Šodien «Jelgavas Vēstnesis» pie
Jums, pilsētnieki, nāk jau trešo reizi,
jo katram jelgavniekam ir tiesības
zināt to, kas notiek viņa pilsētā.
Laikrakstam
bez maksas būtu jāiegulst katrā pastkastītē,
taču, ja kādā tas nav
nonācis, lūdzam informēt
redakciju pa tālruni 3048800,
e-pasts:
redakcija@zi.jelgava.lv,
lai šo kļūmi novērstu.
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Pašvaldības
policijas
ēku siltinās,
pagalmu
paplašinās
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BEZMAKSAS

Par kavējuma naudu
izbūvēs ūdensvadu

Turpina
tiesāties
par zivju
slāpšanu
 Kristīne Pētersone

Jelgavas Cukurfabrika
turpina uzturēt tiesā
prasību pret Valsts vides dienestu, joprojām
pastāvot uz to, ka nav
gūts pietiekami daudz
pierādījumu, ka tieši
cukurfabrikas notekūdeņi būtu radījuši
ekoloģisko katastrofu un masveida zivju
slāpšanu Lielupē 2005.
gada rudenī.

 Kristīne Pētersone

J e l g a v a s Pa š v a l d ī bas policijas ēka un
pagalms gatavojas
rekonstrukcijai – šogad notiks projekta
izstrāde, kam sekos
arī reāli darbi.
Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks Felikss Jasens
atzīst, ka šobrīd pagalms ir ne
vien par šauru, bet arī pamatīgi izdangāts, un asfalts vienās
bedrēs. «Esošais asfalts noteikti ir jāmaina, laukums jāpaplašina – vietas tam pietiek,
tāpat pagalmu nepieciešams
pārplānot, lai tas kļūtu ērtāks
autotransportam. Protams,
pagalmā nepieciešams izvietot
arī nojumes operatīvo auto
novietnei.»
Vienlaikus ar pagalma izbūvi paredzēts veikt arī vairākus
pasākumus Pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanai – plānots rekonstruēt iekšējo siltumapgādes sistēmu, kā arī veikt nama
siltināšanu no ārpuses.
Šobrīd jau notikusi pagalma topogrāfiskā uzmērīšana,
bet drīzumā tiks izsludināts
konkurss projekta izstrādei.
Līdzekļi šim mērķim paredzēti
budžetā.
F.Jasens neslēpj, ka pamatīgi
remontdarbi būtu nepieciešami arī Pašvaldības policijas
darbinieku kabinetos, bet
pagaidām tam līdzekļu trūkst.
«Ceram, ka, īstenojot ēkas siltināšanu, tas būs tikai sākums,
lai beidzot savestu kārtībā arī
darba telpas, kas remontu nav
piedzīvojušas gadiem. Mēs
joprojām sēžam bijušajā kara
komisariāta mājā un kabinetu
sienas joprojām rotā sarkans
tapsējums.»
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patīkami pārsteigti arī par to, kā
mūsu ielā strādā meistari – to
pat nevar salīdzināt ar darbu
citās Jelgavas vietās, kur jau
ūdensvads nomainīts: rūpīgi,
kārtīgi, pieklājīgi – prieks
skatīties!»
«Sliktā ziņa ir tā, ka par
projekta līdzekļiem nebūs
iespējams atjaunot ielas segumu, jo tam vien nepieciešami
vismaz 150 tūkstoši eiro,»
stāsta Jelgavas pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļ
čūns. Ielu posmi, visdrīzāk,
tiks atjaunoti ar grants segumu līdzšinējā asfalta vietā.
Jāņem gan vērā, ka asfalta
segums šajās ielās ir stipri nolietojies, tādēļ pēc kvalitatīvi
uzklāta grants seguma ielu
tehniskais stāvoklis varētu
pat uzlaboties.

Akciju sabiedrība «Jelgavas
cukurfabrika» iesniedza prasību tiesā par fabrikas darbības apturēšanu uz vairākām
dienām uz aizdomu pamata,
ka uzņēmums varētu būt vainojams zivju slāpšanā Lielupē.
Cukurfabrikas galvenais iebildums gan ir nevis par to, ka
fabrika uz vairākām dienām
bija jāslēdz, bet gan par to, ka tā
bez pierādījumiem tiek vainota
zivju slāpšanā Lielupē.
Tiesa jau vairākkārt ir atlikusi lietas skatīšanu, un arī
šonedēļ tā pēc būtības netika
skatīta – esot nepieciešams iegūt papildu pierādījumus.
Administratīvās rajona tiesas
tiesneses palīdze Nensija Asmusa informē, ka cukurfabrika kā
papildu pierādījumu vēlas iegūt
ziņas no SIA «Jelgavas ūdens»
– uzņēmums grib pārliecināties,
vai tiešām 2005. gada rudenī
pilsētas kanalizācijas ūdeņi
nevarēja būt tie, kas radīja kritisko situāciju Lielupē.
SIA «Jelgavas ūdens» valdes
loceklis Jānis Laizāns šādu
taktiku komentē īsi, norādot,
ka pilsētas kanalizācijas ūdeņi
pēc attīrīšanas ieplūst nevis Lie
lupē, kur 2005. gadā radās ekoloģiskā katastrofa, bet gan Driksā,
tāpēc «Jelgavas ūdenim» nav un
arī nevar būt nekāda saistība ar
zivju slāpšanu togad.
Tiesa atkārtoti lietu skatīs
2. augustā.

nu. Protams, kādam vajadzēja
atteikties no jaunas sētas izbūves vai citiem labiekārtošanas
darbiem par labu asfaltēšanai,
taču visi deviņi māju īpašnieki,
kas piedalās projektā, piekrita,
ka kopējā īpašuma vērtība pēc
ielas labiekārtošanas augs.
Turklāt mēs lieliski apzināmies,
ka T.Grothusa iela nav pati
nozīmīgākā pilsētā un bez pašu
iniciatīvas diezin vai pašvaldībai
tuvāko gadu laikā rastos iespēja
to noasfaltēt.»
A.Baļčūns arī citu privātmāju
mikrorajonu iedzīvotājus aicina

pārrunāt šo iespēju un vērsties
pašvaldībā ar lūgumu līdzfinansēt ielas labiekārtošanas
darbus. Atbilstoši spēkā esošajai
kārtībai iedzīvotājiem jāizvirza
pilnvarotā persona, kura kārto
visas formalitātes. Tad tiek
apzinātas plānotās izmaksas
un noslēgta vienošanās ar iedzīvotājiem. Tikko aģentūras
kontā ieskaitīta līdzfinansējuma summa, var sākt projekta
realizāciju. Katrs gadījums ir
individuāls, tādēļ nākamā gada
darbus vēlams sākt plānot jau
pašlaik.

Jau jūlija beigās Lielupes un Robežu ielas iedzīvotāji varēs sākt izmantot gan pilsētas ūdensvada, gan kanalizācijas pakalpojuFoto: JV
mus – līdz šim viņiem šādas iespējas nebija.
  Jānis Kovaļevskis

Maija nogalē SIA «Jelgavas ūdens» parakstījis būvdarbu līgumu
ar SIA «Kompleksa
objektu projektu administrēšana» par
ūdensvada un kanalizācijas komunikāciju izbūvi Lielupes un
Robežu ielas posmā,
kur līdz šim tās nebija
vispār. Kopējā līguma summa sasniedz
247 515 eiro.
Darbus būs iespējams veikt,
pateicoties ieturētajām kavējuma naudām no projekta
«Ūdensapgādes attīstība Jelgavā» ģenerāluzņēmēja «YIT
Environment». SIA «Jelgavas ūdens» direktors Jānis

Laizāns stāsta, ka kopumā
no uzņēmuma ieturēta kavējuma nauda 250 tūkstošu
eiro apmērā. Līdz ar to bija
iespējams palielināt projektā
plānoto darbu apjomu par
1,25 kilometriem. Tieši šādā
apjomā tiks izbūvēti gan
ūdensvada, gan saimnieciskās kanalizācijas tīkli minēto
ielu posmā. Tā kā šo darbu
veikšanai bija nepieciešams
saskaņojums ar Eiropas Komisiju, kura sedz 72 procentus no projekta izmaksām,
lēmumu vajadzēja pieņemt
strauji. Lielā mērā izvēli
par labu Lielupes un Robežu ielai noteica tas, ka tur
jau bija izstrādāti tehniskie
projekti gan ūdensvada, gan
kanalizācijas komunikāciju
izbūvei. Gadījumā, ja nebūtu
iespējams piesaistīt projekta

līdzekļus, minēto ielu iedzīvotāji komunikāciju izbūves
darbus bija nolēmuši līdzfinansēt, izmantojot pašvaldības piedāvāto iespēju segt 50
procentus no izmaksām.
Jaunās komunikācijas Lielupes un Robežu ielas iedzīvotāji varēs sākt izmantot jau
jūlija beigās.
Lielupes ielas 15 iedzīvotājs
Jānis Brolišs neslēpj pozitīvās emocijas par šādu iespēju.
«Beidzot arī mūsu mazajā
klusajā ieliņā viss notiek
gluži kā Eiropā! Protams,
apzināmies, ka izbūves laikā
te valdīs lielāka kņada, nekā
mēs esam raduši, taču tas
noteikti ir tā vērts, jo beidzot
arī mūsu mājās varēs ievilkt
gan kanalizāciju, gan ūdensvadu. Tas ir ilgi gaidīts brīdis.
Vēl tikai gribu piebilst, ka esam

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas asfaltēs Grothusa ielu
 Jānis Kovaļevskis

Pēc jelgavnieku iniciatīvas projekti, kur daļu
izdevumu gatavi segt
paši iedzīvotāji, jau realizēti, noasfaltējot Dūņu
ielu un arī Bebru ceļu
posmā no Atmodas līdz
Dūņu ielai, – tiem seko
nākamie.
Kamēr valsts līmenī publiskās privātās partnerības
projekti attīstās gausi, vietējā
līmenī ir jau pirmie pozitīvie

piemēri. «T.Grothusa ielas
asfaltēšanas projekts būs jau
trešais, kuru realizējam sadarbībā ar iedzīvotājiem,»
stāsta Jelgavas pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
direktors Andrejs Baļčūns.
Interesi par līdzīgu projektu
realizēšanu izteikuši arī Olaines ielas iedzīvotāji.
Sadarbības modelis paredz,
ka pusi no ielas asfaltbetona
seguma uzklāšanas izmaksām sedz iedzīvotāji, bet otru
pusi – pašvaldība. Aģentūra
apņemas izstrādāt arī tehnisko

projektu un veikt iepirkuma
procedūru.
«Ņemot vērā, ka privātmāju
apbūves teritorijās esošo ielu
noslodze ir neliela, arī prasības
pret segumu nav tik augstas.
Atbilstoši tehnoloģijai nepieciešams izlīdzināt grants segumu
un uzliet sešu centimetru biezu
asfalta kārtu ar piemērotu profilu lietus ūdens novadīšanai.
Līdz ar to izmaksas ir samērīgas. Piemēram, Bebru ceļa
asfaltēšana, kuru organizējām
šogad, izmaksāja sešus tūkstošus latu,» norāda A.Baļčūns.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupas
pārstāve no T.Grothusa ielas
Inese Oša-Koževņikova stāsta,
ka ideja par ielas asfaltēšanu
aktualizējusies pēdējā gada laikā. «Daļa ielas par iedzīvotāju
līdzekļiem tika noasfaltēta jau
pirms četriem gadiem, tāpēc
vienojāmies, ka kaut kas jādara
arī ar atlikušajiem 100 metriem. Mūsu ielas iedzīvotāji ir
pietiekami aktīvi – jau piecus
gadus organizējam ielas sapulces un svētkus. Vienā no šādām
tikšanās reizēm arī panācām
vienošanos par ielas asfaltēša-
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Bijušā RAF rūpnīca – lielākais
industriālais parks Latvijā
 Kristīne Pētersone

Kompānija «NP Properties», kas bijušās rūpnīcas RAF teritoriju
Jelgavā attīsta par industriālo parku, jau
pierādījusi – tas ir tikai
mīts, ka uzņēmējus
interesē neapbūvētas
platības, kur pašiem
celt jaunas rūpnīcas
un veidot ražošanu.
RAF bijušajā teritorijā
jau ieguldīts 6,1 miljons eiro, lai to vērstu
pievilcīgu ražotājiem.
Industriālajā parkā jau
darbojas ap desmit
uzņēmumu. «Jelgavas
Vēstnesis» sarunā ar
«NP Properties» izpilddirektori Elitu Moiseju
uzzina, kā tiek panākta uzņēmēju uzticība
un kādu šo teritoriju
attīstītājs redz perspektīvā.

