названием «Лянок».
Самая большая национальная диаспора в Латвии после
латышской (1 356 081 человек)
и русской (664092 человека)
– это белорусская (88 998 человек).
Главная ель города будет
украшать город от Рождества,
которое празднуют верующие
католической и лютеранской
конфессий до православного
Рождества и романтичного
Старого нового года.

Этот русский праздник у меня
ассоциируется с поэтическими
строками талантливого барда
из России Олега Митяева, творчество которого мне интересно.
Он тонко, как будто рисовал
узоры на морозном окне, передал красоту русской зимы:
А поутру спустилась благодать
Забытых снов и слов из
Златоустья,
И невозможно стало дольше спать,
И я открыл глаза на этом
чувстве.
И в золотых крещенских
куполах,
Заиндевевшей благостью
облитых,
Как в запотевших елочных
шарах,
Все отразилось в линиях
размытых.

Полосу подготовил Центр
общественной интеграции
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Vai Čakstes pieminekli pārcelt un Driksas ielu turpināt līdz upei?
 Daiga Laukšteina

Līdzīgi pasākumi nupat pagājušā simpozija noskaņās
Jelgavā notiek kopš 2005. gada.
Pat vēl gadu agrāk, apspriežot
pilsētas telpiskās attīstības
iespējas, radās ideja rīkot arhitektu radošus konkursus un
sanākšanas, lai gūtu skatījumu
no malas, kāda varētu veidoties
Jelgavas seja tuvākā un tālākā
nākotnē.

Jēkaba laukums vakar, šodien,
rīt». Tas ilga trīs dienas. Visu
šo laiku Jelgavā rosījās arhitektu komandas, zīmējot skices,
vērtējot, plānojot. Arī toreiz
radošā gaisotnē dzima labas
idejas.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs norāda, ka rītdienas Hercoga Jēkaba
laukuma ideju pagaidām nevar
realizēt, jo vēl zināms solis
sperams līdz tehniskā projekta pasūtīšanai. Tas saistīts ar
budžetu un tām prioritātēm, ko
nosaka dome. Ir daudz svarīgu
objektu, nozaru, kam nepieciešami līdzekļi un attīstība.
Vispirms resursi tika ieguldīti
Uzvaras parka rekonstrukcijai.
Sekos Raiņa parka pārveide un
vesela virkne jaunu objektu
– sporta halle pie Valsts ģimnāzijas, 4. vidusskolas piebūve,
jaunais olimpiskais stadions...
«Bet tas nenozīmē, ka plenērs
bija veltīgs. Uzvarētāja risinājums parādīja, kā vajadzētu
veidot Hercoga Jēkaba laukumu, un, ja ne nākamajā, tad
aiznākamajā gadā ķersimies
pie tehniskā projekta,» piebilst
G.Kurlovičs.

Kāpēc jāveido svaigs
Jelgavas vaigs

Ar mazākiem līdzekļiem
un lielāku efektivitāti

29. novembrī durvis aizvēra arhitektu
simpozijs «Pagātnes
mantojums rītdienas
skatījumā», aiz sevis
atstājot gan pragmatiski piezemētas idejas, gan lielus, radikālus sapņus. Pasākuma
dalībnieki palīdzēja
saskatīt dažādus variantus, kā izveidot
vienotu arhitektoniski telpisku ansambli
Jelgavas vēsturiskās
apbūves teritorijās.
Un kāpēc gan no katra
priekšlikuma nepaņemt to labāko?!

Mūsu pilsēta diemžēl tika
nopostīta karā. Padomju laika
arhitektūra ir izkropļojusi Jelgavas vēsturisko seju. Mainīts
ielu plānojums, dažas pat skar
vecās kapu teritorijas. Sāpīgi,
ka zudis vēsturiskais centrs.
Ir daudz iemeslu, kālab šķirstīt
vēstures lapas un mēģināt veidot nākotnes pilsētas tēlu.
P ir m a i s m ē ģ i n ā j u m s b i j a
arhitektu plenērs «Hercoga

Pērn bija atelpa. Tajā pašā
laikā risinājās cita veida pasākums, lai tomēr katru gadu
kaut kas notiktu pilsētas telpiskās attīstības jomā. Tas bija
ideju skiču konkurss Raiņa
parka rekonstrukcijai. Labāko
darbu žūrija nodeva iepirkumu
komisijai, tika pasūtīts Raiņa
parka tehniskais projekts, un
nu tas jau gatavs.
Izbaudot plenēra pēcgaršu,

jaunu stiklotu ēku risinājumi,
manuprāt, iekļaujas vēsturiskajā vidē, un mēs šādas idejas
varam tikai atbalstīt,» domā
I.Dzalbe. G.Kurlovičs tam piekrīt un stāsta: «Atminos laiku,
kad spriedām, ko likt Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa
galā. Nevarējām atļauties renovēt spicīti, kāda tā bija 19. gadsimtā. Toties no 16. gadsimta
tam bija teltsveida jumts. Doma
izmantot stiklu radās no Vācijas
pieredzes. Stikls ir kompromiss,
lai arī nodod informāciju par atjaunotajām ēkām.» Runājot par
stikla konstrukcijām, I.Dzalbe
un G.Kurlovičs ir vienisprātis,
ka tās pasaules arhitektūrā pašlaik ir topā. Tomēr, iespējams,
drīz kulmināciju sasniegušais
stils sāks noplakt. Gan to nomainīs kas cits, jo arhitektūrā,
tiesa, ne tik strauji kā apģērbu
modē, tendences mainās. Bet
pagaidām stikls ir labs materiāls vietās, kur jāsavieno vēsturiskais ar mūsdienīgo.

Jelgava ir postīta kara gados, savas korekcijas
ieviesa padomju laika arhitektūra, gaužām maz
palicis no vēsturiskā mantojuma. Tajā pašā laikā
ir daudz iespēju attīstīt vienotu arhitektoniski
telpisko ansambli vēsturiskās apbūves teritorijās,
izmantot pilsētas neatņemamās bagātības, piemēram, upes. Tieši tāpēc nu jau trīs gadus notiek
kāds pasākums ar mērķi uzlabot pilsētas telpisko
attīstību. Nupat noslēdzies simpozijs «Pagātnes
mantojums rītdienas skatījumā». Tas bija radošu
ideju bagāts. Arhitekti no Latvijas pilsētām un
Šauļiem dalījās savās vīzijās, kādiem vajadzētu
izskatīties trim vēsturisko elpu saglabājušiem objektiem. «Jelgavas Vēstnesis» atskatās uz simpozija
norisi un rezultātiem. Savu vērtējumu sniedz žūrijas komisijas pārstāvji – priekšsēdētājs Jelgavas
pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs un
Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe.
domnieki secināja, ka tas ir
dārgs prieks, lai arī nav starptautisks pasākums. Aicināti
vienīgi mūsu Lietuvas partner
pilsētas – Šauļu – arhitekti.
«Runājot par šo gadu, bijām
ieplānojuši budžetā resursus
arī arhitektu plenēram, taču
inflācija pieauga, izvērtējām
savu kapacitāti – cik laika varam veltīt, kādas iepriekšējā
reizē bija organizatoriskas nepilnības, un nonācām līdz tādai
formai kā simpozijs,» paskaidro
G.Kurlovičs. Atšķirība ir tāda,
ka divu simpozija dienu rezultāts ir ievērojami efektīvāks ar
lieliem resursu ietaupījumiem.
Proti, simpozija laikā arhitekti
šeit nedzīvo. Pirmajā dienā,
kas šogad bija 26. oktobrī, viņi
atbrauca, diskutēja un guva
ierosmi ideju skiču izstrādei
Jelgavas vēsturiskajām apbūves teritorijām. Savukārt otrajā
dienā (29. novembrī) jau bija
gatavas prezentācijas, notika
darbu analīze un izteikts vērtē-

jums. Nu jau no pieredzes var
teikt, ka simpozijs garantē arī
labāku rezultātu, jo arhitektu
komandas strādā savās darbnīcās, ierastos apstākļos, ar
saviem resursiem. Domājams,
ka tā profesionāļi jūtas labāk.
Par to runā pieaugošā darbu
kvalitāte, noformētās skices.
G.Kurlovičs pieļauj iespēju, ka
mīnuss varētu būt laika trūkums. Proti, nepietiek brīvu
minūšu diskusijām, pieredzes
apmaiņai. Tomēr dalībnieki bija
apmierināti ar simpoziju, tādēļ,
visticamāk, nākamajos gados
turpinās izmantot šo modeli.

