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«Lediņus» apdzīvos
arī ziemā

Zināms, kā izgaismot
Jelgavas pili
 Kristīne Pētersone

«Lediņu»
kolektīvs jau
uzsācis
gatavoties
Ziemassvētku
pasākumiem un
lielajām
pārmaiņām
saistībā
ar nupat
apstiprinātā
projekta
ieviešanu.
Foto: JV
 Jānis Kovaļevskis

Jau nākamgad plānots
veikt būtiskus ieguldījumus bērnu un jauniešu
centra «Junda» atpūtas
nometnē «Lediņi». Par
400 tūkstošiem eiro
tiks rekonstruētas telpas un dažādots piedāvāto pakalpojumu
klāsts.
«Bērnu atpūtas nometne «Lediņi» lielākajai daļai vecāku
un bērnu asociējas ar iespēju
atraktīvi pavadīt vasaras brīvdienas, Ziemassvētku laiku un
daudzus citus pasākumus aizraujošā piedzīvojumu garā, tādēļ
īpašs prieks par to, ka Jelgavas
pašvaldības projekts «Daudzfunkcionālā atbalsta centra bērniem

ar īpašām vajadzībām izveide
Jelgavā» guvis atbalstu Eiropas
ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības izsludinātajā projektu konkursā. Līdz ar to pavisam
drīz «Lediņi» varēs uzņemt arī
bērnus ar īpašām vajadzībām,
kas līdz šim nebija iespējams,»
uzsver Jelgavas pašvaldības Investīciju nodaļas vadītājas vietas
izpildītāja Sandra Liepiņa.
Projekta mērķis ir integrēt
Jelgavā dzīvojošos bērnus ar
īpašām vajadzībām sabiedrībā,
radot iespējas pastāvīgi saņemt
dažādus sociālos, medicīniskos
un izglītības pakalpojumus.
Lielākie ieguldījumi tiks veikti
nometnes telpu rekonstrukcijā
un aprīkošanā. Kopumā paredzēts izremontēt un pielāgot
bērniem ar īpašām vajadzībām
telpas 500 kvadrātmetru platībā,

tajā skaitā 250 kvadrātmetru
guļamtelpu un tikpat plašas nodarbību telpas. Ēkai plānots izbūvēt siltuma un ūdens apgādes
komunikācijas, līdz ar to telpas
būs izmantojamas arī ziemas
sezonā. «Līdz šim «Lediņu» nometnes telpas nebija pielāgotas
nakšņošanai. Pēc projekta ieviešanas tas būs iespējams, līdz ar
to būtiski paplašināsies centra
piedāvātās aktivitātes,» stāsta
S.Liepiņa.
Topošajam centram bērniem
ar īpašām vajadzībām paredzēts
izstrādāt arī koncepciju, ietverot
detalizētu sociālo, ārstniecisko un
izglītojošo pakalpojumu aprakstu.
Koncepciju izstrādās pieci vietējie
un viens Norvēģijas eksperts.
Savus pārstāvjus koncepcijas
izstrādei tiks aicinātas deleģēt
projekta partnerorganizācijas

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centrs, bērnu un jauniešu centrs
«Junda» un invalīdu sporta un
rehabilitācijas klubs «Cerība»,
bet divus ekspertus piesaistīs
konkursa kārtībā.
«Lai pārliecinātos par koncepcijas ieviešanu praksē, tiks
organizētas arī divas piecu dienu
nometnes bērniem ar īpašām
vajadzībām. Kopumā tajās piedalīsies 40 bērni. Nometņu laikā
bērni psihologu, sociālo darbinieku un citu treneru uzraudzībā
piedalīsies teatrāla uzveduma
veidošanā un citās radošās aktivitātēs,» uzsver S.Liepiņa.
Atbilstoši nosacījumiem 15
procentus no kopējām projekta
izmaksām segs Jelgavas pašvaldība. Projektu plānots ieviest 22
mēnešos, sākot ar 2008. gada
aprīli.