«NP Properties»

«NP Properties» izpilddirektore Elita Moiseja uzskata, ka biznesā nevajag izšķiest liekas emocijas – galvenais ir izvirzīt mērķi un tad to sasniegt gan sev, gan saviem klientiem vislabākajā
iespējamā veidā. «Mēs novērtējam katru savu uzņēmēju, kurš mums ir uzticējies, un tāpēc esam
Foto: JV
gatavi strādāt tā, lai gandarījumu gūtu paši un to varētu sniegt arī citiem.»

RAF savulaik bija gluži vai
Jelgavas seja – vārds, pēc trības jaudas, kas ražotājam ir
kura pilsēta tika atpazīta ne tikpat būtiskas, cik plašas būves
tikai mūsu valstī, bet tālu aiz ar ļoti augstiem griestiem un
tās robežām. Ilgus gadus tā administrācijas ēka.
Bet kā panākt uzņēmēarī neizdevās atdzīvināt šo
teritoriju, lai gan pašvaldība ja uzticību, jo diezin vai
ilgstoši piedāvājusi jaunām daudziem uzņēmējdarbības
ražošanas kompānijām, kas attīstīšanai šķiet pievilcīgas
ienāca pilsētā, iespēju iz- jau nokalpojušās padomju
mantot RAF atstāto man- laika ražošanas būves?
– Šeit mums lielā mērā palīdz
tojumu, taču velti. Kāpēc
«NP Properties» te saskatīja tas, ka uzņēmējam jau spējam
parādīt to, ko esam izdarījuši citperspektīvu?
– Lielā mērā jau tāpēc, ka ob- viet, piemēram, bijušajā Olaines
jekts ir labi saglabājies un šeit ir plastmasas pārstrādes rūpnīcā,
tādas ražošanas ēkas, kuras būtu kur jau sekmīgi darbojas mūsu
grēks neizmantot. Protams, industriālais parks (Nordic Inpirms piedāvāt tās uzņēmumiem, dustrial Park). Protams, Jelgavā
bez vērienīgām investīcijām ne- vēl daudz kas īstenojams, bet
iztikt, taču «NP Properties» ar mēs varam uzņēmēju aizvest uz
Olaini un teikt
savu pieredzi industriālo parku
2009. gadā, kad – te arī situācija bija tāda
attīstībā redzēja
b ū s p a b e i g t a kā Jelgavā, bet
šīs perspektīvas
ko mēs ar
un bija gatavs
RAF teritorijas redz,
šīm pamestajām
ieguldīt. Nu jau
rekonstrukcija, ēkām un infravar droši apgalstruktūru esam
vot, ka Jelgavas
i z ve i d o t ā s r a - izdarījuši! Un
industriālais
parks ir lielākais
ž o t n e s v a r ē t u tas pārliecina.
Kas jau parekonstruētais
dot darbu 1000 veikts un kādi
parks valstī plair tuvākie dartības ziņā un
cilvēkiem
bi teritorijas
šeit iespējams
sakārtošanā?
iegūt arī plašā– Pašlaik sākta parka rekonskās ražošanas telpas – no 2000
līdz pat 20 000 kvadrātmetriem. trukcijas otrā kārta. Pirmajā jau
Parka kopējā izmantojamā pla- ieguldījām viena miljona eiro lietība ir 108 000 kvadrātmetru. las investīcijas 23 hektāru plašās
Nezinu, vai kaut kur citur valstī teritorijas sakārtošanā, bet otrās
tas vēl tiek piedāvāts. Protams, kārtas gaitā jau izremontēti daļa
milzīgs ieguvums ir arī izdevī- ražošanas un noliktavu angāru,
gais novietojums – netālu no no jauna izbūvētas komunikāgalvaspilsētas, maģistrālo ceļu cijas, vēl 20 000 kvadrātmetru
tuvums, dzelzceļš, lielās elek- platībā atjaunots jumtu segums,

veikta teritorijas sakopšana.
Savukārt viens no šā gada nozīmīgākajiem darbiem – uzsākta
vērienīga biroja ēkas rekonstrukcija. Esam nolēmuši būtiski
nemainīt šo netipisko PSRS laika arhitektūras pieminekli – mēs
tikai savedīsim to ideālā kārtībā,
vērsīsim pievilcīgāku, un jau nākamā gada beigās Jelgava iegūs
ne tikai augstāko, bet arī platības ziņā lielāko un modernāko
biroja ēku ne tikai pilsētā, bet
visā Zemgalē. Celtnei paredzēts
veikt fasādes rekonstrukciju,
pārbūvēt iekštelpu plānojumu,
nomainīt ātrgaitas liftus, izmantot materiālu un tehniskā
aprīkojuma risinājumus ēkas
energoefektivitātes uzlabošanai,
nomainīt komunikācijas. Tā kā
no ēkas augstākajiem stāviem
paveras vienreizējs skats uz
Jelgavas pilsētu, plānots izveidot
arī panorāmas logus.
Jūs sakāt, ka parka attīstīšanas periodā pie jums ierodas daudz interesentu, kas
vēlas iepazīt notiekošo. Kāds
ir šis interesentu loks?
– To varētu iedalīt divās lielās grupās – pirmkārt, tie, kas
meklē ražošanas telpas jauna
uzņēmuma veidošanai vai jau
esošā paplašināšanai. Otrkārt,
dažādu valstu delegācijas, kas
brauc iepazīties ar mūsu pieredzi. Piemēram, Austrumeiropas
valstīs būtiska ir problēma, ko
darīt ar rūpnīcu teritorijām, kas
darbību pārtraukušas. Te viņi
var redzēt, ka arī šādām vietām
ir perspektīva.
Kā jūs raksturotu tos uzņēmumus, kas savai darbībai

izvēlas biznesa parkus?
– Tas ir vēl viens mīts, kas
zināmā mērā iesakņojies, – industriālie parki ir dārgi un tos
izmanto tikai kompānijas ar
ārzemju kapitālu. Mūsu apkopotā statistika liecina, ka nu jau
līdz pat 66 procentiem no parku
nomniekiem ir vietējie uzņēmumi. Pēdējā laikā arvien aktuālāk
kļūst ražošanu no galvaspilsētas
pārcelt ārpus tās – tāpēc daļa
uzņēmumu Latvijas parkos ir
tieši tādi. Piemēram, Jelgavā
tā ir Baltijas Gumijas fabrika.
Savukārt, par dārdzību runājot,
ja jaunā parkā kvadrātmetrs
izmaksā no 5,5 līdz pat 8 eiro,
tad industriālajos parkos, kas
rekonstruēti, nomniekam šīs izmaksas ir pat līdz 30 procentiem
zemākas.
Jūs minējāt, ka Jelgavas
gadījumā ieguvums ir ne
tikai labi saglabājušās RAF
rūpnīcas ēkas.
– Jā, ļoti liels ieguvums ir arī
cilvēki – Jelgavai ir ne tikai rūpnieciskas pilsētas slava, kas noteikti palīdz, bet arī aktīva pašvaldība. Piesaistot investorus,
mēs noteikti nejūtamies vieni
– lielu atbalstu sniedz gan Jelgavas dome, gan Zemgales attīstības aģentūra, gan Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
Tā ir sajūta, ka pilsētai tiešām ir
svarīgi, kā tās teritorija attīstās.
Nu, piemēram, arvien lielākas
problēmas valstī ir ar kvalificētu
darbaspēku, bet Jelgavā ir radīti
ideāli apstākļi, lai uzņēmējs sev
nepieciešamos speciālistus varētu apmācīt – Jelgavas reģionālais
Pieaugušo izglītības centrs te

• Lielākais industriālo parku attīstītājs Baltijā ar astoņiem industriālajiem parkiem dažādās Latvijas
pilsētās: Rīgā, Jelgavā, Ventspilī,
Rēzeknē, Salaspilī un Olainē.
Attīstīto astoņu industriālo parku
kopējā platība ir 180 hektāri.
Kopējā iznomājamā ražošanas
un noliktavu telpu platība parkos
ir 209 000 kvadrātmetri, kopējā
biroju telpu platība – 24 000
kvadrātmetri.
• RAF teritorijas rekonstrukcijā
jau ieguldījis 6,1 miljonu eiro,
veidojot to par platības ziņā
lielāko rekonstruēto industriālo
parku Latvijā. Industriālā parka
kopējā platība ir 23 hektāri, bet
iznomājamo telpu platība pārsniedz 111 000 kvadrātmetru.
Pašlaik Latvijā vēl nav realizēts
neviens tik vērienīgs industriālā
parka projekts.
• Jau pašlaik ražošanas teritorijas
iznomātas ap 20 000 kvadrātmetru platībā, starp nomniekiem
ir «Bako Baltic», kura viens no
akcionāriem ir «Dobeles dzirnavnieks», «Baltijas gumijas
fabrika», gofrētā kartona ražotājs
«Smurfit Kappa Baltic», metālapstrādes uzņēmums «Mārupes
Metālmeistars», celtniecības un
mehanizācijas tehnikas tirgotājs
«STATS», stikla pakešu ražotājs
«Lakron».
• Jelgavas industriālā parka
rekonstrukciju pilnībā plānots
pabeigt 2009. gadā, ieguldot līdz
pat 20 miljoniem eiro.

strādā uzņēmēja un iedzīvotāju
interesēs, tiek veidotas speciālas
apmācības grupas, kur cilvēks
var iegūt tieši tādas iemaņas,
kādas viņam būs nepieciešamas,
lai uzsāktu darbu vienā vai otrā
ražotnē. Īpaši spēcīgi to var vērot
metālapstrādes jomā. Un tas ir
lieliski.
Līdz 2009. gadam jūs paredzat pabeigt parka rekonstrukciju, ieguldot līdz
pat 20 miljoniem eiro, cik
uzņēmumu tad šeit varētu
darboties un cik darba vietu
Jelgavai tas varētu dot?
– Nosaukt uzņēmumu skaitu
būtu ļoti grūti – ražošanas platība šeit ir 97 000 kvadrātmetru,
un tiklab tie var būt daži ļoti lieli
uzņēmumi, kā arī vairāki ne tik
grandiozi. Mūsu pieredze liecina,
ka vispieprasītākais telpu apjoms, ko vēlas iznomāt ražotāji,
ir ap 2,5 tūkstošiem kvadrātmetru. Savukārt par darba vietām
mēs prognozējam, ka kopumā te
varētu radīt pat līdz 1000 darba
vietu. Vienlaikus ar administrācijas ēkas rekonstrukciju esam
paredzējuši šeit izveidot arī konferenču centru, kas tik sociāli un
ekonomiski aktīvai pilsētai kā
Jelgava perspektīvā varētu būt
aktuāls jautājums.

2006. gadā pieņemtas ekspluatācijā

Ģimenes māju
būvniecībai
(rekonstrukcijai)
Biroju ēkām
Vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības
ēkām
Ražošanas ēkām
un noliktavām

222

Ģimenes māju
būvniecībai
(rekonstrukcijai)
Biroju ēkām

7
19

10

Vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības
ēkām
Ražošanas ēkām
un noliktavām

Ko jūs darīsiet
brīvlaikā?
Sergejs
Makarenkovs,
Jelgavas
1. ģimnāzijas skolnieks:
- Es vasaru
pavadīšu ar
draugiem
– iesim peldēties, braukāsim ar riteņiem. Man
katru nedēļu ir futbola treniņi, jo
mēs gatavojamies futbola čempionātam un augustā brauksim
uz futbola nometni Lietuvā.
Nadežda
Uloga,
Jelgavas
2. pamatskolas 9. klases
skolniece:
- Sauļošos,
peldēšos, izbaudīšu brīvdienas. Vasaras laikā esmu arī ieplānojusi
doties atpūtā uz ārzemēm. Un
vēl es pieteicos Nodarbinātības
valsts aģentūras Jelgavas nodaļā, lai augustā sāktu strādāt kādā
no Jelgavas uzņēmumiem.
Kristīne
Zariņa,
Jelgavas
3. pamatskolas 3.
klases skolniece:
- Es braukšu uz Rīgas
jūrmalu peldēties un sauļoties. Ar ģimeni
dosimies uz Rīgas Zooloģisko
dārzu pie zvēriņiem. Brīvlaikā
domāju arī padzīvot pie savas
omītes Tetelē. Mamma teica, ka
dārzā arī būs jāpalīdz ravēt.
Viktors
Kupčs,
Jelgavas
4. vidusskolas 6. klases
skolnieks:
- Atpūtīšos
ar draugiem,
braukšu uz
jūrmalu peldēties un sauļoties. Tad man
katru nedēļu jāapmeklē futbola
treniņi. Domāju kaut ko palasīt, lai
labāk apgūtu lasīšanas prasmi. Ar
ģimeni vienu mēnesi atpūtīsimies
Ukrainā pie Melnās jūras.
Kristīne
Vamze,
Jelgavas 3.
pamatskolas
3. klases
skolniece:
- Es došos pie
savas māsīcas
– braukāsim
ar riteņiem,
veidosim smilšu skulptūras, spēlēsim dažādas spēles, dzīvosimies
ar pagalma bērniem. Kaut kad arī
braukšu pie omītes uz Vilci un ar
vecākiem – uz jūru peldēties un
sauļoties karstajā laikā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