Lai celtu tiltu starp
pirmskara un nākotnes
Jelgavu

Arhitektu atsaucība šogad
bija liela. «Simpozijs būtu
izdevies arī tad, ja piedalītos
vien kādas septiņas, deviņas
komandas, bet 13 bija pat
vairāk nekā gaidījām,» spriež
G.Kurlovičs. Viņš klāsta, ka
profesionāļu gara lidojumam
tika doti konkrētie trīs objekti,
kuros kaut kādā veidā saglabājusies pagātnes elpa. Galvenais
– uzcelt tiltu starp pirmskara
un rītdienas Jelgavu. Sākotnēji
gan bijusi doma likt priekšā
tikai vecpilsētu, taču tā kādreiz bijusi pilsētas nomale un,
paanalizējot vēl atsevišķas
vietas Jelgavā, prātīgi šķita
piepulcināt arī pārējos divus
objektus.
Vaļņu ielā, Akadēmijas ielā
vēl uzticīgi kalpo atsevišķas
vecās Jelgavas reprezentatīvākās mājas – jūgendstila apbūve.
Tāpat no kādreizējiem laikiem
palicis «vectētiņš» Svētās Trīs-

No katra priekšlikuma
paņemt to labāko

Vislabākais žūrijai šķita laureātu Svētās Trīsvienības baznīcas torņa apkārtnes risinājums. Aivars Zavadskis norādīja, ka torni varētu ieskaut ēku
komplekss. Tas būtu trīs stāvu augsts moderns, piemēram, izstāžu un konferenču centrs. «Laika gaitā izveidojies domu ierobežojošs stereotips,
kam konkrētajā vietā vajadzētu būt. Tā nekad pat nebijām iedomājušies, ka tik interesanti varētu šo vietu izveidot. Un kāpēc gan tas nevarētu
būt, piemēram, rātsnams? Pilnībā neizpostot perimetrā esošās celtnes, iekļautais ēku komplekss torni padarītu par funkcionālu. Kolosāla ideja!»
pirmās vietas ieguvēju veikumu komentē Gunārs Kurlovičs.
Nebūtu slikti Vaļņu ielu «izvest» līdz galam, taču priekšā ir dzīvojamās mājas. Turklāt celtas septiņdesmitajos gados, ar īpatnēju knifu – mākslinieku darbnīcām. Tās kalpos vēl ilgi. Protams, būtu lieliski pēc kaut kādiem zināmiem paņēmieniem tās renovēt.
Vēl konkursa uzvarētāju komanda uzsvēra, ka vecpilsēta ir vecās Jelgavas vizītkarte. Tur nepieciešams renovēt esošās ēkas un labiekārtot
kvartālu.
Foto: JV
vienības baznīcas tornis.
Starp citu, visi trīs objekti
nebūt vientuļi neapaug ar
sūnu, bet gan ik pa laikam tiek
uzlaboti. Tornis atrodas daļējas renovācijas stadijā, un tas
izslēdz pieminekļa bojāšanos.
Ir uzlikts jumts, nostiprinātas
sienas konstrukcijas, pilnībā
atjaunota dzega. Savukārt
vecajā Jelgavā atjaunots Vecpilsētas ielas bruģis, atsevišķi
īpašnieki savas ēkas jau sakārtojuši. Būtu labi, ja arī pārējie
darītu tāpat.

Ideju virpulī glābšanas
riņķi nevajag

Te nu seko pats interesantākais – profesionāļu vīzijas
arhitektoniski telpisku ansambļu veidošanai simpozijā
piedāvātajās Jelgavas vēsturis-

Simpozija detaļas
Organizators:
Jelgavas pašvaldība.
Izvēlētie objekti:
• Vecpilsēta – kvartāls starp
Vecpilsētas, Dobeles, Jāņa Asara un Krišjāņa Barona ielu;
• Zemgales prospekta, Akadēmijas un Vaļņu ielas krustojuma apkārtne;
• Svētās Trīsvienības baznīcas torņa apkārtne Jāņa Čakstes bulvāra, Driksas,
Akadēmijas un Lielās ielas kvartālā.
Izvēles pamatojums:
• lai tiktu ietverta kādreizējā perifērija (vecpilsēta), centrs (Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa apkārtne) un ekskluzīvais rajons (Akadēmijas un Vaļņu iela);
• lai vietai būtu vēsturiskā mantojuma iezīmes;
• lai arhitektu risinājumos būtu iespēja veidot tiltu starp pirmskara un
rītdienas Jelgavu.
Dalībnieki:
13 komandas – arhitekti no Latvijas pilsētām, kā arī divas grupas no Lietuvas
partnerpilsētas Šauļiem.
Izmaksas:
16 000 latu, ieskaitot naudas balvu fondu.

Otrās vietas ieguvēju trumpis, pēc kompetentās žūrijas domām, izrādījās Vaļņu
ielas apkārtne (attēla pa kreisi). Valdis Liepa un Ansis Liepa piedāvāja Vaļņu ielu
vizuāli pievilcīgi noslēgt ar ieloku kā spoguli, ko rotātu jūgendstila māju
atspulgs. Tā iela iegūtu pabeigtības iespaidu ar virtuālu perspektīvu.
Savukārt vecpilsētā arhitekti saskata publisko telpu ar mazām bodītēm,
kas būtu brīnišķīgs pretstats savītajiem lielveikalu tīkliem.

Galvenie ieguvumi:
• konkurss palīdzēja saprast, kas konkrētajā vietā būtu patiešām vislabākais;
• pilnīgi svaigs skatījums uz jelgavniekiem it kā ierastām lietām;
• lieliskas idejas – mūsdienu vērtīgākais produkts;
• kad pienāks īstais brīdis, pašvaldībai būs daudz vieglāk formulēt arhitektūras plānošanas uzdevumu un pasūtīt konkrētus projektus.

kās apbūves teritorijās. Ideju
virpulī griezās dzimtsarakstu
nodaļa un bibliotēka Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī,
transportam tika slēgta Vecpilsētas iela ar āra kafejnīcām
un amatnieku tirdziņiem, ar
ūdens tecējumu veidotu skulptūru festivāls torņa kvartālā,
pazemes garāžas Akadēmijas
ielā, strūklaka Vaļņu ielā, Jāņa
Čakstes piemineklis J.Čakstes
bulvārī un citas pārvērtības.
Tukumnieki pieļāva iespēju, ka
vecpilsētas potenciālie iedzīvotāji varētu būt arī «sabiedrības
īpatņi» jeb mākslinieki un
bohēmisti. Savukārt Lietuvas
kolēģi ierosināja torņa apkārtnē veidot pasīvo atpūtas zonu
pastaigām, kā arī aktīvo – ar
skeitparku un tamlīdzīgām
izklaides iespējām.
G.Kurlovičs rezumē, ka šoreiz komandu sniegumu varēja
dalīt divās grupās. Vieni piedāvāja pragmatiskus darbus.
Viņi, zinot reālo situāciju ar
īpašumiem, nenāca klajā ar
radikāliem priekšlikumiem
kā, piemēram, nojaukt daudzdzīvokļu māju. Turpretī otra
grupa uzdrošinājās sapņot
radikāli. Lielie sapņi ir ilgtermiņa programmas. Būvvaldes
vadītāja Inita Dzalbe pieliek
punktu: «Ja pirmajā brīdī dažas idejas liekas nereālas, tad
perspektīvā kaut kāda daļa no
tām tomēr var būt īstenojama.
Arhitektiem jāļauj vaļa sava
gara lidojumam.»

uzlabot kustību. G.Kurlovičs
vērtē, ka slēgt Vecpilsētas ielu
satiksmei nav slikta ideja,
taču jāņem vērā, ka kvartālā
pagaidām nav ar tirdzniecību
saistītas intensīvas dzīvības.
Tur nemīt bagātākā pilsētas

nāt līdz pat Čakstes bulvārim.
Domāju, perspektīvā tas ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes atbalstu ir reāli. Priekšā
gan ir kopmītņu ēka, taču nav
teikts, ka celtne noteikti jānojauc. Ir iespēja ar nelielu līku-

Godalgu vērtība (pēc nodokļu nomaksas):
• 1. vieta – 2500 latu
• 2. vieta – 2000 latu
• 3. vieta – 1500 latu
• Veicināšanas prēmija – 1500 latu
(tika sadalīta trim simpozija dalībniekiem)

iedzīvotāju daļa. Vecajās mājās
dzīvo mazturīgie iedzīvotāji. Dzīvokļu liela daļa gan ir
privatizēta, bet diez vai bez
pašvaldības palīdzības atsevišķi
nami iegūs pievilcīgāku skatu.
Lai sakārtotu vismaz frontālās
fasādes, pašvaldība apsver iespēju sniegt palīdzīgu roku.

Ar hammeru cauri sētai,
un iela iziet pie upes!

Līdzīgi arhitektu vīzijās Driksas iela ir gājēju promenāde līdz
upei. Un vēl vairāk – tai pāri
stiepjas tilts uz Pasta salu. «Tā
jau ir sena pašu jelgavnieku
ideja,» zina teikt I.Dzalbe, «ir
bijusi doma Driksas ielu turpi-

mu to apiet. Ja šo ideju izdotos
īstenot, telpiski izveidotos
saikne ar upi, kas mūsu pilsētai
ir liela bagātība.»
Arhitekti arī izspēlēja kādu
radikālu jociņu. Nojaukt it
kā traucējošas būves šī sapņa
realizācijai nemaz nebūtu tik
sarežģīti. Pietiktu ar vienu
kārtīgu «Hummer» markas
automašīnu, lai bez liekām pūlēm izbrauktu cauri sētai, kas
stāv priekšā līdzās Tehniskajai
fakultātei.
Pašu jelgavnieku prātā palikusi arī ideja par piekaramo
tiltu pāri Driksai uz Pasta salu.
Tā celtniecība nebūtu tik dārga, un ideja, šķiet, pietiekami

reāla. Jāpiebilst, ka pašu Pasta
salu pašvaldība plāno veidot
kā relaksācijas un atpūtas
centru.