Skaitļi runā

2006. gadā izsniegtās būvatļaujas

Pilsētnieks vērtē

66
1
8

3
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Pilsētā tikai viena audžuģimene
 Ritma Gaidamoviča

Lai arī Bērnu un ģimenes lietu ministrija atzinīgi novērtē
Jelgavas Bāriņtiesas
darbu, uzsverot, ka
pienākumi tiek izpildīti ļoti labi, profesionāli – dokumentācija
ir sakārtota un atbilstoša Latvijas Republikas likumiem–,
tomēr pilsētā izdevies
nodibināt tikai vienu audžuģimeni. Kā
galveno problēmu
ministrijas speciālisti min to, ka cilvēki
savās ģimenēs vēlas
uzņemt bērnus uz
pastāvīgu dzīvi, nevis
tikai kādu noteiktu
laika periodu.
Jelgavas Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Anta Riekstiņa stāsta, ka Jelgavā ir
katastrofāls audžuģimeņu
trūkums. «Mums ir tikai viena audžuģimene – sieviete,
kas vēlas uzņemt un uz laiku
savā ģimenē audzināt bērnu.
Jāatzīst, ka arī viņa iniciatīvu
uzņēmusies tikai Bāriņtiesas
mudināta. Dzīvi audžuģimenē

bērns sāks šajā vasarā. Diemžēl citas ieinteresētas personas, kuras būtu gatavas kļūt
par audžuģimeni bērnam, kam
nepieciešams izjust ģimenes
rūpes, savu iniciatīvu nav izrādījušas. Šobrīd atsaucība no
sabiedrības puses nav nekāda,»
tā A.Riekstiņa.
Protams, Jelgavā tiek pielietota arī Latvijas prakse
un notiek sadarbība ar citām
pašvaldībām, kurās audžuģimenēs tagad dzīvo jau 11 bērni
no Jelgavas. Taču 72 atrodas
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā un nav nonākuši ne
audžuģimenē, ne aizbildniecībā. «Iespējamie iemesli, kāpēc
pilsētā radusies šāda situācija,
varētu būt laika trūkums, lai
uzņemtos rūpes par pieņemto
bērnu. Pārsvarā ģimene vēlas
bērnu ņemt aizbildniecībā uz
pastāvīgu dzīvi ģimenē, skaidro
A.Riekstiņa.
Lai risinātu šo situāciju
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Ārpusģimenes aprūpes
departamenta Audžuģimeņu
un aizbildņu nodaļas konsultante Rīgas un Zemgales
reģionā Jeļena SemjonkinaGetmaņuka stāsta, ka valsts
līmenī turpmāk paredzētas
informatīvās kampaņas un sa-

darbība ar katra reģiona vietējo presi, lai aicinātu sabiedrību
ieklausīties šajā problēmā un
palīdzētu to risināt. Arī bāriņtiesām jāturpina jau iesāktā
sadarbība ar Bērnu un ģimenes
lietu ministriju, katru mēnesi
saņemot sarakstu ar pieejamām audžuģimenēm citviet
Latvijā, ja savā pilsētā tādas
izveidot neizdodas. «Bērnu un
ģimenes lietu ministrijai vajadzētu arī domāt par bāriņtiesas
darbinieku izglītošanu, lai tie
spētu ieinteresēt līdzcilvēkus
un aicinātu viņus būt atsaucīgiem, veidojot audžuģimenes,»
tā J.Semjonkina-Getmaņuka.

Jeļena SemjonkinaGetmaņuka darbu
Bērnu un ģimenes
lietu ministrijā uzsākusi nesen, un vizītes
laikā Jelgavā viņa
iepazinās ar bāriņtiesas darbu un audžuģimeņu situāciju pilsētā,
novērtējot padarīto
un norādot uz iespējamiem problēmu
risinājumiem.
Foto: JV

Amatu skolā jaunas mācību programmas
 Kristīne Pētersone

Jelgavas Amatu skolā
jau no pirmdienas sāksies audzēkņu uzņemšana desmit apmācību
grupās – šogad pirmo reizi audzēkņiem
tiks piedāvāts apgūt
tērpu stila speciālista
un ciparu programmas vadības iestatītāja
specialitātes.
Skolas direktore Edīte Bišere atzīst, ka jaunās mācību
programmas, kurās audzēkņus
uzņems ar pamatskolas izglītību, izveidotas tieši tāpēc, ka
to pieprasa darba devēji. «Šādi
speciālisti Jelgavai ir nepieciešami, un mēs piedāvāsim
jauniešiem gūt nepieciešamās
zināšanas, lai sekmīgi iekļautos darba tirgū. Jāpiebilst, ka
paralēli specialitātei jaunieši
šajās programmās iegūs arī
vidējo izglītību.»

Dokumentu pieņemšana Amatu skolā

No 11. līdz 29. jūnijam Jelgavas Amatu skolā, Akadēmijas ielā 25, 1. stāvā no pulksten 9 līdz 14, uzrādot pasi
vai dzimšanas apliecību, jāiesniedz šādi dokumenti: iesniegums, pamatizglītību apliecinošs dokuments vai
liecība, medicīniskā izziņa Nr. 86, četras fotogrāfijas (3x4 cm), dzīves vietas izziņas kopija. Specialitātēs, kurās
grupas līdz šim laikam nebūs nokomplektētas, dokumentus pieņems līdz 23. augustam skolas sekretariātā
katru darbdienu no pulksten 9 līdz 14.
Pārrunu grafiks Amatu skolā 2007./2008. m.g.

Audzēkņiem, kuri būs iesnieguši izglītības dokumentus
Jelgavas Amatu skolā uz pārrunām jāierodas:
Nr. Kvalifikācija
1. Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks
2. Frizieris
3. Konditors
4. Pavārs
5. Pavāra palīgs
6. Ciparu programmas
vadības iestatītājs
7. Atslēdznieks
8. Montāžas darbu
atslēdznieks
9. Tērpu stila speciālists
10. Šuvējs

Datums

Laiks

Vieta

Uzņem ar šādu izglītību

2.07.
3.07.
4.07.
5.07.
5.07.

9:00
9:00
9:00
9:00
11 :00

Komercdarbinieku klase
Komercdarbinieku klase
Komercdarbinieku klase
Komercdarbinieku klase
Komercdarbinieku klase

9. klases
9. klases
9. klases
9. klases
8. klases

6.07.
6.07.

9:00
10:00

Komercdarbinieku klase
Komercdarbinieku klase

9. klases
9. klases

6.07.
6.07.
6.07.

10:00
11 :00
12:00

Komercdarbinieku klase
Komercdarbinieku klase
Komercdarbinieku klase

8. klases
9. klases
bez izglītības ierobežojumiem

Paredzēts, ka kopumā šogad
Amatu skola varētu uzņemt
220 jaunus audzēkņus. Direktore gan spriež, ka dažās
programmās varētu veidoties arī

konkurss – iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka vairāk mācīties
gribētāju ir, piemēram, frizieru
specialitātē.
Ja pieteikumu būs vairāk

nekā vietu skaits konkrētā grupā, notiks atestātu konkurss un
pārrunas, kas būs noteicošais,
vai skolēns tiks uzņemts.
No nākamā mācību gada

Izlīst dīzeļdegviela, asfalts kļūst kā ledus
 Kristīne Pētersone

Dobeles, pagriezienā uz Satiksmes ielu sasvērās un avarēja.
Otrdien Dobeles šo1977. gadā dzimušais automašīsejas un Satiksmes
nas vadītājs stāsta, ka nav brauielas krustojumā viena
cis ar lielu ātrumu, visticamāk,
avārija varēja izraisīt
avārijas iemesls bija auto krava.
citas un daudz smagāŠoferis uz Rīgu veda ap trīs tonkas – avarējot kravas
nām cūkgaļas, kas krustojumā
automašīnai, no tās
kravas nodalījumā sašūpojās,
noplūda dīzeļdegviesasvērās un apgāza auto.
la, asfalts krustojumā
Kārtības policijas 3. nodaļas
kļuva tik slidens kā leinspektors Nikolajs Timofejevs
dus. Par laimi, policija
«Jelgavas Vēstnesim» skaidro,
un glābšanas dienests
ka auto vadītājs nav bijis alkonoreaģēja laicīgi, slihola reibumā – viņa maršruta
deno vietu nokaisot
galamērķis bija Rīga, taču pa
ar skaidām un smilti,
ceļam daļa produkcijas viņam
izvairoties no tā, ka
bija jānogādā arī Jelgavas tirkrustojumā varēja avagū, tāpēc arī veikts pagrieziens
rēt arī citi auto.
uz Satiksmes ielu. «Arī tad,
ja šoferis nepārsniedz atļauto
Avārija notika otrdien pulk- braukšanas ātrumu, viņam ir
sten 7.15 – kravas automašīna jāspēj novērtēt, vai krava nevar
MAN, kas brauca virzienā no ietekmēt braukšanu. Šajā gadī-

jumā tas netika ņemts vērā.»
Vismaz stundu satiksme krustojumā bija slēgta, bet kopumā
avārijas sekas likvidēt glābējiem un policistiem izdevās trīs
stundu laikā, kad asfalta slīdamība bija novērsta, trīs tonnas
gaļas pārkrauts citā transporta
līdzeklī, bet avarējušais auto
aizvākts.
Kravas automašīnas MAN
avārija otrdien Dobeles
šosejas un Satiksmes ielas
krustojumā varēja radīt
ne mazums problēmu. Lai
arī negadījumā neviens
necieta, sekas varēja būt
neprognozējamas, ja uz
ceļa izlijušajā dīzeļdegvielā būtu saslīdējuši
citi auto.
Foto: JV

Amatu skolā ir vēl kāds jaunums – Sabiedrības integrācijas fonda projektā tapusi vēl
viena apmācības programma
– Šuvējs. «Šī programma ir
īpaša ar to, ka tajā audzēkņi
tiek uzņemti bez izglītības ierobežojumiem – tātad šo arodu
var iegūt arī jaunietis, kuram
ir tikai dažu klašu izglītība
vai izglītības nav vispār. Šāda
programma veidota ar mērķi,
lai arī tie jelgavnieki, kuri
dažādu apsvērumu dēļ nav
ieguvuši pamatizglītību, varētu apgūt specialitāti, kas ļaus
viņiem iekļauties darba tirgū,»
skaidro E.Bišere.
Jāpiebilst, ka šī apmācības
programma ir viengadīga un tās
audzēkņi iegūs šuvēja 2. līmeņa
kvalifikāciju. E.Bišere piebilst,
ka, skatoties pēc pieprasījuma,
iespējams, projekts turpināsies
arī nākamgad, un tad jau tā
varētu būt arī cita specialitāte,
ko skola piedāvās apgūt bez
izglītības ierobežojumiem.

Īsi
 31. maijā visas dienas garumā
Jelgavas pašvaldībā noritēja mācības «Rīcība gripas pandēmijas
gadījumā Jelgavā». Mācību mērķis
bija novērtēt pašvaldības un iesaistīto dienestu gatavību rīcībai gripas
pandēmijas gadījumā. Novērotāji
no Sabiedrības veselības aģentūras
mācību noslēgumā atzina, ka Jelgavas rīcības plāns gripas pandēmijas
gadījumā ir devis jaunas atziņas,
secinājumus un pieredzi, ko ieviest
praksē. Gūtās zināšanas noderēs ne
tikai pilsētas speciālistiem, bet arī
treniņa mācību vadītājiem priekšlikumiem citām pašvaldībām. Kā
zināms, Jelgavas pašvaldība ir vienīgā valstī, kurā ir izstrādāts plāns
gripas un putnu gripas pandēmijas
gadījumā. Mācību laikā atklājās
tādi vājie posmi ārkārtas situāciju
pārvaldīšanā, kas risināmi valstiskā
līmenī. Piemēram, pilsētas ģimenes
ārstu sadarbība ar pašvaldību, ko
likumiski pašvaldība nevar ietekmēt.
Kā arī valsts ārkārtas situāciju risināšanas plānā nav pilnīgi izstrādāta informācijas apkopošanas sistēma, lai
gan speciālisti atzina, ka Jelgavā šis
jautājums ir veiksmīgi atrisināts.
 Šogad divas trīs reizes palielinājies ērču blīvums, turklāt ar encefalītu inficēto ērču īpatsvars arī
ir lielāks, ziņo Sabiedrības veselības
aģentūra (SVA). Šogad Latvijā ērču
masveida aktivitātes sezona sākusies agrāk nekā citus gadus – marta
beigās. SVA speciālistu vērojumi,
kas veikti Rīgas un Jelgavas rajona
mežā, liecina, ka atsevišķās vietās
ērču blīvums jau pārsniedzis 90
ērces uz kilometru, turklāt ir divas
trīs reizes lielāks nekā pagājušajā
gadā sezonas sākumā reģistrētais.
Speciālisti to skaidroja vai nu ar
vīrusu daudzuma pavairošanos
ērcē, vai arī ar inficētu ērču augstāku aktivitāti. Epidemiologi gan
atzīst, ka pavasarī vāktās ērces encefalīta vīrusus pārnēsā retāk nekā
vēlāk – vasarā – vāktās ērces.
 No 6. līdz 8. jūnijam pēc Latvijas Lielo pilsētu asociācijas uzaicinājuma Jelgavas pašvaldības
izpilddirektora vietniece Kristīne
Krasovska devusies komandējumā uz Briseli. Brauciena mērķis ir
iepazīties ar citu pašvaldību pieredzi
Eiropas Savienības iniciatīvu programmu apguvē un ar pilsētvides
prioritātes jautājumiem.
 M a i z e s t i r g ū i e n ā c i s j a u n s
zīmols – «SONO maiznīca». Jelgavas un Liepājas apvienotais maiznieku uzņēmums arī nākotnē
turpinās ražot jau esošās maizes
šķirnes, cepumus un citus konditorejas izstrādājumus – vienīgi
tagad tie būs pazīstami ar «SONO
maiznīcas» zīmolu. Uzņēmumam
ir svarīgi nostiprināt pircēju uzticību, kas ir novērtējuši gan Liepājā,
gan Jelgavā ražoto produkciju. Līdz
ar jauno zīmolu ražotne paplašinās
arī produkcijas sortimentu. Tuvojoties Līgo svētkiem, pircējiem tiks
piedāvāti grauzdiņi ar ķiplokiem
«Brangais rudzītis» un «Siera cepumi». Tāpat uzņēmums piedāvās
jaunu produkcijas veidu – saldētos
produktus. SIA «JLM grupa» tika
izveidota 2005. gada oktobrī,
apvienojot akciju sabiedrības «Jelgavas maiznieks» un «Liepājas
maiznieks». Apvienošanās notika
līdz ar īpašnieku maiņu.
 Sestdien, 9. jūnijā, pulksten
16.30 Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centra 18 audzēkņiem
tiek dāvāta iespēja apmeklēt
koncertu. Audzēkņi kopā ar centra
darbiniekiem dosies uz Dzintaru
koncertzāli, kur noskatīsies koncertu
ar Roberto, Marijas Naumovas un
citu dziedātāju piedalīšanos.
 Līdz otrdienai, 19. jūnijam,
tirgotāji aicināti pieteikties Jāņuzāļu, siera, alus un amatniecības
izstrādājumu pārdošanai Zāļu
tirgus laikā. Tradicionāli Zāļu tirgus
Jelgavā risināsies 23. jūnijā skvērā
aiz kultūras nama no pulksten 10
līdz 14. Pieteikties iespējams, zvanot pa tālruni 3084675 vai nosūtot
informāciju pa faksu 3084676.
Kristīne Pētersone

4., 5.
Jelgavas Izglītības
pārvaldes dati

Jelgavā izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas skolās
2005./2006. m.g., kuri pārcelti
nākamajā klasē ar vērtējumu
atsevišķos priekšmetos no 1 līdz
3 ballēm, bija 799, tostarp 308
meitenes.
1. klasē 3 skolēni;
2. klasē 12 skolēni;
3. klasē 18 skolēni;
4. klasē 24 skolēni;
5. klasē 69 skolēni;
6. klasē 101 skolēns;
7. klasē 126 skolēni;
8. klasē 145 skolēni;
9. klasē 106 skolēni;
10. klasē 95 skolēni;
11. klasē 85 skolēni;
12. klasē 15 skolēni.
Izglītojamo skaits procentos
vispārizglītojošajās dienas skolās
2005./2006. m.g., kuri pārcelti
nākamajā klasē ar vērtējumu
atsevišķos priekšmetos no 1 līdz
3 ballēm, bija 10,04 procenti no
visiem izglītojamajiem.
1. klasē 0,56 %;
2. klasē 2,18 %;
3. klasē 3,25 %;
4. klasē 4,09 %;
5. klasē 10,44 %;
6. klasē 12,93 %;
7. klasē 15,20 %;
8. klasē 17,26 %;
9. klasē 11,51 %;
10. klasē 15,91 %;
11. klasē 14,53 %;
12. klasē 2,85 %.
Otrgadnieku un trešgadnieku
skaits vispārizglītojošajās dienas
skolās 2005./2006. m.g. beigās
bija 336, tostarp 118 meitenes.
1. klasē 69 skolēni;
2. klasē 24 skolēni;
3. klasē 22 skolēni;
4. klasē 22 skolēni;
5. klasē 31 skolēns;
6. klasē 44 skolēni;
7. klasē 42 skolēni;
8. klasē 50 skolēni;
9. klasē 25 skolēni;
10. klasē 4 skolēni;
11. klasē 3 skolēni;
12. klasē nav.
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Skolēnu sekmes - joprojām aktuāls jautājums
na mācīties, bet gan nevēlēšanās,
un stundu kavēšana ir galvenais
no tiem,» uzskata G.Auza.
Audzēknis, neapgūstot jauno
vielu, nav spējīgs sekot līdzi vielai
un turpināt sekmīgi mācīties. «Šajos gadījumos skolai bez vecāku
atbalsta ir ļoti grūti tikt galā ar
šo problēmu. Protams, skolās ir
sociālie pedagogi, psihologi, kas
strādā, lai bērnam palīdzētu un
sniegtu atbalstu, tomēr pats stiprākais atbalsts ir ģimene. Vairāk
kavējumu noteikti ir skolēniem,
kuriem ir zems pašvērtējums, kā
savu zināšanu līmeni. «Katrā arī tiem, kuri nav pietiekami noskolā un klasē darbs pagarinātajā slogoti citās interešu nodarbībās.
gadā var tikt organizēts atšķirīgi Ļoti būtiski ir, lai vecāki bērnam
– tas var būt gan individuāls darbs izvēlētos atbilstošas interešu
ar skolēnu, gan nodarbības gru- nodarbības. Tas arī pasargātu
pās, gan noteikti mājas uzdevumi. bērnu no sliktu draugu ietekmes.
Protams, pēc tam skolēns pilda Mana pieredze rāda, ka skolēni,
pārbaudes testu, kas apliecina, kas iesaistījušies pulciņos vai
vai papildu mācības viņam palī- nodarbībās skolās, ir motivētāki
dzējušas apgūt vielu, un tad jau un mācīties gribošāki. Interešu
viņa vērtējums arī mācību gadā nodarbību piedāvājums mūsu pilvar tikt paaugstināts, līdz ar to sētā ir plašs, turklāt lielākoties bez
skolēns tiek pārcelts nākamajā maksas, tāpēc atliek vien izmantot
šīs iespējas,» tā G.Auza.
klasē,» tā G.Auza.
Nav noslēpums – bērni ļoti veikli
Tas ir nevis nosodījums, kā to
nereti uztver skolēns, bet gan prot izmantot situāciju, un nereti
iespēja. «Ja bērns nav apguvis pat vecāki mēnešiem ilgi neuzzina,
mācību vielu vienā klasē, tad nā- ka viņu atvase neapmeklē skolu.
kamajā viņam tas būs vēl grūtāk, «To veicina arī vecāku noslogojo trūks to prasmju un zināšanu, tība – viņi strādā garas stundas,
lai sekotu līdzi, jo ar katru nāka- nodrošina savu bērnu materiāli,
mo klasi gan mācību apjoms, gan bet laiks, kad vienkārši pārruprasības kļūst tikai augstākas,» nāt bērna gaitas, netiek rasts.
Savukārt bērns,
skaidro G.Auza.
Vidusskolā
jau labi apradis ar
mācās motivētāk
apstākļiem, sāk
Galvenais
Vidusskolā mācīties sāk pārsvarā piekopt mānīšaproblēmas
jau motivēti jaunieši. Viņi mācās,
nos – vecāks no
cēlonis –
lai tālāk studētu. Tāpēc likumsarīta agri dodas uz
«bastošana»
karīgi, ka vidusskolā nesekmīgo
Pedagogi ir vie- skolēnu skaits ir mazs. Tomēr arī darbu, bērns it kā
nisprātis, ka viens tad vecākiem noteikti jāseko līdzi, pieceļas, bet līdz
no būtiskākajiem kā bērns mācās, jo vidusskolas laikā skolai nenonāk.
cēloņiem, kāpēc jauniešiem ir ļoti stabilas blakus Savukārt vakaskolēniem rodas intereses – gan sporta, gan interešu rā viņš, garām
grūtības mācī- nodarbības, gan iestāšanās kursi skrienot, aizņembās visās vecuma augstskolās, gan auto vadīšanas t a j a i m a m m a i
grupās, ir stundu kursi, kā arī vēlme strādāt nepilnu vai tētim parāda
darba dienu. Tomēr jaunietis var
dienasgrāmatu,
kavējumi. «Man
nebūt spējīgs plānot savu laiku,
ir pārliecība, ka līdz ar to būtu nepieciešams, ka aizpildītas darba
4 balles jebkurā gan skola, gan vecāki viņam iemāca burtnīcas, taču
priekšmetā bērns, saplānot savas prioritātes tā, lai vecākiem nav ne
jausmas, ka viņš
kurš mācās, var neciestu svarīgākais.
skolā vispār nav
iegūt bez sevišbijis un paraksti,
ķām grūtībām.
Tātad visbiežāk nepietiekama vēr- vērtējumi veikti ar atvases roku.
tējuma iemesls ir nevis nevarēša- Nākamais solis jau ir bailes, kad

ties. Nerunāsim nemaz par to,
ka vecāki būtu gatavi apmeklēt
psihologu, mainīties, rūpēties par
bērnu – dažkārt viņus nākas pat
pamatīgi pierunāt, lai viņi nokārtotu savam bērnam brīvpusdienas skolā: tam viņiem vienkārši
nesanāk laika, jo alkohols prasa
savu,» sarūgtinājumu neslēpj
G.Auza. Taču, neraugoties uz
to, speciālisti apzina katru šādu
ģimeni un visiem spēkiem cenšas
situāciju uzlabot.

1. jūnijā lielākajai daļai skolēnu sākušās vasaras brīvdienas, taču diemžēl tās jau pašlaik var izbaudīt ne visi
bērni – tiem, kuriem nav izdevies mācību gada garumā
parādīt tādas zināšanas, lai viņu vērtējums konkrētā
mācību priekšmetā būtu virs 3 ballēm, nākas strādāt
pagarinātajā mācību gadā. Diemžēl nesekmīgo skolēnu
skaits pilsētā nemazinās, un, lai arī šā gada statistika vēl
nav apkopota, skaidrs, ka arī šogad Jelgavā tādu bērnu,
kuriem kādā priekšmetā vērtējums nepārsniedz 3 balles,
netrūkst. «Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar Izglītības pārvaldes vadītāju Guntu Auzu, pedagogiem, skolēniem un
vecākiem cenšas noskaidrot, kādi ir galvenie cēloņi un
iespējamie risinājumi skolēnu nesekmībai.
 Anda Kalniņa

Kaut arī vārds «nesekmīgs» pašlaik mācību
procesā vairs praktiski
netiek lietots – to aizstāj
termins nepietiekams
vērtējums –, lietas būtību tas nemaina. Skolēni,
kas nevēlas vai negrib
mācīties, ir katrā skolā, un ne vienmēr profesionālam speciālistu
kolektīvam izdodas šo
situāciju mainīt.
Arī Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro,
ka skolēnu mācību sasniegumu
vērtēšanas pamatprincipi kopš
90. gadu sākuma ir mainījušies
– mainījusies arī izpratne par
skolēnu nesekmību. «Ja skolēna
zināšanas ir novērtētas ar 1, 2 vai
3 ballēm, tas parāda, ka skolēns
nav apguvis mācību vielu, līdz
ar to zināšanu apguve nākamajā
klasē var sagādāt grūtības. Tāpēc
arī pedagogi šādā gadījumā iesaka
atkārtoti mācīties tajā pašā klasē
(no 1. līdz 8. klasei). Savukārt
vērtējums 4 balles jau nozīmē, ka
skolēns ir apguvis mācību programmas pamatus.»