Stikls kā vēsturiskā
un mūsdienīgā
vienojošais materiāls

G.Kurlovičs kā ļoti drosmīgu
atzīmēja arhitektes Aijas Ziemeļnieces komandas darbu. Tas
gan uzvarētāja laurus neplūca,
taču bija grafiski kvalitatīvs,
pārdomāts, radošs, bet no
pragmatiskā viedokļa tuvākajos desmit gados neizskatās
realizējams. Piemēram, torņa
apkārtnes piedāvātajā risinājumā ietilpa pilnīga baznīcas
atjaunošana, kvartāla pārbūve,
ieskaitot pat Čakstes pieminekļa pārlikšanu.
SIA «Darbnīca A Projekti»
varbūt nebija nevainojama
arhitektoniskā risinājuma, bet
arhitekti bija ļoti rūpīgi pētījuši
Jelgavas vēstures takas un atklāja vienu interesantu faktu.
Proti, visi trīs objekti izvēlēti
ļoti mērķtiecīgi. Tie sasaucas
ar veco pilsētas vārtu atrašanās vietām, tādējādi saistās arī
ģeogrāfiski.
«Daudzos darbos piedāvātie

Sakopojot domas par simpozija rezultātiem, G.Kurlovičs
atzīst, ka atšķirībā no tā laika,
kad žūrija skatījās Hercoga
Jēkaba laukuma ideju skices,
šodien mainījušies kritēriji.
Virsroku guvis pragmatisms.
Lai arī žūrijā darbojās dažādu nozaru radošas dvēseles,
vērtējums lielā mērā bija vienprātīgs. Skices žūrijas locekļi
vērtēja individuāli, neapspriežoties, jo daudz diskutēt vienkārši nebija laika. «Pareiza
šķiet izvēle katru no komandas
piedāvātajiem objekta nākotnes
risinājumiem skatīt atsevišķi.
Nebija arhitektu grupas, kurai
visas trīs idejas būtu bijušas
pašas labākās. Ja viena komanda bija atradusi lielisku
Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa apkārtnes attīstības ie-

Žūrijas vērtējums
Dalībnieks
Pilsēta Punkti
SIA «ADZ birojs» (Daina Zavadska,
Aivars Zavadskis, Sandra Smildziņa)	Rīga
165
Valdis Liepa, Ansis Liepa
Jelgava 131
Modris Liepa, Uldis Liepa	Rīga
128
SIA «Balta istaba» (Roberts Riekstiņš)	Rīga
128
			
SIA «Komunālprojekts Jelgava»
(Aija Ziemeļniece, Mirdza Geidāne,
Aleksandrs Beļikovs)
Jelgava 109
SIA «Karvas projekts»
(Anita Šteinerte, Matīss Šteinerts,
Inese Kinžalova)	Alūksne 83
Ervīns Helfričs, Haralds Helfričs	Rīga
80
Normunds Pavārs,
Valentīna Bļodone
Jelgava 75
SIA «Darbnīca A Projekti»
(Anita Orniņa, Aldis Orniņš, 			
Bonija Lasmane)	Kuldīga 67
Algimants Cerniausks,
Viktors Persins, Gedemins Tuss
Šauļi
66
Andris Dēliņš, Karīna Deiča, 			
Natālija Lukjaņenoka, 			
Jurijs Gudaļevičs	Tukums 37
Liesma Markova	Rīga
27
			
Gints Zaramba, Nerijus Kupe
Šauļi
4
			
			

1. vieta
2. vieta
3. vieta
Saņēma veicināšanas
balvu

Saņēma veicināšanas
balvu

Piedalījās tikai ar divu
objektu arhitektoniskā
risinājuma idejām
Saņēma veicināšanas
balvu
Piedalījās tikai ar viena
objekta arhitektoniskā
risinājuma idejām

• Žūrijas komisijā startēja priekšsēdētājs Jelgavas pašvaldības izpilddirektors
Gunārs Kurlovičs, Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, galvenais arhitekts Uldis Seržāns,
galvenais mākslinieks Georgs Svikulis, arhitekte eksperte Zeltīte Bīmane un
ainavu arhitekts Andrejs Lomakins.
• Divas trešās vietas nebija paredzētas, tāpēc Modris un Uldis Liepas uzvarēja
pēc atsevišķa žūrijas balsojuma – kurš darbs kopumā tomēr ir pārāks.
• Kolēģu sniegumu vērtēja arī paši simpozija dalībnieki, nosakot, viņuprāt,
trīs labākos darbus. To autori saņēma veicināšanas prēmiju.

spēju, tad citas trumpis jau bija
vecpilsētas ainavas vīzija,» teic
G.Kurlovičs.
Lai arī par konrētiem termiņiem vēl pāragri runāt, vispirms varētu tikt realizēts Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
risinājums, no katra priekšlikuma paņemot to labāko. I.Dzalbe
uzsver, ka konkurss palīdzēja
saprast, ko konkrētajās vietās
patiešām vislabāk redzēt. «Kad
īstais brīdis pienāks, mums būs

daudz vieglāk formulēt arhitektūras plānošanas uzdevumu un
pasūtīt konkrētus projektus.»
Katrā ziņā Jelgava stāv uz
arhitektoniski telpiskās attīstības sliekšņa, pat pamazām
kāpj uz priekšu. Turpmākajos
gados vēl pamatīgāk iesakņosies tradīcija rīkot tamlīdzīgus
pasākumus. Un kādudien viena
iecere pēc otras tiks izņemtas
no ideju krātuves un ieraudzīs
dienasgaismu.

Daži arhitekti ierosināja atjaunot Svētās Trīsvienības baznīcas torņa smaili, kāda tā bija 19. gadsimtā.
Toties no 16. gadsimta tam bija teltsveida jumts, kā tolaik daudzām baznīcām Latvijā. Tamlīdzīgs
baznīcas torņa spices risinājums rasts arī šodien.

Par vecpilsētas attīstību –
līdzīgās domās

Tā nu sanāca, ka visskaistākās un efektīvākās idejas bija
tieši par Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa apkārtni. Savukārt vecpilsētas risinājumi
bija vairāk vai mazāk līdzīgi.
Sak, ko tur daudz var darīt, ja
ne vien papildināt mazos kvartāliņus ar līdzīga veida apbūvi,

Piezīmes

Modris Liepa un Uldis Liepa uzsvēra, ka vecpilsētā nepieciešams ienest dzīvību, piemēram, izveidojot amatnieku tirdziņu, izceļot vecās ēkas, kā arī piebūvējot
jaunas mājas. Turpretī Zemgales prospekts būtu lieliska vieta sabiedriski publiskai funkcijai – ārstu, juristu un tamlīdzīgiem birojiem. Bet vēl arhitektu tandēms
ir pārliecināts, ka Driksas iela prasīties prasās pēc izejas uz upi. Tiesa, tas jau ir sens pašu jelgavnieku lolots sapnis. Inita Dzalbe vērtē, ka Driksas ielu turpināt
līdz pat Jāņa Čakstes bulvārim perspektīvā ar LLU atbalstu nav nereāli. Priekšā gan ir kopmītņu ēka, taču nav teikts, ka celtne noteikti jānojauc, ir iespēja ar
nelielu līkumu to apiet. Ja šo ideju izdotos īstenot, telpiski izveidotos saikne ar upi, kas mūsu pilsētai ir liela bagātība.
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Skatīt sarkanos iezīmētos rāmīšus

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

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. Objekta
nodošanas termiņš - 2007.gada
oktobris (uzsākta rezervācija). Ls
115 000.-

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

7. 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.-

13. 1-stāvu jaunbūve Vasarnieku ielā,
ar kopējo platību 83 kv.m. pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi. Zeme 628 kv.m.
Ls 88 000.-

19. Jaunbūve Jelgavā D/s „Atpūta”, platība 155.7
kv.m. 5-istabas, iekšdarbi-pelēkā apdare. Komunikācijas: kanalizācija vietējā, elektrība. dens un
apkure jāievelk. Zeme 724 kv.m. Ls 79 000.-

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.-

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

4. 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.-

5. 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.-

6. 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.-

8. 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.-

9. 1.5-stāvu māja Pionieru ielā, platība
115 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.-

10. 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.-

11. 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, 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.-

14. 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/

15. 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.-

16. 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.-

17. 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.-

18. 1.5 stāvu māja Smilšu ielā, platība
133,4 kv.m. 4-istabas. Pilsētas ūdens,
kanalizācija (vietējā), cietā kurināmā
katls. Zeme 600 kv.m. Ls 88 000.-

20. 1-stāvu māja, Romas ielā, platība
60.2 kv.m. 3-istabas, pabeigti mājas
iekšdarbi. Visas komunikācijas. Zeme
600 kv.m. Ls 63 000.-

21. 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.