Pagarinātais gads

Pašlaik gandrīz katrā skolā
paralēli eksāmenu un izlaidumu
laikam notiek arī pagarinātā
gada nodarbības – kad pedagogi
strādā ar tiem audzēkņiem, kas
nav spējuši vai gribējuši mācīties
visa gada garumā. Tā ir viena no
iespējām, lai turpinātu mācības
nākamajā klasē un paaugstinātu

Skolotāju slodze

Šajā klasē nesekmīgos skolēnus varat nemeklēt – gan statistika pierāda, gan Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkņi uzsver, ka
vidusskolas klasēs jaunieši ir daudz motivētāki mācīties. «Mūsu vidū nesekmīgo nav, jo mēs apzināmies izglītības nozīmi,» tā
Foto: JV
vidusskolēni.
pēc mānīšanās bērnam ir vienkārši bail atgriezties skolā. Un
tad jau var paiet samērā ilgs laiks,
līdz skolas pārstāvji sāk meklēt
skolēnu, kurš pats sev rakstījis
kavējuma zīmes, bet vecākiem
mānījies par skolas gaitām. Tas ir
smagākais gadījumus, bet arī tādu
netrūkst,» spriež G.Auza.

Aizņemtie vecāki

Roku rokā ar skolas «bastošanu» iet vecāku aizņemtība, kas
noteikti veicina skolēnu nesekmību – bērnam ir nepieciešama
uzmanība, taču viņš to nesaņem.
G.Auza atzīst, ka izglītības

iestāde iespēju robežās cenšas
nākt pretim tām ģimenēm, kurām
rūp savu atvašu skolas gaitas,
bet aizņemtības dēļ tam grūti
atrast laiku – lai skolotājiem būtu
iespēja satikt vecākus, sapulces
tiek rīkotas pēc pulksten 18, kā
arī Atvērto durvju dienas notiek
ārpus noteiktā darba laika, lai
vecāki pēc darba varētu doties
uz skolu. Tomēr gadījumos, kad
vecāki strādā maiņas darbu vai
arī darba vieta ir ārpus Jelgavas,
viņiem atliek vien meklēt individuālu kontaktu ar skolotājiem
(sazvanoties vai nosūtot e-pastu).
G.Auza uzskata, ka vissvarīgākais

ir personiskais kontakts. «Ja skolotāji redz, ka vecāki ir ieinteresēti
meklēt risinājumu problēmai,
tad kontakts starp vecākiem un
skolotājiem veidojas, neskatoties
uz to, kāds vērtējums ir bērnam,»
tā G.Auza.
Neapšaubāmi, joprojām pilsētā
jūtamas problēmas ar ģimenēm,
kurās vecāki ir devušies peļņā uz
ārzemēm – visbiežāk bērns atstāts
vecāko brāļu vai māsu uzraudzībā
vai arī tikai formāla aizbildņa gādībā, kas nepilda vecāka funkcijas.
«Tie ir smagākie gadījumi, jo tad
pedagogiem, kas pamanījuši bērna
problēmas, nav pie kā vērsties

– mums nav šīs atbalsta personas,
ar ko pārrunāt situāciju un meklēt
risinājumus. Esmu pārliecināta,
ka bērnu noteikti ietekmē atšķirtība no vecākiem, lai arī kā to
noliegtu,» neslēpj G.Auza.
Protams, visgrūtākās situācijas ir tajās ģimenēs, kur tiek
lietots alkohols. Tur atbalstu no
vecākiem praktiski neiespējami
iegūt, lai arī pūles tam pieliek
gan sociālie pedagogi, gan psihologi, bērnu tiesību aizsardzības
speciālisti, Sociālo lietu pārvaldes
speciālisti un arī Pašvaldības un
Valsts policijas darbinieki. «Viņi
vienkārši nav gatavi sadarbo-

Izglītības pārvaldes vadītāja
neslēpj – lai arī pilsētā lielākoties
ir veiksmīgi nokomplektēts skolotāju kolektīvs, tomēr pedagogu
lielā darba slodze būtiski ietekmē
skolēnu mācību sasniegumus.
«Pilsētā ir vidēji 26 – 27 skolēni
klasē, tā ir pietiekami liela slodze,
jo praktiski nav iespējams veltīt
laiku katram bērnam individuāli.
«Ir ļoti svarīgi, lai skolotājiem
būtu mazāks kontaktstundu
skaits, tas dotu iespēju labāk
sagatavoties nodarbībām, kā
arī veltīt laiku individuālajam
darbam ar audzēkņiem. Turklāt
tam vajadzētu būt apmaksātam
darbam,» uzskata G.Auza.
Pilsētā liela uzmanība tiek veltīta arī skolotāju apmācībai gan
Pieaugušo izglītības centrā, gan
Izglītības pārvaldē, tomēr G.Auza
uzsver, ka ir nepieciešams piesaistīt jaunos speciālistus, jo sevišķi
tādos priekšmetos kā latviešu
valoda, literatūra, matemātika,
fizika, arī svešvalodas.

Palīdzēt var
arī Izglītības pārvalde

Kā vienu no risinājumiem
skolēnu nesekmības izskaušanai
G.Auza min individuālās skolotāju konsultācijas. «Bieži vien
tās apmeklē skolēni, kuriem ir
robežgadījumi, piemēram, vērtējums starp 5 un 6 ballēm, kā arī
tie, kuriem ir augsts vērtējums,
taču grib iegūt vēl labākas zināšanas. Tomēr lielāka problēma ir
skolēniem, kuru vērtējums ir 2 un
3 balles, taču viņiem diemžēl nav
motivācijas apmeklēt skolotāju
konsultācijas un pārvarēt sevi.
Ģimenei kopā ar skolu un profesionāļu – gan ģimenes ārsta, gan

Skolēnu viedokļi

Kas jums
traucē
mācīties?

Dators nevienā vien ģimenē pazeminājis skolēnu sekmes – internetā pavadītais laiks visbiežāk tiek atrasts uz mācību rēķina.
psihologa, gan sociālā pedagoga, Visbiežāk tā ir tikai saruna, kas
gan skolas administrācijas, gan palīdz sākt risināt kādu ilgāku
priekšmetu skolotāju atbalstu laiku samilzušu problēmu. Bū– jāsaprot, kāpēc neveicas, jo, tiski uzsvērt, ka vēršanās pie
tikai zinot cēloņus, ir iespējams pārvaldes speciālistiem noteikti
rast risinājumu,» tā G.Auza
neietekmēs skolēna dzīvi viņa
Nereti būtiska ir arī klases mācību iestādē, jo parasti šādos
kopējā gaisotne. Klases audzi- gadījumos mēs pat neinformējam
nātājam ir jāredz,
to par šādām sivai bērns iekļaujas Grūtākais laiks
tuācijām.»
kolektīvā vai gluži ir pamatskola
Visbiežākais
Visbiežāk skolēni saskaras ar māpretēji – tiek izpadoms,
ko Izcību grūtībām 5. klasē, kad klāt
stumts no tā. «Jel- nāk jauni mācību priekšmeti. Brīdī, glītības pārvalgava bija viena no kad jāsāk mācīties ģeogrāfija, des speciālisti
pirmajām pilsētām dabaszinības, vēsture, palielinās sniedz vecākiem
valstī, kur skolās mācību apjoms un faktu materiāls. – rast laiku, ko
sāka strādāt so- Nav nepieciešams visu mehāniski pavadīt kopā ar
ciālie pedagogi, un iegaumēt, bet saskatīt būtiskāko. bērnu. Turklāt
tas tiek finansēts Taču, ja līdz tam nav iegūtas labas tā, lai tiktu atno pašvaldības bu- lasīšanas un domāšanas prasmes, gūta viņa uztidžeta. Taču diem- tad noteikti var rasties grūtības cība un bērns
apgūt tik plašu mācību vielu.
žēl mūsu pieredze
droši vecākiem
Pastāv uzskats, ka 7., 8. un 9. klaliecina, ka soci- se ir grūts mācību periods – šajā varētu atklāt arī
ālo pedagogu un laikā bērns strauji attīstās; mainās savas neveikspsihologu skaits dienas režīms un noslogotība. Pa- m e s . « Tā p a t
mācību iestādēs rādās dažādas blakus aizraušanās m ē s i e s a k ā m
būtu jāpalielina,» un draugi. Vecākiem jāzina, kādas bez kautrēšanās
ir draugu intereses. Labi, ja tās ir izmantot atbaluzskata G.Auza.
Nav noslēpums, pozitīvas, jo labi draugi motivē sta speciālistu
k a n e r e t i s a v ā bērnu labi mācīties, bet pretējā palīdzību. Psiskolā lūgt palīdzī- gadījumā noteikti vecākiem būtu hologs, mediķis
bu kautrējas gan jākļūst modriem. Palielinoties bieži vien nemācību vielas sarežģītībai un apbērns, gan viņa
pieciešams tikai
jomam, rodas grūtības. Tāpat ļoti
vecāki, iespējamas būtiska ir skolēnu attieksme, kas tāpēc, lai laikus
arī dažādas nesa- izpaužas gan kā kavējumi, gan kā diagnosticētu
prašanās un pat neieinteresētība stundās.
bērna problēkonfliktsituācijas
mas, ja tās ir
starp skolu un
medicīniskas.
konkrētu ģimeni, tāpēc G.Auza Protams, risinām arī situāciju,
akcentē, ka arī Izglītības pārvalde kad ģimenei šķiet – skolā bērns
un tās speciālisti ir pretimnākoši tiek novērtēts nepamatoti zemu.
vecākiem un skolēniem. «Mēs Šādu situāciju ir ļoti daudz,
sniedzam padomus visdažādāka- taču galvenais ir sākt problēmu
jās situācijās. Ja ģimene neuzti- risināt. Un tad jau kopīgiem
cas savas skolas speciālistiem, tad spēkiem nav nekā nepaveicama,»
noteikti ir vērts nākt pie mums. tā G.Auza.

Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas 9. klases
skolniece Laine:
«Esmu nesekmīga matemātikā, angļu valodā un latviešu
valodā. Es īsti nezinu, kāpēc
man ir nesekmīgas atzīmes.
Bet man nav laika mācīties, jo
man ir draugs, ar kuru jāpavada laiks. Gadās arī bieži slimot,
tāpēc kavēju skolu. Ja kavēju,
tad aizeju uz skolu un jūtos
kā «balta lapa», konsultācijas
man nav laika apmeklēt. Labprāt gribētu, lai situācija mainītos, bet nevēlos pārveidot
savu dzīvi, jo gribu izbaudīt šo
laiku. Iespējams, ka vajadzētu
vairāk veltīt laiku mācībām.
Bet dažreiz ir slinkums.»
Jelgavas 3. pamatskolas
skolniece Sanita:
«Pagājušajā semestrī biju
nesekmīga bioloģijā un ģeogrāfijā. Stundās nemācēju
uzvesties, skolotāja man ielika
«nav vērtējuma», un tas pazemināja gala atzīmi. Tagad,
lai nebūtu nesekmīga, vairāk
mācījos pirms kontroldarbiem,
tādējādi atzīmes «pavilku»
uz augšu. Laiks man mācībām bija, bet to es izmantoju
ar draugiem. Mācījos pēdējā
brīdī. Viss atkarīgs no paša.
Skolēniem pašiem būtu vairāk
jāmācās.»
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 7.
klases skolnieks Pēteris:
«Nesekmīgs esmu krievu un
latviešu valodā. Krievu valodu
ir grūti apgūt, jo skolotāja
visu laiku runā krieviski, arī
tādus vārdus, kurus nesaprotu, tad grūtāk ir iemācīties
tēmu. Latviešu valodā arī
ir grūti likumi, kurus nav
viegli iegaumēt. Skolu bieži
nekavēju. Lai būtu sekmīgs,
gribētu vairāk mācīties vai
pildīt kādus uzdotos darbus.
Skolotājiem būtu vairāk jāizskaidro likumi.»

Vecāki un pedagogi vērtē skolēnu nesekmības iemeslus

Jelgavas 4. vidusskolas latviešu valodas skolotāja Sanita Baltiņa:
– Ja skolēns ir nesekmīgs vidusskolas klasēs, tad galvenais iemesls
ir motivācijas trūkums mācīties. Savukārt pamatskolā skolēniem
ir grūti ar mācībām, ja ir problēmas ģimenē. It īpaši gadījumos, ja
vecāki nevelta bērniem pietiekamu uzmanību. Visgrūtākais mācību
posms manā pieredzē ir 7. un 8. klase, kad arī ir visvairāk nesekmīgo skolēnu. Labu rezultātu var sasniegt, ja ir vecāku atbalsts un
ieinteresētība. Ja vecāki spēj labi sadarboties ar skolotājiem, tad
parasti skolēnu nesekmības problēmu var atrisināt.
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Jelgavas 4. vidusskolas vācu valodas skolotāja Ingrīda Drēska:
– Nesekmības galvenie cēloņi ir gan motivācijas trūkums, gan arī
nevēlēšanās mācīties. Arī stundu kavējumi ir cēlonis skolēnu nesekmībai. Ir skolēni, kuri, lai uzlabotu savas sekmes, nāk uz skolotāju
konsultācijām. Ir arī skolēni, kuri pēdējā brīdī saprot problēmas
nopietnību un tad mācību gada beigās cenšas izlabot nesekmīgās
atzīmes. Pēc manām domām, lai risinātu nesekmības problēmu, būtu
jāievieš atvieglotās mācību programmas tiem skolēniem, kuriem ir
grūtības mācībās. Manuprāt, ļoti svarīgas ir skolotāju individuālās
konsultācijas ar skolēniem, lai gan skolēniem ir jāatgādina, lai viņi
tās apmeklētu, tomēr tas var sasniegt labu rezultātu.

6. klases skolnieka vecāmāte
Īrisa:
– Manuprāt,
nesekmības galvenais cēlonis
ir slinkums un
nenopietna attieksme, kā arī
intereses un
uzmanības trūkums. Ja bērnu
interesē kāds
priekšmets un
viņš papildus interesējas par to,
tad arī rezultāts
ir labs. Bērnam
ir jāpalīdz saprast, kuros priekšmetos ir vairāk jācenšas, lai uzlabotu
sekmes. Žēl gan, ka skolēns parasti saprot to, cik svarīgas ir zināšanas, tikai tad, kad jau ir pabeidzis skolu. Pēc manām domām, lai
uzlabotu skolēnu sekmes, ir ļoti svarīgi, lai būtu pēc iespējas mazāks
skolēnu skaits klasē, jo tad ir iespējams strādāt individuāli ar katru
bērnu. Ideāli, ja būtu līdz 20 skolēniem vienā klasē. Mācības tiktu
atvieglotas skolēniem, ja būtu vairāk tehnisko līdzekļu un dažādi
uzskates materiāli, jo tas palīdz bērnam labāk uztvert un izprast
mācību vielu. Ļoti svarīga ir arī vecāku sadarbība ar skolotājiem,
turklāt tāda sadarbība, kur netiktu meklēti vainīgie, bet kas būtu
orientēta uz rezultātu – lai palīdzētu skolēnam. Pēc manām domām,
skolā direktoram būtu jābūt skolotāju dēļ, savukārt skolotājiem
– skolēnu dēļ. Tad arī skolā darbi labāk veiksies.

Edīte, četrpadsmitgadīgā Artūra mamma:
- Vecāku viedoklis diezin vai pretendē uz absolūto objektivitāti,
jo savu bērnu pazīstam tikai situācijās, kad viņš ir kopā ar mums.
Nereti ārpus ģimenes skolas vecuma bērna uzvedība var mainīties
līdz nepazīšanai. Rātnie mājas bērni skolotājiem spēj sagādāt pamatīgas galvassāpes, un otrādi. Zinu, ka skolotāji, nespēdami tikt galā
ar «spuraināku skolēnu», samazina atzīmi par zināšanām. Tas gan,
manuprāt, nav attaisnojami.
Nesekmības cēloņi var būt visdažādākie. Manā gadījumā dēlam tas
noteikti ir motivācijas trūkums un zēniem šajā vecumā raksturīgais
slinkums. Protams, svarīgs arī mikroklimats klasē. Ja vidē, kurā
notiek cīņa par līdera pozīcijām, mācīties nav stilīgi, tad par pretējo
pusaudzi pārliecināt ir grūti.
Vienā gadījumā skolēns uzskata, ka konkrētais priekšmets viņam
nav lietderīgs, mācības netiek saistītas ar nākotnes iespējām, bet
pašlaik iegūto zināšanu pielietojums nav aktuāls, citā, iespējams,
varbūt motivācijas jautājums skar pašu skolotāju.
Kas var palielināt motivāciju? Te jābūt individuālai pieejai. Kas
vienam labs, otram var nākt par sliktu. Pārliecināšana. Ne katrā
gadījumā tas darbojas. Finansiāla stimulēšana. Pazīstu vecākus,
kuriem ar «algu» par labām atzīmēm ir izdevies celt atvases sekmju
līmeni. Pārrunas ar psihologu? Kas attiecas uz manu dēlu, tas nedeva
vēlamos rezultātus. Ierobežojumi? Īstermiņa projekts.
Mana skolēna pamatskolas izglītība tuvojas nobeigumam, bet es
joprojām esmu meklējumos, kā palielināt viņa motivāciju mācīties.
Varbūt ir vērts Izglītības pārvaldes struktūrā izveidot konsultāciju kabinetu, kurā vecākiem atbildi uz šo jautājumu palīdzētu rast
izglītības speciālisti, psihologs, sociālais pedagogs. Iespējams, šāda
konsultatīvā grupa varētu būt katrā mācību iestādē. Tas, manuprāt,
ļautu jautājumus risināt efektīvāk. Esmu izjutusi dažādu attieksmi
no skolotāju puses. No ieinteresētības par skolēnu līdz pat vienaldzībai.

Divu skolnieču mamma Lolita:
– Mūsdienās jauniešiem, tāpat kā pieaugušajiem, dzīve paiet vienā
stresā, tāpēc rodas dažādas problēmas. Nesekmība rodas dažādu
iemeslu dēļ, piemēram, skolēnu visatļautība, nemācēšana pareizi
plānot savu laiku, arī vecāki pārāk maz uzmanības velta bērniem.
Lai novērstu skolēnu nesekmību, izglītības sistēmā būtu jāatrisina
skolēnu visatļautības problēma, jo skolēni zina tikai savas tiesības,
bet viņi aizmirst par saviem pienākumiem. Viņi apzinās, ka skolotāji nedrīkst viņus stingrāk sabārt vai sodīt, līdz ar to viņi izmanto
situāciju. Savukārt vecākiem jāatrod laiks, lai izrunātos ar savu
bērnu. Ir jāaizmirst teiciens: «Man nav laika!» Ir jāspēj novērsties
no saviem steidzamajiem darbiem un atvēlēt laiku bērniem, jo bērnu
audzināšana nevar pagaidīt.

10. klases skolnieces mamma Sandra:
– Manā gadījumā meitas nesekmības cēlonis ir dators. Agrāk viņa
ļoti labi mācījās, bija viena no labākajām skolniecēm klasē. Bet tad
ģimenē nopirkām jaunu datoru, un tagad meita visu savu brīvo
laiku (pat naktis) pavada internetā. Es nesaprotu, kā var stundām
pavadīt laiku internetā! Gan man, gan vīram ir daudz jāstrādā,
tāpēc ir grūti kontrolēt meitu.
Manuprāt, skolotājiem arī būtu vairāk jāstrādā ar bērniem, jo mana
meita uzsver, ka nesaprot kādu priekšmetu, jo skolotājs nepietiekami paskaidro. Ja vecāki vairāk uzmanītu savus bērnus un neļautu
viņiem pa vakariem staigāt apkārt, tad arī skolēni labāk mācītos.
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Saskaņā ar 24.05.2007. Jelgavas domes lēmumu
Nr. 6/4 Jelgavas dome nolēmusi:
1. Apstiprināt teritoriju Kalnciema ceļā 124 (kadastra
Nr.0900 032 0074, Nr.0900 032 0019), Kalnciema ceļā
126 (kadastra Nr.0900 032 0016), Kalnciema ceļā 128
(kadastra Nr.0900 032 0022), Kalnciema ceļā 126A
(kadastra Nr.0900 032 0017), Kalnciema ceļā 128A
(kadastra Nr.0900 032 0021) detālplānojumu.
2. Apstiprināt Jelgavas domes saistošos noteikumus
Nr.___ «Teritoriju Kalnciema ceļā 124, 126, 126A, 128,
128A detālplānojums. Saistošā daļa».
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc lēmuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un «Jelgavas Vēstnesis».
Teritoriju Kalnciema ceļā 124, 126, 126A, 128,
128A
Detālplānojums
Apbūves noteikumi
Teritoriju Kalnciema ceļā 124, 126, 126A, 128, 128A
apbūve ir veicama saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem un Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.82 «Jelgavas apbūves noteikumi» (apstiprināti
ar Jelgavas domes 17.06.2004.lēmumu Nr.7/3).
Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz 2010. gadam zemes gabals atrodas savrupmāju teritoriju apbūves zonā, kur galvenais izmantošanas
veids ir savrupmāju apbūve, pieļaujama saimniecības
ēku izvietošana.
1. Atļautā izmantošana:
1.1. zemes gabalos Nr.1,2,4-37,39-61,63-86 - savrupmājas un rindu ēkas;

PAZIŅOJUMI

1.1.2. saimniecības ēka kā palīgēka;
1.2. zemes gabalos Nr.3, 38,62, zemes vienībās pie
ielas A un pie Klijēnu ceļa – savrupmājas;
1.2.1. pirmsskolas izglītības iestādes;
1.2.2. mazumtirdzniecības, pārvietojami tirdzniecības
objekti;
1.2.3. sadzīves pakalpojumu uzņēmumi;
1.2.4. kafejnīcas un tamlīdzīgu teritorijas apkalpošanas infrastruktūras uzņēmumu apbūve.
2. Ēku augstums – 2 stāvi ar jumta izbūvi;
– 3 stāvi ar jumta – stūra zemes
gabaliem un zemes gabaliem gar A ielas malu, gar D
ielas malu un gar Klijēnu ceļa malu.
3. Maksimālais apbūves laukums – 60%, t.sk. ēku
apbūves laukums 30%; gājēju ceļi un labiekārtojums
30%.
4. Ēkas būvlaide – 10 m no Kalnciema ceļa sarkanajām līnijām; 5 m no jaunprojektējamo ielu sarkanajām
līnijām.
5. Galvenā fasāde – orientējama pret jaunprojektējamo ielu un izvietojama paralēli tās sarkanajai līnijai.
6. Piebraucamie ceļi un ielas – obligāti izbūvējami
pirms dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanas.
7. Teritorijas ir iespējams nožogot ar caurredzamu
žogu (vismaz 50% caurredzamība) 1,5 m augstumā.
8. Galveno būvju zemes gabalā ārējā apdare – ārsienām nav pieļaujami sintētiskie, metāla apdares materiāli un apaļkoks.
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Vasaras skolas Jelgavas
sākumskolas bērniem
 Ritma Gaidamoviča

Vasaru bērnu vecāki
lielākoties sagaida ar
bažām un nedrošību par savu atvasīšu
nodarbēm – vecāki
strādā un uztraucas,
kur lai nodarbina savus bērnus vasaras
brīvlaikā. Šogad Jelgavas Izglītības pārvalde
sadarbībā ar Jelgavas
2., 3., 4. pamatskolu,
4., 5., 6. vidusskolu un
Jelgavas Speciālo pamatskolu rīko vasaras
skolas «Kopā gudrāk,
kopā jautrāk».
Vasaras skolas sākušās jau
4. jūnijā un ilgs līdz 15. jūnijam,
iesaistot ap 230 Jelgavas 1. – 4.
klašu skolēnus. Nodarbības norisināsies no pulksten 9 līdz 16.
Pašvaldība vasaras skolu organizēšanai katras mācību iestādes
budžetā ieskaitījusi 800 latu.
Vasaras skolās «Kopā gudrāk,
kopā jautrāk» piedalās katras
minētās skolas audzēkņi, kuru
vecāki jau pirms vasaras brīvlaika pieteikuši savu bērnu dalībai,
aizpildot anketu un iesniegumu,
lai mazais tiktu uzņemts šajā
nometnē. Kā atzīst Jelgavas
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzības
jautājumos Līvija Vilcāne, ir

liels prieks, ka pirmo reizi tik
daudzās mācību iestādēs vienlaicīgi norisināsies vasaras skolas.
Jāatzīst, ka ne visiem vecākiem
ir pietiekami finansiālie līdzekļi,
lai nodrošinātu bērna dalību
dažādās Latvijas nometnēs vai
angļu, franču valodas mācības
ārzemēs, tāpēc vismaz divu nedēļu garumā bērni tiek uzraudzīti
tepat, viņu skolās. Ar mazajiem
ikdienā strādā katras izglītības
iestādes skolotāji – aktivitātēs
iesaistīti arī bērni, kuriem ir
pagarinātais mācību gads, lai nerastos atstumtības sajūta. Visām
skolām izstrādāts katras dienas
darbības plāns. Dienas sākumā
– līdz pusdienas laikam – bērni
vingrinās dažādos mācību priekšmetos, lai nostiprinātu gada laikā
iegūtās zināšanas un pielietotu
tās praktiski. Akcentētas tiek arī
sportiskās aktivitātes, lai rūpētos
par bērnu fizisko sagatavotību un
veselību, kā arī ceļojumi. Skolēni
dosies ekskursijā uz Rīgu un tepat
pa Jelgavu, lai iepazītu un izpētītu pilsētas apkārtni. Pēcpusdienā
viņi strādā radošajās darbnīcās,
kur nodarbojas ar floristiku, zīda
apgleznošanu, zīmēšanu, veidošanu, sporta aktivitātēm un citām
nodarbēm. Daļa bērnu izmantos
iespēju doties arī uz peldbaseinu
6. vidusskolā.
Īpaši atšķirīga ar savām nodarbēm ir Jelgavas 3. pamatskola, jo tajā veselu mēnesi

darbosies ap 70 mazo hokejistu.
Viņiem izstrādāts īpašs treniņu
grafiks, ievērojot gan atpūtas
laikus, gan slidošanu un hokeja
spēli.
Bet Jelgavas Speciālā pamatskola šīs vasaras skolas laikā
radošajās aktivitātēs iesaista 16

 Ritma Gaidamoviča

Kā jau ierasts, arī šogad par vasaras nodarbēm pilsētas bērniem
rūpējas bērnu un jauniešu centrs «Junda»,
no 4. jūnija līdz 24.
augustam rīkojot «Lediņu» vasaras nometni «Jautrie ceļojumi
laikā».

savas skolas C līmeņa – garīgi
atpalikušos – bērnus, kas nodarbosies ar zīmēšanu, dziedāšanu
un citām radošajām aktivitātēm,
tādējādi sniedzot lielu atspaidu
šo bērnu ģimenēm.
L.Vilcāne stāsta, ka sadarbībā ar Valsts policiju vasaras

Tiem vecākiem, kas
nav atraduši vai nokavējuši bērna pieteikšanu nodarbēm vasarā,
nevajag saskumt, jo
vēl ir iespējams pieteikties aktivitātēm,
ko rīko Jelgavas kristīgās konfesijas.