22. 1-stāvu ziemas vasarnīca Jelgavā,
Floras ielā, ar kopējo platību 60 kv.m.
3-istabas, krāsns apkure, ūdens un
wc iekšā. Zemes platība 591 kv.m.
Ls 55 000.-/VAI MAINA PRET 1-IST. DZĪVOKLI SATIKSMES IELAS RAJONĀ/.

23. 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.-

24. 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.-

26. Jaunbūve (iesākta) Jelgavā, D/s
„Atpūta”, platība 240 kv.m. 5-ist.,
Elektrība. Zeme 739 kv.m. Ls 36 000.-

27. 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.-

28. 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.-

29. Vasarnīca Sieramuižas ielā 32,
platība 60.6 kv.m. 3-ist., koka māja-nosiltināta, krāsns apkure, ūdens ārā, wc
iekšā. Zeme 626 kv.m. Ls 22 000.-

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

25. 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 32 000.-

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.

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

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.-

Atmodas iela 86

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.

1000-1500 kv.m. zeme Rogu ceļā (Pārlielupe). Blakus
„Veselības” takai RAFa masīvā. 10 minūtes līdz 6.skolai.
Dziļurbums; kanalizācija - bioloģiskās attīrīšanas sistēma, elektrība (elektriskais skapis). Piebraucamais ceļš.
Uzsākta 6-dzīvojamo māju būvniecība. Ls 20.-/kv.m.

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

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

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.

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

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

ATMODAS IELĀ 86, JELGAVĀ, tiek pārdoti:
1ist.
30.80
Ls 36 960.1ist.
30.20
Ls 36 240.1ist.
30.10
Ls 36 120.2ist.
51.80
Ls 51 800.2ist.
49.7+18.3(balkons)
Ls 58 850.3ist.
67.60
Ls 67 600.3ist.
68.60
Ls 68 600.3ist.
65.8+14.8(balkons)
Ls 78 780.4ist.
121.40
Ls 103 190.4ist.
96.10
Ls 86 490.Komrcplatības: sākot no 67.8 kv.m. līdz 171 kv.m. Ls
56 385.- līdz Ls 110 500.-

Ceturtdiena, 2007. gada 6. decembris

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. 1418 kv.m.-1752 kv.m. 4.līnijā. Elektrība (būs uz zemes gabala), pilsētas
ūdens. Ls 25.-/kv.m.
6. 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.
7. 1466 kv.m; 6.līnijā. Gāze, elektrība
uz zemes gabala un topogrāfija. Ls
25.-/kv.m.
8. 2038 kv.m; 6.līnijā. Gāze, elektrība
uz zemes gabala un topogrāfija. Ls
25.-/kv.m.
9. 3000 kv.m. 6.līnija. Elektrība (uz
zemes gabala), pilsētas ūdens, labs
piebraucamais ceļš. Ls 15.-/kv.m.
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Zeme KOMERCDARBĪBAI:

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

10.

7. 8. 9.

Tiek pārdota zeme:

• 850 kv.m. zeme Jelgavas raj., Glūdas pag., Ūzas. Ls 9 500.• 610 kv.m. zemes gabals Jelgavas rajonā, Brankās, Lapu ceļā. Komunikācijas: elektrība. Ls 3 000.• 700 kv.m. zemes gabals Jelgavā, Skolas ielā (½ no 1400 kv.m.),
ir iespēja pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ls 35.-/kv.m
• 2 300 kv.m; zemes gabals Jelgavas raj., Valgundes novads, „Jaunziedi”. Ls 10.-/kv.m
• 0.27 Ha/0.26 Ha zemes gabali Jelgavas raj., Glūdas pag., Nākotnē. Elektrība. Ls 6.00 kv.m.
• 5520 kv.m. zemes gabals Jelgavas rajonā, Ozolnieku nov., Cenu pagastā, Bērzu ielā.
Komunikācijas: elektrība. Ls 8.-/kv.m.
• 1.3 Ha zeme Jelgavas raj., Glūdas pag., saimniecības „Maigas” (10 km no Jelgavas centra), elektrība, asfaltēts
piebraucamais ceļš, skaista vieta. Ls 1.40 /kv.m.
• 2.093 Ha Līvberzes pag., Jelgavas pag., 7 km no Jelgavas centra, skaista vieta, ir atļauja apbūvei un dalīšanai.
Elektrība, ūdens. Uz zemes gabala ir jaunbūves pamati. Ls 2.85 kv.m
• 3.64 Ha Vircavas pag., Jelgavas raj., Gotiņas, uz zemes atrodas nedzīvojama ēka, ferma. Elektrība. Ls 23 000.• 4.53 Ha zemes Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils 2”. Ls 1.60.-/kv.m.
• 5.81 Ha zemes Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils”. Ls 1.30.-/kv.m.
• 950 kv.m. Jelgavas raj., „Viesturi RAF”. Elektrība, aka. Ls 10 500.-

•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.• 1-ist, Katoļu ielā 19; 3/4; 42 kv.m. gāzes apkure, iebūvēta virtuves iekārta,
aizskari. Labs remonts. Ls 40 000.• 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 7; 4/4; 67 kv.m. izolētas istabas, iebūvēta virtuves iekārta
un skapji. Kvalitatīvs remonts. Gāzes apkure (Junker). Ls 75 000.• 2-ist, Lielā ielā 5; 4/4; 63.3 kv.m; kamīns, labā stāvoklī, Ls 67 000.• 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, Zvejnieku ielā 15; 3/6; 115.5 kv.m.
pabeigti iekšdarbi, liela terase. Ls 115 000.• 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.• Vīgriežu ielā 30; 5/5; 36.8 kv.m.
PVC logi, nomainīta santehnika, mēbelēts. Ls 34 000.• Kārkļu ielā 4; 2/5; 31.8 kv.m. eiro remonts, atsevišķa a/m stāvvieta mājas
pagalmā. Ls 36 000.• Pētera ielā 9; 1/5; 30 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Ls 31 000.• Raiņa ielā 10; 2/4; 29 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 30 000.• Raiņa ielā 19; 2/2; 29.3 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 31 000.• Lielā ielā 24; 3/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 30 000.• Uzvaras ielā 6; 5/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja,
PVC logi, dzelzs durvis. Ls 28 000.• Katoļu ielā 8; 2/4; 22.1 kv.m. Ls 23 000.• 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.• 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.• Pērnavas ielā 12, 4/5; 34 kv.m. Ls 27 000.• P.Lejiņa ielā 9; 2/5; 39.5 kv.m. 103. sērija, labā stāvoklī. Ls 31 000.• 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., Ganību ielā 65; 1/5; 38.4 kv.m. ķieģeļu māja, izolētas istabas,
kosmētiskais remonts. Ls 29 000.2-istabas
• 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 33, 3/5; 52 kv.m. izolētas istabas, eiro remonts, iebūvēta

virtuves iekārta ar sadzīves tehniku, sanmezgli atsevišķi.
Liela lodžija. Ls 52 000.• 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. Iebūvēta virtuves iekārta ar
sadzīves tehniku un iebūvēts skapis. 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 16; 4/5; 49.1 kv.m. izolētas istabas, nomainīta santehnika,
PVC logi, izremontēts. Ls 46 000,• 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 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.• Vīgriežu ielā 39; 3/5; 45.5 kv.m. izolētas istabas, PVC koka logi, iebūvēta
virtuves iekārta un skapis. Labā stāvoklī. Ls 38 000.• Pļavu ielā 1a, 5/5; 53 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī.
Ls 47 000.-/VAI MAINA PRET 3 VAI 4-IST., DZĪVOKLI/
• 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.• Pasta ielā 38; 12/12; 73.7 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija. Ls 63 000.• 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.
Sākumcena Ls 51 000.• Satiksmes ielā 39; 2/5; 67 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī, lodžija.
Ls 51 000.-

• 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.• Loka maģistrāle 5; 4/9; labā stāvoklī. Lodžija. Blakus skolas, b/dārziņi. Laba
satiksme ar Rīgu. Ls 49 000.-/VAI MAINA PRET 2-IST., DZĪVOKLI RAFā/
• Lāčplēša ielā 19a, 4/5; 62 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī, lodžija.
Ls 53 000.4-istabas
• Atmodas ielā 80; 2/5; 78 kv.m. liela lodžija. Ls 55 000.• 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 55 000.• Loka maģistrālē 21; 3/9; 75 kv.m. Laba satiksme ar Rīgu. 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.- VAI MAINA PRET 2-ISTABU
DZĪVOKLI AR ĒRTĪBĀM/
• 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 13 000.2-istabas:
• Elejā, Bauskas ielā; 2/4; 38 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 9 000.• 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.
Atsevišķa ieeja. Ls 35 000.-/VAI MAINA PRET 2-ISTABU DZĪVOKLI AR ĒRTĪBĀM/
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, Ganību ielā 62; 32 kv.m. labā stāvoklī.
Ls 150.-/mēn.+komunālie maksājumi/
• 1-ist., Lielā ielā 24; 3/5; 30 kv.m. Ls 100.-/mēn.+komunālie maksājumi/

MĀJAS:

• 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.• 1/2 mājas, Dobeles raj., Auces pilsētas nomalē, ķieģeļu māja, platība 76 kv.m;
3-istabas, divas virtuves, labā stāvolī, krāsns apkure, wc, ūdens un boilers.
Zeme 760 kv.m. Ls 26 000.-

VASARNĪCAS:

• Ķieģeļu vasarnīca, Bērzaines ielā, ar kopējo platību 29.4 kv.m. uz zemes
gabala aka. Zeme 608 kv.m. Ls 16 000.• Jelgavas rajons, D/s „Straume”, platība 33.3 kv.m. istaba, veranda,
PVC logi. Zeme 650 kv.m. Ls 25 000.• 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.-
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Reklāma

Ja jūsu pastkastītē
reizi nedēļā –
ceturtdienā –
nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju
pa tālruni 3048800
vai e-pastu:
redakcija@zi.jelgava.lv.