«Lediņu» nometnes dalībnieces astoņgadīgā Aleksandra Jefīmova un septiņgadīgā Diāna Paškeviča stāsta, ka nometnē viņām
patiešām esot ļoti interesanti. Meitenes jau zīmējušas maskas
ar saviem vārdiem, bet visvairāk viņām patīkot lēkāšana pa batutiem. Dienas brīvo laiku mazās izmanto šūpojoties. Foto: JV
tikas, ādas apstrādes, šūšanas,
zīmēšanas un citās. Kā arī
dienas svelmīgākajās stundās
audzinātāju uzraudzībā tiek
aicināti peldēties baseinā. Pusdienas laikā mazie katru dienu
pēc labi padarītiem darbiem
saņem siltas pusdienas, bet
pievakarē bauda launagu.
Katru ceturtdienu bērniem ir
iespēja nakti pavadīt nometnē
«Lediņi», piedaloties «nakts
piedzīvojumos», un saldu miegu
baudīt, guļot teltīs vai bēniņos
sienā. Lai vecāki redzētu, ko
bērni nometnes laikā sadarījuši,
saveidojuši un iemācījušies, 29.
jūnijā, 27. jūlijā un 24. augustā
nometnē tiks rīkotas Vecāku
dienas, kurās aicināti ierasties
visi tēti un mammas.

skolu laikā tiks rīkotas drošības dienas. Tajās inspektori
bērniem atgādinās un pastāstīs
par drošību uz ceļa, satiksmes
noteikumiem un informēs mazos sākumskolēnus par citiem
ar drošību saistītiem noteikumiem.

Kristīgo konfesiju
Svētdienas skolas
 Ritma Gaidamoviča

bērni domās par pasauli, jo to
tēma būs «Nākotne».
Kā stāsta viena no nometnes
organizatorēm Inga Jansone,
pieteikšanās šai vasaras nometnei diemžēl jau beigusies un
piedāvātās vietas visas vasaras
garumā jau aizpildītas. Nu jau
sākusies aktīva bērnu un audzinātāju rosība, improvizējot
nedēļas tēmu «Dinozauri un
pērtiķi». Bērnu nodarbības
nometnē norisinās pa dažādām
vecuma grupām, katrā – 10 – 20
bērni, un tās notiek skolotāja
vai audzinātāja uzraudzībā.
Piemērojoties katras nedēļas
tēmai, bērni piedalās arī dažādās radošajās nodarbībās – dabas izpētes, dejošanas, sporta,
keramikas veidošanas, floris-

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas 4. pamatskolas vasaras skolas «Kopā gudrāk, kopā jautrāk» dalībnieki vizuālās mākslas
skolotājas Agitas Junkeres vadībā par piemiņu sev apgleznojuši T kreklus. Audzinātāja stāsta,
ka sākumā bija ieplānots veidot skices, bet bērni esot tik atraktīvi un radoši, ka iztikuši bez to
Foto: JV
zīmēšanas – kreklus apgleznoja uzreiz.

Jautrie ceļojumi laikā

Katru dienu līdz pat vasaras
beigām no pulksten 9 līdz 18 radošās un sportiskās aktivitātēs
tiek nodarbināti 100 Jelgavas
bērni. Katru rītu viņi tiek sagaidīti pie bērnu un jauniešu
centra «Junda» Pasta ielā 32 un
ar speciāli organizētu autobusu
nogādāti nometnes vietā, bet
vakarā – mājās pie vecākiem.
Maksa par nometni – trīs lati
dienā vai 15 lati nedēļā.
Nometnes laikā bērniem tiks
piedāvāti neaizmirstami piedzīvojumi visas vasaras garumā,
viņi pārcelsies no pagātnes,
soli pa solim tuvojoties mūsdienām un pretim nākotnei,
noskaidrojot, kāda bija un ir
pasaule, ko interesantu un
vērtīgu varētu iegaumēt un iemācīties no pagātnes, tagadnes
un ko vēlētos redzēt nākotnē.
Pasākumi sadalīti pa nedēļām
ar attiecīgu nedēļas tēmu – pirmās nometnes nedēļas tēma ir
«Dinozauri un pērtiķi», otrās
– «Akmens un ledus laikmets»,
trešās – «Indiāņi un dzīve ciltīs»,
cet urtās – «Ēģipte», piektās
– «Vikingi», sestās – «Grieķija»,
septītās – «Roma», astotās – «Viduslaiki» (Robins Huds, Zorro
u.c.), devītās – «Baroks», desmitās – «Mūsdienas», bet vienpadsmitajā un divpadsmitajā nedēļā

Muzikālās
darbnīcas

Vēl līdz 10. jūlijam var pieteikties Annas baznīcas draudzes rīkotajai Svētdienas skolas
vasaras studijai, kas norisināsies no 16. līdz 22. jūlijam un
paredzēta 5 – 15 gadus veciem
bērniem. Tās vadītāja Sanita
Rēdmane stāsta, ka vasaras
nodarbēs plānots iesaistīt 50
bērnus, pirmām kārtām, no
draudzes, bet uz brīvajām vietām aicināts pieteikties ikviens
jelgavnieks. Šīs vasaras studijas
tēma ir «Tuksneša detektīvi»
ar devīzi «Roc dziļāk!». No
pulksten 9.30 līdz pusdienas
laikam bērniem tiks piedāvātas
dažādas garīgās nodarbības, bet
vēlāk līdz pat pulksten 17 viņi
strādās radošajās darbnīcās,
un katrai dienai būs noteikta
tēma. Šim pasākumam par
godu izstrādāta karte ar interesantiem pieturas punktiem un
aktivitātēm. Iegūt izsmeļošāku
informāciju un pieteikties vasaras studijai var pie Svētdienas
skolas vadītājas Sanitas Rēdmanes pa tālruni 29723880.
Arī Jelgavas Baptistu draudzes mācītājs Pēteris Eisāns
«Jelgavas Vēstnesim» stāsta,
ka no 1. līdz 6. jūlijam Baptistu
draudze rīkos Vasaras Bībeles
skolu, kas paredzēta bērniem

vecumā no sešiem līdz 18 gadiem. Tās laikā no pulksten 10
līdz 14 bērni strādās grupās,
atbilstoši savam vecumam
iesaistoties dažādās radošajās
aktivitātēs. No vienkāršiem
materiāliem tiks veidoti dažādi rokdarbi, bērni mācīsies dziedāt un darbosies citās
jomās, turklāt, interesantā
pasniegšanas veidā un rotaļājoties, iepazīs Bībeles stāstus.
Piektdienas vakarā bērnu vecāki tiks aicināti apskatīt un
novērtēt nedēļas laikā tapušos
darbus. Šai nometnē katru
dienu paredzēts nodarbināt
150 – 180 mazo. Iegūt sīkāku
informāciju un pieteikties Vasaras Bībeles skolai var Baptistu
draudzes kancelejā no trešdienas līdz piektdienai pa tālruni
3022645 vai rakstīt uz e-pastu
jbd@apollo.lv.
Par Kristīgās dzīves pamatiem
un par to, kā izvairīties no ļaunuma, kas mums apkārt, saskatot
pasaulē labo, varēs Kristīgās
baznīcas draudzes rīkotajā Vasaras Svētdienas skolā, kas no
11. līdz 15. jūnijam norisināsies
Katehēzes centrā Akadēmijas ielā
14. Ik dienu rīta pusē bērniem
notiks garīgās nodarbības, pulksten 12 baznīcā būs Svētā mise,
bet pēcpusdienā skolēni sportos,
apmeklēs muzeju, peldēsies baseinā, veidos radošus darbus, ko
noslēgumā vecāki varēs aplūkot
izstādē, kā arī sniegs koncertu.
Vasaras Svētdienas skola, kas
paredzēta bērniem no septiņiem
līdz 14 gadiem, uzņems 100
skolēnus. Svētdienas skolas direktore Marija Ruščaka informē,
ka vecāki bērnus var pieteikt pa
tālruni 3081601.

Visas vasaras garumā vienu
reizi nedēļā bērniem vecumā no
5 līdz 13 gadiem, kuri jau aktīvi
nodarbojas ar mūziku – apgūst
kāda instrumenta spēli mūzikas
skolā vai citur, dzied ansambļos,
popgrupās –, vienkārši interesējas par mūziku vai tikai plāno
tai pievērsties, tiek piedāvāta
iespēja piedalīties mūzikas un
mākslas skolotāju apvienības
«Vide Intra» rīkotajā mūzikas
darbnīcā «Vasaras raibumiņi».
Nodarbības notiks Eksperimentālās mūzikas studijā Filozofu ielā 5. To ilgums – trīs
reizes pa 40 minūtēm. Sestdienās
skolotāja Svetlana Nekrepkina
strādās ar bērniem, kas grib spēlēt kādu mūzikas instrumentu,
bet trešdienās skolotāja Inguna
Cine vadīs nodarbības bērniem,
kas vēlas attīstīt dziedātprasmi.
Kā stāsta «Vide Intra» vadītāja
Tamāra Gžibovska, mūzikas
darbnīcas ir ne tikai interesanta
brīvā laika pavadīšanas iespēja,
bet arī nodarbe, kurai mūzikas
stundās skolā izglītības programmā parasti neatliek laika.
«Tā ir radoša pieeja muzicēšanas
procesam, padarot to pēc iespējas
dabiskāku un priekpilnāku ar
izdomas un jaunrades elementiem, sagādājot bērnam iespēju
mūzikā radoši izpausties eksperimentējot un improvizējot.»
Programma veidota tā, lai
raisītu bērna interesi un fantāziju, vēlmi pētīt, eksperimentēt,
attīstītu intelektuālo domāšanu,
prasmi klausīties, spēļu un saistošu vingrinājumu veidā apgūtu
un paplašinātu teorētiskās zināšanas mūzikā un praktiskās
iemaņas sava instrumenta spēlē
un dziedāšanā. Pilnveidotu komunicēšanās prasmi un pašvērtējumu, veidojot muzikālo
gaumi.
T.Gžibovska informē, ka bērnus muzikālajām darbnīcām
vecāki var pieteikt pa tālruni
26301941 vai rakstot e-pastu:
videintra@navigator.lv.

«Svētelī»
gatavosies
jubilejai
 Ritma Gaidamoviča
Visus tos, kas vēl nav atraduši
piemērotu nodarbi vasaras periodā un vēlas paveikt kādu labu
darbu, par to negaidot samaksu,
radošo domu un darbu centrs
«Svētelis» aicina piedalīties
centra brīvprātīgajos labiekārtošanas darbos.
Katru dienu centrs gaidīs
strādāt gribētājus, kas piedalīsies Mākslas terapijas kabineta
izveidē, sakops pagalmu un
«Svēteļa» apkārtni, lai septembrī, skaisti sakārtots, tas
varētu nosvinēt savu piecu gadu
jubileju.
Šobrīd vēl var pieteikties arī
bērnu Mākslas terapijas nometnei, kas «Svētelī» norisināsies
no 2. līdz 15. jūlijam, bērniem
radoši strādājot ar dažādām
Mākslas terapijas metodēm. Bet
no 27. līdz 29. jūlijam uz Mākslas terapijas semināru «Svētelī»
tiek aicināti visi pieaugušie, kas
vēlas radoši strādāt un uzzināt
ko vairāk par mākslas terapiju.
Pieteikties šai bērnu nometnei
un pieaugušo semināram var pie
centra vadītājas Ingrīdas Lisovskas pa tālruni 29137168.