Laikrakstu
iespējams
saņemt
arī redakcijā
Svētes ielā 33 – 211.

Pārdod auto
«VW POLO» (1999.g.).
Tālrunis 29354910.

Mīļās meitenes un
brīnumjaukās sievietes!
Veiksmīgi izvēlēts tērps var pārvērst ikvienu sievieti līdz nepazīšanai. Tas piešķir brīnišķīgu izskatu un apveltī ar neparastu
skaistumu.
Dizaineres Oksanas Mukhas darinātie tērpi – tagad arī Jelgavā, Tatjanas Božko veidotajā salonā «Virsavija». Atvēršana
12. decembrī.
Šeit Jūs varēsiet izvēlēties ekskluzīvas, greznas vakarkleitas un kāzu tērpus ar korseti, kā arī dažādu krāsu kažokādas
apmetņus. Mūsu tērpi Jums palīdzēs kļūt par Ziemassvētku
balles karalieni.
• Vakartērpu cena, sākot no Ls 335 līdz Ls 450,
nomas cena – no Ls 170 līdz Ls 250.
• Kāzu tērpu cena, sākot no Ls 425 līdz Ls 665,
nomas cena – no Ls 240 līdz Ls 333.
• Kažokādas apmetņi: pirkumam – Ls 60,
nomas cena – Ls 25.

Uzmanību!
Pie mums atradīsiet dažādus
izmērus, sākot no 34 līdz 44.
Satriecošākā dāvana sev vai tuviniekiem –
ekskluzīvā franču gultas veļa.
Tā neatstās Jūs vienaldzīgus!
Iegūt sīkāku informāciju, kā arī aplūkot
modeļus varat mājas lapā: www.timils.lv

Salons «Virsavija»

Pulkveža
O.Kalpaka iela 7 – 7, Jelgava
Tālrunis 29576758
e-pasts: salons.virsavija@inbox.lv
Darba laiks darba dienās
no plkst.10 līdz 18,
sestdienās no plkst.10 līdz 15

Oficiālais tirdzniecības
pārstāvis Latvijā –
salons «Timils».

Lūgums atsaukties.
Jelgavas dome aicina Viktora Šimina (dzimis 1950.gada 27.februārī,

miris 2007.gada 12.jūlijā) piederīgos pieteikties Jelgavas domē, Lielajā
ielā 11, 109.kabinetā (kontakttālruņi 3005523 vai 3005470) divu nedēļu
laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar mirušās
personas dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja
minētajā termiņā minētās personas piederīgie nepieteiksies, dzīvoklis
tiks atvērts un tajā esošās mantas iznīcinātas.

Ceturtdiena, 2007. gada 6. decembris

Ceturtdiena, 2007. gada 6. decembris

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
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No brīva prāta strādā bez atlīdzības
 Ritma Gaidamoviča

Bieži vien ikdienas sarunās dzirdam: kurš gan tagad par
baltu velti strādās! Visi domā tikai par lielākām algām,
inflācijas skartajām preču cenām un to, kā iztikt pašam
un uzturēt ģimeni. Taču tepat mums līdzās ir cilvēki,
kas ziedo savu laiku, zināšanas un prasmes sabiedrības
labā, par to nesaņemot atalgojumu. Viņi ir brīvprātīgie,
kas iesaistījušies sabiedriskajās organizācijās, vides
talkās un citās jomās. Par darbu viņi saņem vien gandarījumu, ka ir izdarīts kas labs, kādam palīdzēts.
Silvija Meletī,
brīvprātīgā no Itālijas:
«Esmu studente no Itālijas.
Jau otro gadu studēju filosofiju, lai kļūtu par filosofijas
skolotāju. Paralēli mācībām,
kā jau daudzi studenti Itālijā, strādāju vietējā bārā par
oficianti, taču, apsverot visas
iespējas, nolēmu, ka jāpamēģina kas jauns savā dzīvē.
Iesaistījos brīvprātīgajā darbā
un nolēmu doties uz citu valsti. Manuprāt, tā ir lieliska
iespēja strādāt ne tikai citā
valstī, bet arī darboties jomā,
ko mācos. Varētu teikt, ka
savas augstskolā gūtās zināšanas tagad varu likt lietā.
Daudzi jautā, kāpēc brīvprātīgajā darbā? Manuprāt, dzīvē
ir daudz svarīgākas lietas par
naudu, piemēram, iepazīt citu kultūru, cilvēkus ne tikai no šīs
valsts, bet arī brīvprātīgos no citām valstīm.
Sākumā, kad apsvēru iespēju doties brīvprātīgajā darbā, meklēju
gan kādu siltāku valsti par Latviju. Bet organizācija, kas mani no
Itālijas nosūtīja, stāstīja, ka projekts, ko piedāvā Latvija, ir ļoti labs un
saistīts ar manu profesiju. Šeit es varēšot strādāt ar bērniem, apgūt
pedagoģiju praksē, iemācīt latviešiem itāliešu valodu. Protams, saule
šeit nelutina – ir auksts, tāpēc atliek vien cerēt, ka tad, kad laukā būs
mīnus 20 grādi, es spēšu izturēt un līdz nākamā gada septembrim
izdarīšu visu, kas iecerēts.
Jāteic, ka pirms braukšanas uz šejieni es par Latviju šo to zināju – par arhitektūru, reliģijām, arī par problēmām ar Krieviju
ziņās biju dzirdējusi. Bet par Jelgavu, meklējot internetā, atradu
informāciju tikai par pili, Lielupi un baznīcām. Man nebija ne
jausmas, kā te izskatās, taču esmu apmierināta. Jau mēnesi strādāju «Jundā», kur mācu itāliešu valodu – viena grupa ir 14 – 15
gadus veci jaunieši, kas par Itāliju un valodu neko nezina, bet otra
grupa ir vecāki cilvēki, kas paši bijuši Itālijā vai dzirdējuši par to,
kāds tur sameklējis draugus vai mīlestību, tāpēc vēlas atgriezties
un iemācīties valodu. Šķiet, mums sokas labi – viņi jau māk dažas
frāzes itāliski, un man par to liels prieks. Es ne tikai mācu citiem,
bet mācos arī pati – esmu sākusi apgūt latviešu valodu, taču jāteic, ka man tā ir grūta, pārāk atšķirīga no itāliešu valodas. Es,
piemēram, nevaru izteikt vārdu «pica» – man ir «pika», kuram ir
pavisam cita nozīme. Nelielas grūtības sagādā arī jūsu kultūra, jo
itālieši ir ļoti atvērti, gandrīz visi smaida, bet latvieši ir noslēgtāki. Pirmajā dienā, kad ierados, viena latviešu meitene man teica,
ka esot ļoti laimīga par manu ierašanos, jo iespējams, ka ar savu
smaidu spēšot likt smaidīt arī vietējiem.
Esmu no Turīnas. Tā ir ļoti liela pilsēta, kurā ir daudz teātru,
klubu, kino un citas izklaides vietas. Atbraucot uz Jelgavu, mazliet apjuku – tā ir tik maza! Tiesa, nu esmu samierinājusies un
priecājos, ka jūs šeit nodarbojaties ar hokeju, jums ir sava ledus
halle, kur arī es varu pamēģināt slidot. Bet man ļoti pietrūkst kino.
Ceru, ka aizbraukšu uz Rīgu.»