8
Kultūras pasākumi
 8. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas krievu biedrības «Istok» 15 gadu pastāvēšanas
jubilejas sarīkojums. Jelgavas
kultūras namā.
 9. jūnijā pulksten 18 – eksotisko deju koncerts. Biļetes
cena Ls 2. Jelgavas kultūras
namā.
 9. jūnijā – deju kluba «Liesmiņa» sezonas noslēgums.
Jelgavas kultūras namā.
 14. jūnijā pulksten 15 –
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltīts atceres
brīdis (Svētbirzē).
 17. jūnijā pulksten 18
– Liepājas teātra viesizrāde.
R.Blaumanis «Skroderdienas
Silmačos» ar alus dzeršanu un siera ēšanu. Režisors
Ivars Lūsis, horeogrāfs Agris
Daņiļenko, scenogrāfs Aigars
Ozoliņš, kostīmu māksliniece
Jurate Silakaktiņa. Biļešu cenas
Ls 3, 2, 1. Jelgavas kultūras
namā.
 23. jūnijā pulksten 9 – Zāļu
tirgus, Jāņu ielīgošana skvērā
aiz kultūras nama; kultūras
programma sāksies pulksten
10 ar konkursa «Sakoptākais
pilsētvides objekts» laureātu apbalvošanu; pulksten
11 jaundzimušo jelgavnieku
uzņemšana pilsētas saimē;
pulksten 12 – šogad dzimušo
Jāņu un Līgu sumināšana.
 23. jūnijā pulksten 20
– Līgo vakars Pils saliņā. Mākslinieciskā programma no
pulksten 20 līdz 24 - Nacionālā teātra vokāli instrumentālais ansamblis «Šņāci Minna» Valda Zilvera un Andra
Daņiļenko vadībā; Rūdolfs
Plēpis, Leļļu teātra aktieri ar
savām marionetēm, cirka iluzionisti, Dailes teātra aktieru
ansamblis «Ilga». Savukārt
no pulksten 24 sāksies deju
maratons.
 30. jūnijā pulksten 18 –
deju kolektīva «Rota» 20 gadu
jubilejas koncerts (Pils saliņā).
Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Ludmila Muskare.

Izstādes
 Gleznu un zīmējumu izstāde, veltīta slimnīcas «Ģintermuiža» 120 gadu jubilejai.
Jelgavas kultūras namā.
 LA fotogrāfa Intara Atstupena fotogrāfiju izstāde.
Jelgavas kultūras namā.
 Ulda Rogas zīmēšanas studijas audzēkņu darbu izstāde.
Jelgavas kultūras namā.
 Šauļu (Lietuva) mūsdienu
mākslinieku – gleznotāju,
grafiķu, vitrāžistu, keramiķu
un tēlnieku – darbu iztāde.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

Sporta pasākumi
 7 . j ū n i j ā p u l k s t e n
17.30 – Sporta servisa centra
ielu basketbola čempionāts,
3. posms (pie Jelgavas Sporta
halles).
 1 0 . j ū n i j ā p u l k s t e n
16 – «Traffic» 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava»
– FK «Jaunība – Parex» (Rīga)
(stadionā Sporta ielā 2).
 1 4 . j ū n i j ā p u l k s t e n
17.30 – Sporta servisa centra
ielu basketbola čempionāts,
4. posms (pie Jelgavas Sporta
halles).
 3 0 . j ū n i j ā p u l k s t e n
16 – «Traffic» 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava» – FK
«Vindava» (Ventspils) (stadionā Sporta ielā 2).
 26. un 27. jūnijā – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā,
7. kārta (Jelgavas 6. vidusskolā).

KULTŪRA

Ceturtdiena, 2007. gada 7. jūnijs

Jelgavas krievu kopienai
«Istok» jau 15 gadu
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas krievu kopiena «Istok», kas sapulcinājusi vairāk nekā
90 krievu tautības
pārstāvju, Jelgavas 2.
pamatskolas folkloras
kori «Zvoņņica» un
5. vidusskolas deju
kolektīvu «Ija», rīt
pulksten 18 Jelgavas
kultūras nama Lielajā
zālē svinēs savu 15
gadu jubileju.
Pasākumā paredzēts koncerts
ar pašu svinētāju mākslinieku
un ciemiņu skanējumu, vijoļu
un akordeonu spēli, kā arī
Pateicības rakstu pasniegšana
ilggadējiem kopienas biedriem.
Jelgavas krievu kopienas
priekšsēdētāja Raisa Kazačenko stāsta, ka par godu
nozīmīgajai jubilejai jau ilgāku
laiku tiek gatavots buklets.
«Tajā būs informācija par
mūsu kopienu no vēstures līdz
pat mūsdienām, bildes par kopienas darbiem, svētkiem un
dažādiem pasākumiem, kuros
esam piedalījušies gan Jelgavā, gan ārpus tās. Šis buklets
kā dāvana iespēju robežās
paredzēts visiem kopienas
biedriem un ciemiņiem.»
Par saviļņojošu un skanīgu

Jelgavas krievu kopienas «Istok» pārstāvji Jelgavas pils aulā – svinot vienus no saviem atzīmēFoto: JV
jamiem svētkiem – Masļeņicu – 2005. gada martā.
gaisotni vakara pasākumā gādās
biedrības krievu tautas ansamblis
«Slavjanočka», Jelgavas 2. pamatskolas folkloras koris «Zvoņņica»,
viesi no Rīgas – koncertmeistare
Olga Maskaļjonova, dziedātāja Valentīna Goldionova,
Jeļena Ševčenko un Vladimirs
Grosmanis, Jelgavas Mūzikas
skolas akordeonisti, bērnu un

jauniešu centra «Junda» vijolnieki, ukraiņu kultūras centra
«Džerelo», baltkrievu biedrības
«Ļanok» pārstāvji un ansamblis
no Nākotnes. Pasākuma laikā
arī izteiks pateicību visiem tiem
biedriem, kas jau krietnu sava
mūža daļu pavadījuši kopā ar
kopienu – braucot uz dažādiem
pasākumiem, rakstot projektus,

kopīgi svinot svētkus un aktīvi
darbojoties Jelgavā un Latvijā.
Uz pasākumu aicināti biedrības
dalībnieki, ciemiņi un visi tie,
kas vēlas redzēt, dzirdēt un
draudzēties ar Jelgavas krievu
kopienas biedriem – šādiem
cilvēkiem durvis vienmēr atvērtas.
Ikdienā Jelgavas krievu ko-

piena nodarbojas ar savas valodas, tradīciju saglabāšanu un
to izkopšanu pilsētā, atbalstot
un veicinot krievu kultūru. Tā
sniedz morālu un materiālu
palīdzību kopienas biedriem,
rūpējas par krievu kultūras un
vēstures pieminekļu aizsardzību, apgūst valsts valodu un integrējas Latvijas sabiedrībā, kā
arī organizē izstādes, koncertus,
festivālus gan biedrības mērogā,
gan sadarbojoties ar Jelgavas
mazākumtautību biedrībām,
Jelgavas skolām un citām organizācijām.
Jelgavas krievu kopienas
priekšsēdētāja R.Kazačenko
atzīst, ka krievu kopiena Jelgavā iejutusies ļoti labi. Un,
neskatoties uz kopienas biedru
vecumu, ir ļoti aktīva un gatava piedalīties visos koncertos,
projektos. Galvenais, lai tik tiek
uzaicināti.
Turpinot par nākotnes plāniem, R.Kazačenko atzīst – ja
pietikšot spēka viņai un pārējiem biedriem, rudenī tiks
rīkots konkurss par rakstnieku
Aleksandru Puškinu un viņa
daiļradi, kurā piedalīsies gan
krievu, gan latviešu tautības
Jelgavas skolēni. Iecerēts arī
lekciju kurss «Par Krieviju»,
kurā tiks stāstīts par izciliem
Krievijas cilvēkiem, to saistību
ar Latviju un Jelgavu.

Jauniešiem dāvina bezceļu auto
 Jānis Kovaļevskis

Aizvadītajā sestdienā, 2. jūnijā, «Ruļļu»
sporta bāzē ar Latvijas
atklātā čempionāta 2.
posmu kartingā noslēdzās Drošas braukšanas dienu pasākumi Jelgavā. Kartinga
čempionāts «Ruļļu»
trasē norisinājās jau
42. reizi.
Sacensībās dažādās vecuma
grupās piedalījās 50 sportisti,
tajā skaitā četri pārstāvji no
Lietuvas un četri baltkrievu
kartinga braucēji.
Lai popularizētu tehniskos
sporta veidus, šogad kopā ar
kartinga čempionāta posmu
tika plānota plašāka programma ar dažādām aktivitātēm.
Visu nedēļu interesentiem bija
iespēja izmantot trasi un apgūt

drošas braukšanas iemaņas gan
ar savām automašīnām, gan ar
sporta kartingiem. Savukārt nedēļas nogalē oficiālās sacensības
papildināja moto triāla paraugdemonstrējumi, izdzīvošanas
brauciens pa bezceļu trasi un
citas aktivitātes.
Jauniešu tehniskā sporta
centra «Rullītis» vadītājs Ēriks
Gasparovičs gan norāda, ka
iedzīvotāju interese par minētajām aktivitātēm bijusi zema. To
daļēji varētu izskaidrot ar nepietiekamo informāciju. «Turpmāk

būs vairāk jāpiestrādā tieši pie
informācijas izplatīšanas, kaut
gan arī šoreiz izvietojām afišas
izglītības iestādēs,» turpina
Ē.Gasparovičs.
Vēl pasākums bija zīmīgs ar to,
ka partijas «Jaunais laiks» domes
priekšsēdētājs Einars Repše jauniešu sporta centram uzdāvināja
1991. gada izlaiduma bezceļu
braukšanai aprīkoto automašīnu
«Mitsubishi Pajero». E.Repše
uzsvēra, ka aizņemtības dēļ
vairs nav atlicis laika piedalīties
bezceļu braukšanas aktivitātēs,

Klase

uzvarētājs

«Micro» – sportisti no 6 līdz 10 gadu vecumam
«Raket» – sportisti no 9 līdz 14 gadu vecumam
«Rotax – Max-Junior» sportisti no 12 gadu līdz 16 gadu vecumam
«Rotax Max» – sportisti no 15 gadu vecuma
«Rotax Max Masters»/DD2 –
sportisti no 32 gadu vecuma
ICC – sportisti no 16 gadu vecuma
Komandu vērtējumā

Luks Staņevičs
Mants Neverdauskis

tādēļ konkursa kārtībā kopā
ar ģimeni nolēmis automašīnu
uzdāvināt jauniešiem. Konkursā
bez Jelgavas tehnisko sporta veidu centra piedalījās arī Ķekavas
bērnu sporta centrs «Vairogs»,
tomēr izvēle kritusi par labu
mūsu puišiem. Ē.Gasparovičs
pauda gandarījumu par saņemto
dāvinājumu, jo tā būšot vēl viena
piesaiste jauniešiem, kuri vēlēsies
nodarboties ar tehniskajiem
sporta veidiem. Pamatā mūsu
sportiskās aktivitātes balstās uz
entuziasmu, tādēļ katrs atbalsts

Jānis Gasparovičs
Dainis Safonovs
Ģirts Ulpe
Mārcis Birkens
MS RAMI

Drošas braukšanas iemaņas ar dāvināto
bezceļu auto instruktora Jāņa Kļaviņa uzraudzībā varēja apgūt arī
pasākuma apmeklētāji. Īpašu
interesi par šo iespēju
izrādīja tieši jaunieši.

Sacensībās dažādās vecuma grupās
piedalījās 50 sportisti, tajā skaitā četri
pārstāvji no Lietuvas
un četri Baltkrievijas
kartinga braucēji.
Foto: JV

ir jūtams. Īpaši laba sadarbība,
pēc Ē.Gasparoviča vārdiem,
jauniešu tehnisko sporta veidu
centram izveidojusies ar Jelgavas
rajona Neklātienes vidusskolu
Svētē, kura atrodas tikai dažu
simtu metru attālumā no «Ruļļu»
sporta bāzes.
Svētku laikā drošas braukšanas iemaņas ar dāvināto bezceļu
auto instruktora Jāņa Kļaviņa
uzraudzībā varēja apgūt arī
pasākuma apmeklētāji. Īpašu
interesi par šo iespēju izrādīja
tieši jaunieši.