Pastāv divi brīvprātīgā darba
veidi: viens, kad cilvēks kļūst
par brīvprātīgo savā valstī un
piedalās dažādās aktivitātēs;
otrs – kad cilvēks dodas uz kādu
citu valsti un noteiktu laiku
pavada, strādājot tur. Latvijā
visbiežāk brīvprātīgos piesaista dažādu lielāku pasākumu
rīkošanai, piemēram, NATO
sammita, pasaules hokeja čem-

pionāta un Eirovīzijas dziesmu
konkursa organizēšanai. Bet
šoreiz «Jelgavas Vēstnesī» – saruna par darbu un dzīvi ar tiem
brīvprātīgajiem, kas no Jelgavas devušies strādāt uz citām
valstīm, un tiem, kas patlaban
atrodas brīvprātīgajā darbā
mūsu pilsētā. Nav konkrētu
datu par to, cik brīvprātīgo
patlaban atrodas pilsētā, taču

Alise Raupa, jelgavniece, LLU studente:
«Draudzene strādāja Zemgales Nevalstisko organizāciju centrā.
Vienu dienu viņa man piezvanīja un jautāja, vai gribu braukt brīvprātīgajā darbā uz Grieķiju. Es viņai atbildēju, ka padomāšu, taču
viņa teica – tev laiks dažas sekundes, domā ātri. Un es spontāni
teicu «jā», kaut gan īsti neapzinājos, ko es tur darīšu. Biju plānojusi doties brīvprātīgajā darbā uz Spāniju, bet nonācu Grieķijā,
kur strādāju jauniešu informācijas centrā. Rakstīju projektus,
informēju jauniešus par iespējām doties brīvprātīgajā darbā uz
citām valstīm, viesojos bērnudārzos, organizācijās un prezentēju
Latviju. Stāstīju, kur tā atrodas, par mūsu tradīcijām, dziesmām,
dejām. Grieķi domā, ka Latvija atrodas Krievijas teritorijā, tāpēc
bija jāstāsta arī par krievu un mūsu tautas atšķirībām. Viņiem
ļoti interesanti šķita tas, ka mēs mākam ne tikai savu valodu, bet
arī daudzas citas, ka mēs svinam Jāņus, ka mums ir rupjmaize un
skābais krējums, kas kļuva par viņu lielāko gardumu, jo viņiem
tāda labuma nav.
Sākumā bija paredzēts, ka tur strādāšu pusgadu, taču man radās iespēja uzrakstīt vēl vienu projektu. Tas bija kā turpinājums

zināms, ka ārpus Latvijas robežām caur Zemgales Nevalstisko
organizāciju centru devušies
desmit jaunieši, no kuriem
viens pašlaik vēl atrodas Itālijā.
Nav jau gluži tā, ka brīvprātīgajiem pirms došanās šādā
darbā būtu nepieciešams veikt
pamatīgus uzkrājumus, lai izdzīvotu, – katrs no šādiem projektiem paredz, ka brīvprātīgā

Amālija Abrahamjana, brīvprātīgā no Armēnijas:
«Jelgavā esmu pavadījusi veselu mēnesi, vēl priekšā deviņi.
Armēnijā studēju pedagoģiju, jo vēlos kļūt par sākumskolas
skolotāju, taču negribu, lai studijas būtu tikai sēdēšana solā un
zinību gūšana universitātē. Tāpēc nolēmu, ka man jāizmanto
iespēja doties brīvprātīgajā darbā. Kad sāku interesēties par iespējām, vienīgie piedāvājumi bija uz Latviju, Lietuvu, Krieviju un
Rumāniju. Izvelējos Latviju. Viens no galvenajiem nosacījumiem,
kāpēc izvēlējos jūsu valsti, ir tas, ka Rīgā dzīvo mana tante un
ikreiz, kad piezvanīju, viņa stāstīja par to, cik te labi un skaisti.
Tieši tādēļ par Latviju zināju diezgan daudz. Varētu pat teikt,
ka tante mani pierunāja braukt uz šejieni. Kad ierados, uzreiz
redzēju, ka šī ir studentu pilsēta, kur nepārtraukti kūsā dzīvība.
Pats interesantākais ir tas, ka te ir ne tikai studenti no Jelgavas,
bet visas Latvijas. Taču visvairāk mani iedvesmo skaistā Jelgavas
daba un daudzie parki. Arī iejusties ikdienas dzīvē man nebija
grūti, jo, manuprāt, mēs, brīvprātīgie, jelgavniekiem patīkam.
Draudzīgu attieksmi jūtu gan darbā, gan veikalos, gan citur.
Latvieši pēc izskata ir ļoti līdzīgi armēņiem, tāpēc varbūt arī es
viņiem nešķietu nekas neparasts.
Domāju, ka brīvprātīgais darbs bērnu un jauniešu centrā «Junda» man ir lieliska iespēja papildināt gan savas zināšanas, gan
prasmes un iemaņas. Strādāju ar sākumskolas bērniem dažādos
pulciņos – keramikas, zīmēšanas, tekstila, floristikas. Papildus
pulciņiem palīdzu organizēt dažādas aktivitātes, vēlos arī bērniem
mācīt armēņu dejas, ja viņiem būs tāda interese.
Paralēli mācos latviešu valodu. Tas nav grūti, jo, šķiet, jūsu
valoda ir līdzīga krievu valodai, daži vārdi pat ir tādi paši kā
viņiem. Šis darbs man ir liels ieguvums, jo varu strādāt ar bērniem. Turklāt nevis ar armēņu, bet gan latviešu. Pielāgoties jūsu
kultūrai un ikdienai, kurā esmu nonākusi, gūt jaunas prasmes.
Esmu apmierināta ar savu izvēli un domāju, ka pēc deviņiem
mēnešiem nemaz negribēšu braukt prom, jo man šeit būs daudz
jaunu draugu, kurus nevēlēšos pamest. Bet nākotnē vēlos kā
brīvprātīgā pastrādāt Itālijā.»

manam darbam: jauniešu informēšana par brīvprātīgo darbu
Grieķijas salās un mazos ciematos, kur cilvēki izolēti no lielajām
pilsētām un nezina par dažādām iespējām. Šīs projekts deva man
iespēju Grieķijā palikt pusgadu ilgāk. Tikai tad tā īsti sapratu, ka
dzīve nav tikai darbs, mācības, ģimene, bet cilvēkam ir tik daudz
dažādu iespēju – iepazīt citas kultūras, cilvēkus un viņu ikdienu.
Piemēram, grieķiem svarīgākā ir ģimene, bet latvieši to bieži vien
aizmirst, jo mūsu prioritāte ir darbs. Es dzīvoju pilsētā Halara
jeb tulkojumā «haļavčiki». Tas jūtamas arī darbā – tur neviens
neraujas. Piemēram, kad pabeidzu vienu uzdoto darbu un prasīju pēc nākamā, grieķi man pamācīja, ka jāapsēžas, jāatpūšas,
jāiedzer kafija, jāparunājas un tikai tad jāstrādā. Protams, pēc
tam jau pusdienas, pēc pusdienām atkal nedaudz jāatpūšas, tad
jāpastrādā, un vakars jau klāt! Viņi tik ļoti nesatraucas par visu.
Esmu apguvusi viņu nesteidzīgo laika izjūtu – tagad bieži daudz
kur neierodos laikā, jo šķiet, ka nav kur steigties! Kavējoties atmiņās par šo braucienu, janvārī Jelgavas kultūras namā man būs
fotoizstāde par Grieķiju.»
Indra Kāle, jelgavniece,
augstskolas «Attīstība» studente:
«Brīvprātīgā darba gaitās
devos 2005. gada decembrī uz
Īrijas galvaspilsētu Dublinu,
lai tur gandrīz gadu strādātu
ar bezpajumtniekiem. Brīvprātīgo darbu izvēlējos, jo vilināja
iespēja par velti uzturēties citā
valstī, iepazīt tās kultūru, apgūt valodu un pārbaudīt savas
dotības sociālajā darbā. Sākumā
meklēju sev atbilstošu projektu
Spānijā, jo gribēju izbaudīt
vairāk saules, siltuma un eksotikas. Taču, kad iepazinos ar
dažiem cilvēkiem no Lielbritānijas, sapratu, ka angļu valodas
apguve mani interesē vairāk par
cepināšanos saulē.
Strādāju pusceļa mājā – vietā,
kurā bija iespēja uzturēties sešām sievietēm, kas iznākušas no
cietuma un ir bezpajumtnieces
vai ar risku nokļūt šajā statusā,

lai apgūtu patstāvīgas dzīves
iemaņas. Tur viņām palīdzēja
pārvarēt atkarības problēmas,
veicināt attiecību uzlabošanos
ar ģimeni, organizēt regulāras
tikšanās ar bērniem, kuri pārsvarā dzīvo pie citiem ģimenes
locekļiem vai audžuģimenēs,
atrast kvalifikācijas celšanas
vai citus izglītojošus kursus.
Sākumā mans galvenais uzdevums bija brīvā laika aktivitāšu
organizēšana un to īstenošana.
Piemēram, fotosesija parkā,
Zooloģiskajā dārzā, kino vai
muzeja apmeklējums, stikla
priekšmetu apgleznošana, šūšana, rotaslietu izgatavošana,
darbs dārzā, datorzinību apguve, pikniks kādā no pilsētas
parkiem vai pie jūras. Palīdzēju
arī iegādāties produktus un
pagatavot kopīgas maltītes.
Laikam ritot, darīju visu, kas
nepieciešams, – sākot ar istabu
uzkopšanu, lai sagaidītu jaunas

darba veicējs saņem noteiktu
naudas summu mēnesī, kas
paredzēta pārtikai un ikdienas
nepieciešamākajām lietām.
Piemēram, meitenei, kas strādāja Grieķijā, piešķīra 200
latus mēnesī, līdzīgu summu
saņem arī brīvprātīgie Latvijā.
Taču šoreiz ne par naudu, bet
gan ieguvumiem, ko sniedz
brīvprātīgais darbs.

Foto: JV un no
brīvprātīgo arhīva

sievietes, beidzot ar semināru
vadīšanu.
Ja runā par ieguvumu un
zaudējumu bilanci, tad jāsaka
– ieguvumu bija daudz vairāk
nekā zaudējumu. Piemēram, ļoti
noderīgas šķita organizācijas
rīkotās apmācības par tādām
tēmām kā bezpajumtnieka statusa ietekme uz personas fizisko
un garīgo veselību, alkoholisms
un narkomānija, motivēšana,
pirmā palīdzība, nevardarbīgi
krīzes risināšanas paņēmieni,
HIV, AIDS un citi.
Dzīves pieredze, angļu valodas apguve, pašapziņas celšana,
dažādu kultūru iepazīšana,
jaunu draugu iegūšana – tie ir
tikai daži ieguvumi, ko varu
minēt. Tāpat atklāju daudz ko
jaunu par sevi, kas mani gan
iepriecināja, gan arī deva vielu
pārdomām. Pateicoties šim
braucienam, tagad studēju sociālo darbu. Mani pārsteidza īru

pieklājība, tolerance, atsaucība,
pacietība, izpalīdzība un spēja
uzklausīt. Tās ir īpašības, kas
mani neatstāja vienaldzīgu, jo
Latvijā tā visa pietrūkst. Mani
iepriecināja arī darba kultūra
un koleģiālās attiecības.
Esot Īrijā, neveicu aptauju par to, cik labi cilvēki ir
informēti par Latviju, bet
man šķiet, ka gluži svešvārds
viņiem tas nebija. Tajā pašā
laikā atšķirību starp Lietuvu
un Latviju gan brīžiem bija
grūti iestāstīt. Kādā maija pēcpusdienā kolēģiem un pusceļa
mājā dzīvojošajām sievietēm
sarīkoju informatīvi izklaidējošu pasākumu, kas veltīts Latvijai, taču nejutu pārāk lielu
ieinteresētību un vēlmi Latviju
iekļaut sava nākamā ceļojuma
maršrutā. Tiesa gan, Latvijas
dabas skaistumu bilžu albumos
un privātajās fotogrāfijās viņi
visi novērtēja ļoti atzinīgi.»
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Kultūras pasākumi
 6. decembrī pulksten 17 – pilsētas svētku egles iedegšana
(Hercoga Jēkaba laukumā).
 6. decembrī pulksten 19 – Nacionālais teātris piedāvā Intas
Tiroles monoizrādi L.Muktupāvela «Šampinjonu derība». Režisors R.Plēpis. Stāsts par latviešu sievietes gaitām Īrijā, braucot
peļņā. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 8. decembrī pulksten 16 – Adventes laika un Ziemassvētku koncerts. Piedalās Jānis Kurševs (tenors), vokālais kvartets
Ilva Krauze (soprāns), Māra Ansonska (alts), Guntis Pavilons
(tenors), Edgars Ansonskis (bass), jauktais koris «Aura» (Rīga),
diriģents Edgars Vītols, koncertmeistare Mareta Beitika (Sv.
Annas baznīcā).
 15. decembrī pulksten 16 – bērnu un jauniešu deju kolektīva
«Vēja zirdziņš» koncerts «Visus priekus kopā liekam – katram
tiks pa jaunam priekam». Biļetes cena – Ls 1; 0,5 (kultūras
namā).
 15. decembrī pulksten 16 – Jelgavas Mūzikas skolas
audzēkņu Ziemassvētku koncerts (Sv.Annas baznīcā).
 16. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku eglīte «Sniegavīra
ziemas balle». Ielūguma cena ar dāvanu un programmu –
Ls 6,50 (kultūras namā).
 16. decembrī pulksten 16 – deju studijas «Intriga»
Ziemassvētku koncerts. Kolektīva vadītāja Inga Ose. Biļešu cena
– Ls 1 (kultūras namā).
 17. decembrī pulksten 18 – muzikāla izrāde bērniem «Kā
kļūt par Salatēti jeb Neparastie piedzīvojumi Ziemassvētkos».
Piedalās Ozolnieku bērnu un jauniešu muzikālais teātris «Nianse». Kolektīva vadītāja un izrādes autore Inguna Lipska. Biļetes
cena – Ls 1 (kultūras namā).
 19. decembrī pulksten 19 – Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestra koncerts «Baroka Ziemassvētki». Piedalās Rīgas kamerkoris «Ave Sol», solisti Evija Martinsone (soprāns) un Josts Risto
(kontrtenors, Igaunija), Andrea Gallo (oboja), Vineta Sareika
(vijole). Diriģents Andris Veismanis. Programmā G.F.Hendelis,
A.Vivaldi, M.A.Šarpantjē, J.S.Bahs. Biļešu cena – Ls 5, 4, 3, 2.
 21. decembrī pulksten 18 – kamerkora «Tik un tā» koncerts.
Māra Ansonska (ērģeles), diriģents Guntis Galiņš. Programmā
latviešu komponistu garīgā mūzika (Sv.Annas baznīcā).
 22. decembrī pulksten 12 un 17 – BJC «Junda» Ziemassvētku
koncerts «Ticībā. Cerībā. Mīlestībā». Biļetes cena – Ls 1 (kultūras
namā).
 22. un 23. decembrī no pulksten 10 līdz 16 – Ziemassvētku
tirdziņš (Hercoga Jēkaba laukumā).
 26. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku koncerts «Gais
ma dvēselei». Dzied Endija Rezgale (koloratūrsoprāns, latviete
no Dienvidāfrikas). Klavieru pavadījums Aivars Kalējs. Kopā
ar skatītājiem un Endiju būs Nacionālā teātra jaunais aktieris
Andris Bulis. Biļetes cena – Ls 5.
 27. decembrī pulksten 17 – Valsts kamerorķestra «Sinfonietta Rīga» Jaungada koncerts. Diriģents Normunds Šnē. Piedalās
Rīgas saksofonu kvartets, deju grupa «Dzirnas». Programmā
Kārlis Lācis «Rhythm Drive», svīta saksofonu kvartetam,
taustiņinstrumentiem un kamerorķestrim; Žana Filipa Ramo
svīta no operas «Dardans». Biļešu cena – Ls 6; 5; 4.
 31. decembrī no pulksten 21 līdz 3 – Jaungada balle
kultūras namā. Svētku programma pie galdiņiem kopā ar deju
orķestri. Biļetes cena – Ls 15.
 Jaungada naktī pulksten 1 – Jaunā gada muzikāls pirotehnikas pārsteigums (Hercoga Jēkaba laukumā).

Izstādes
 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).
 No 1. decembra – neredzīgo bērnu un mākslinieka Andra
Hermaņa fotokolāžu izstāde «Ar rokām aiztikt» (kultūras
namā).
 No 1. līdz 31. decembrim – Ziemassvētku dekoru un Adventes vainagu izstāde. Piedāvā Jelgavas ziedu saloni (kultūras
namā).
 No 4. līdz 31. decembrim – Lindas Freibergas eļļas gleznas,
Kārļa Freiberga fotogrāfijas «44 + 1» (kultūras namā).

KULTŪRA
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Endijas īpašie
Ziemassvētki
 Sintija Čepanone

«Katram cilvēkam ir
kāds sapnis, mērķis,
uz kuru tiekties. Es
vienmēr esmu gribējusi dziedāt. Koncertā
Jelgavā vēlos iedrošināt cilvēkus piepildīt
savus sapņus, uzdrošināties darīt to, kas patīk, nepadoties, ja ceļā
gadījušās grūtības,»
teic Endija Rezgale, 26.
decembrī ikvienu aicinot uz koncertu «Gaisma dvēselei» kultūras
namā.
Koncerts savā ziņā būs Endijas
dzīvesstāsts. Stāsts par to, kā
kautrīga meitene no Salacgrīvas,
būdama sportiste, nokļuva Amerikā, vēlāk, sekojot savai mīlestībai,
devās uz Dienvidāfriku un piepildīja savus vispārdrošākos sapņus.
Tagad uz trim mēnešiem viņa ir
atgriezusies Latvijā, lai izdziedātu
savu prieku un skumjas.
Endijai ir 28 gadi, dziedātājas
karjeru viņa uzsākusi salīdzinoši
nesen. «Skolas gados es nodarbojos ar vieglatlētiku. Vēlāk kā
sportiste ieguvu stipendiju, lai
varētu studēt Amerikā. Taču arī
tur es turpināju sportot, kaut
man vienmēr ir gribējies dziedāt,»
Endija smaidot teic, ka vienmēr
bijusi ļoti kautrīga. «Es dziedāju
ansamblī, korī. Kad draugi un pasniedzēji, pamanījuši manu balsi,
ieteica izkopt šo talantu, es tikai
pasmaidīju,» viņa atceras.
Taču dzīve sagriezās kājām
gaisā, kad devās līdzi vīram uz
viņa dzimto zemi Dienvidāfriku.
«Sportistes karjera man bija jāpārtrauc traumu dēļ, taču neko
citu tur darīt nedrīkstēju. Pirmo
gadu pavadīju fermā pie vīra vecākiem. Tieši tur arī sāku nopietni
pievērsties mūzikai, solo karjerai,» stāsta Endija. Privātstundās
pie pazīstamas operdziedātājas
izkopta balss, un Endija ir koloratūrsoprāns – tā ir visaugstākā
sieviešu balss. Viņa neslēpj, ka
daļa panākumu mūzikā sasniegti,
pateicoties sportam, piemēram,
skrienot viņa iemācījusies pareizi

Pošoties tālajam ceļam no Dienvidāfrikas uz Latviju, Endija Rezgale ceļasomā līdztekus pāris
nepieciešamākajām lietām ielika savus diskus
un četrus kilogramus dažādas formas krāsainus akmentiņus. «Es tos saucu par saviem
pateicības akmeņiem. To saņems ikviens, kas
koncerta laikā iegādāsies manu disku,» smaidot
Foto: JV
teic dziedātāja.
elpot, arī dejot dziedāšanas laikā
viņai nesagādā grūtības.
Pašlaik Endija dzīvo Pretorijā
un Dienvidāfrikā ir pazīstama
dziedātāja. Pēc pāris koncertiem
Latvijā arī šeit viņu zina un
aicina atgriezties. Par to liecina,
piemēram, fakts, ka uz koncertiem, kas šomēnes paredzēti «Ave
Sol» koncertzālē, gandrīz visas
biļetes jau pārdotas. Taujāta par
panākumu atslēgu Endija mazliet
samulst un nosaka: «Balss man,
šķiet, iedzimta no ģimenes. Es
nezinu, kas tajā tik īpašs, taču
cilvēki apgalvo, ka tai piemīt kas
tāds, kā citiem nav, ka man ir
samtaina balss, īpašs tembrs, kas
aizkustina, iziet cauri dvēselei.»
Taču Endijai gan šķiet, ka tas
īpašais ir viņas attieksme. «Katru
savu dziesmu es izdzīvoju, ielieku
tajā savas emocijas,» dziedātāja
piebilst, ka īpašās balss un repertuāra dēļ viņu mēdz salīdzināt ar
Sāru Braitmenu.

lā teātra jaunais aktieris Andris
Bulis. «Šie cilvēki man ir ļoti īpaši.
Ar Aivaru Kalēju iepazinos nejauši – man radio bija intervija, pēc
kuras atskaņoja vienu dziesmu no
mana albuma «Klasika». Izrādās,
tieši tobrīd radio klausījās arī viņš
un pēc tam man piezvanīja, lai
iedrošinātu. Savukārt ar Andri
satikos, kad uz Latviju biju atbraukusi iepriekšējo reizi. Viņš
pie manis pienāca pēc koncerta,
un es viņā atpazinu to trīs gadus
jaunāko puisi, ar kuru savulaik
kopā mācījos Salacgrīvā un gāju
uz basketbola treniņiem. Izrādās,
viņš Latvijā jau bija kļuvis pazīstams aktieris,» stāsta Endija.
«Šie man būs īpaši Ziemassvētki, jo atkal pēc deviņiem
prombūtnes gadiem tos svinēšu
kopā ar savu ģimeni Latvijā. Es
ļoti ceru, ka laikā, ko pavadīšu
šeit, uzsnigs. Es esmu noilgojusies
pēc sniega!» saka dziedātāja no
Dienvidāfrikas.

Adventes vainagi izstādē
 Anna Griķe

Līdz decembra beigām
Jelgavas kultūras namā
apskatāma Ziemassvētku dekoru un Adventes
vainagu izstāde.

Sporta pasākumi
 7. decembrī pulksten 19 – LBL LR čempionāts basketbolā BK
«Zemgale» – «ASK Juniors» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 8. decembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts
biljardā, atlases turnīrs finālam (6. vidusskolā).
 8. decembrī pulksten 10 – sacensības galda tenisā «Veselības
dienas 2007», 8. kārta, un Jelgavas atklātais čempionāts galda
tenisā (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 8. decembrī no pulksten 10 līdz 19 – Hansabankas basketbola jaunatnes līgas un LR čempionāts basketbolā (zēni)
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 9. decembrī no pulksten 10 līdz 19 – Hansabankas basketbola jaunatnes līgas un LR čempionāts basketbolā (zēni)
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 9. decembrī no pulksten 12 līdz 13 – Hansabankas basketbola jaunatnes līgas un LR čempionāts basketbolā (meitenes)
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 10. decembrī pulksten 19.30 – Amatieru basketbola līgas
čempionāts «Zemgale/Juniors» – BK «Liepājas papīrs» (Sporta
hallē Mātera ielā 44a).
 11. decembrī pulksten 18 – Jelgavas Sporta servisa centra
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Sporta hallē Mātera ielā
44a).
 13. decembrī pulksten 18.30 – Latvijas sieviešu basketbola
līgas meistarsacīkstes «Jelgava» – «Liepājas metalurgs» (Sporta
halle Mātera ielā 44a).

Endija stāsta, ka koncertā
Jelgavā aizkustinoši, sentimentāli mirkļi mīsies ar jautrākiem
mūzikas toņiem. Viņa dziedās
savas mīļākās bērnības, Ziemassvētku dziesmas, klasiku, klausītāji viņas izpildījumā varēs arī
novērtēt Dienvidāfrikas mūziku.
«Tās būs dziesmas, kas, es ceru,
ikvienam liks aizdomāties un
pateikt paldies tiem, kas darījuši
labu,» tā dziedātāja, atklājot, ka
jelgavniekiem tiks dota iespēja
viņas dzīvesstāstu izzināt ne tikai
caur dziesmām, bet arī, skatoties fotogrāfijas. «Paredzēts, ka
pirms koncerta, kā arī starplaikos
skatītāji uz ekrāna varēs vērot
manas mīļākās bildes – bērnībā,
skolas gados tapušās, uzzināt
par manām sportistes gaitām un
piedzīvoto Dienvidāfrikā,» tā Endija. Koncertā klavierpavadījumu
spēlēs Latvijā pazīstamais ērģelnieks Aivars Kalējs, savukārt par
sirsnīgu noskaņu gādās Nacionā-

Arī šāds var
būt Adventes
vainags. Nekas nav strikti
noteikts – ne
forma, ne
materiāls:
tas viss ir
darinātāja
rokās. Šādu
ideju Adventes vainagam
piedāvā ziedu
salons «Palete».
Foto: JV

Ziemassvētku gaidīšanas laiks
rit pilnā sparā, un namu logos
un ielās parādās aizvien vairāk
svētku rotājumu. Svētku laiks taču
nesākas ar eglīti vai Ziemassvētku
vecīti – tas sākas daudz agrāk,
ar Adventi. Izstāde jūsu sirdīs
noteikti ienesīs siltumu un prieku
šajā gaidīšanas laikā, jo Adventes
noskaņu mājās ienesam, Adventes
vainagā aizdedzot četras sveces
– katru nedēļu pa vienai.
Izstādē svētku rotājumus darinājuši Jelgavas ziedu salonu
«Li-Liāna», «Palete», «Dārzs»
mākslinieki un floriste Viktorija
Pavlova.
Izstādes organizatore Santa Sīle
no pašvaldības aģentūras «Kultūra» uzsver, ka šo izstādi aicināti
apskatīt gan lieli, gan mazi. «Šeit
idejas svētku laikam var smelties

ikkatrs. Sakām lielu paldies visiem,
kas atsaucās! Katrs dalībnieks
savu darbu ir parādījis citādāk,
un kopā tie rada brīnišķīgu svētku
noskaņu!»
Lielus, mazus, zilus vai zaļus?
Kādus rotājumus izvēlēties? Izstādes dalībnieki atklāj, ka pašlaik
modē ir balti, melni, zelta un bronzas krāsas rotājumi. Pārsvarā tie
tiek veidoti no dabīgiem materiāliem – čiekuriem, zariņiem, kanēļa,
augiem. Un, lai piešķirtu tiem
svētku gaišumu, neaizmirsīsim arī
par svečturiem un svecēm.
Anita Rubene no ziedu salona
«Palete» stāsta: «Lai telpā ienestu
Ziemassvētku noskaņu, nav nepieciešami dārgi vainagi vai dekori,
pietiek ar piparkūkām, kanēļa
smaržu un mīlestību.»
Adventes vainags radies samērā nesen – pirms aptuveni 150
gadiem. Tā materiālus un formu
nosaka cilvēka iekšējā noskaņa
– katram tā ir citāda, tādēļ katrs
vainags ir unikāls. Gadsimtiem
ritot, vainags kļuvis par savdabīgu
dizaina priekšmetu, kas rada šo
īpašo noskaņu katrā mājā.