Jelgavas cukurs dāņu gaumē
 Kristīne Pētersone

«No vienas puses, Jelgava ir lepna, ka 85 gadus
šeit ir ražots cukurs, kas
iegājis Eiropas apritē un
kļuvis par atpazīstamu
brendu, kurš nu interesē Eiropas ražotājus,
bet, no otras puses,
žēl, ka tas vairs netiks
ražots mūsu pilsētā,»
tā, komentējot ziņas
par to, ka ar Jelgavas
zīmolu perspektīvā cukuru ražos dāņu uzņēmums, saka Jelgavas
mērs Andris Rāviņš.
Jelgavas mēru galvenokārt
uztrauc tas, vai tā netiks maldināts pircējs. «Jelgavas cukuru
pircējs ir novērtējis, jau gadu
desmitiem atzinis par ļoti labu

produktu. Tagad atliek cerēt, ka
dāņi, ražojot cukuru ar Jelgavas
vārdu, spēs noturēt tā kvalitāti,»
tā A.Rāviņš.
Izrādās, ka Jelgavas cukura zīmols ir gana atpazīstams Eiropā,
jo pašlaik ne
viens vien
uzņēmums
izrādījis interesi iegūt
«Jelgavas
cukura» vārdu. Jelgavas
cukurfabrikas valdes
priekšsēdētājs Jānis Blumbergs atklāj, ka šobrīd
vistālāk sarunas pavirzījušās
ar vienu no lielākajiem Eiropas
cukura ražotājiem – dāņu firmu
«Danisco Sugar».
Ejot likumīgo ceļu, «Danisco

Sugar» jau vērsies Konkurences
padomē, noskaidrojot, vai un kādā
veidā iespējams iegūt «Jelgavas
cukura» zīmolu, lai varētu ražot
produktu ar šo nosaukumu.
Konkurences padome devusi
piekrišanu, taču
tam seko
arī nosacījumi.
Galvenais
no tiem
paredz,
ka «Danisco Sugar» plaši
jāinformē
patērētāji par to, ka Jelgavas cukuru ražos cits uzņēmums.
Taču līdz tam vēl tāls ceļš ejams.
J.Blumbergs uzsver, ka pašlaik
sperts tikai pirmais solis – tagad
abiem uzņēmumiem jāvienojas
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par pirkšanas pārdošanas nosacījumiem. «Ja dāņus tie apmierinās, viņi, iespējams, iegādāsies
«Jelgavas cukura» zīmolu un
sāks šī produkta ražošanu,» tā
J.Blumbergs.
Jelgavā saražotais cukurs tirgū
pietiks vēl mēnešiem četriem,
taču arī pēc tam uzreiz uzsākt
tā ražošanu dāņu kompānijai vēl
nebūs iespējams. Konkurences
padome savos noteikumos iekļāvusi arī punktu, ka dāņi Jelgavas
cukuru nedrīkst sākt ražot un
izplatīt Latvijas tirgū agrāk par
2008. gada 1. oktobri.
Jāpiebilst, ka «Danisco Sugar»
cukura fabrikas izvietotas vairākās Eiropas valstīs, tajā skaitā
Lietuvā, līdz ar to uzņēmumam
pastāv zināmas priekšrocības,
piegādājot cukuru Latvijā par salīdzinoši zemākām cenām nekā to
potenciālajiem konkurentiem.

«Mūsu ideja ir, izgaismojot Jelgavas pili,
izmantot divu veidu
gaismu starus – vienus,
kas vienmērīgi akcentē
visu ēkas plakni, un
otrus, kas tieši un spilgtāk izceļ tās interesantākās detaļas: dzegas,
ieejas mezglus,» saka
projekta skiču konkursa «Jelgavas pils
fasāžu izgaismojums»
uzvarētājs SIA «Ekscelsiors» arhitekts Artūrs
Martinsons.
Konkursam, ko par godu Jelgavas pils 270. jubilejai organizē
Jelgavas pilsētas pašvaldība,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) un akciju sabiedrība «Latvenergo», kopumā
tika pieteiktas 12 idejas. Katrā
no tām piedāvāts risinājums, kā
veiksmīgāk diennakts tumšākajā laikā ar gaismu palīdzību
izceļams viens no skaistākajiem
Latvijas kultūras un vēstures
pieminekļiem – Jelgavas pils.
Konkursa komisija, kuru vadīja
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, a/s «Latvenergo» valdes priekšsēdētājs Kārlis
Miķelsons un LLU rektors Juris
Skujāns, izvērtējot piedāvājumus, noteica trīs veiksmīgākos
pils izgaismošanas risinājumus.
Pirmās vietas ieguvējs – SIA
«Ekscelsiors» – balvā saņēma
divus tūkstošus latu, otrās vietas
ieguvējam – SIA «Kolorīts» un
SIA «Postfromprojekts Rīga»
– pasniegts tūkstotis latu, bet
trešās vietas ieguvējam – SIA
«Gaismas stils» – pieci simti
latu. Savukārt veicināšanas
prēmiju 300 latu konkursa vērtēšanas komisija piešķīrusi «OU
Roller Leiutised».
Konkursā uzvarējušais darbs
tad arī kļūs par pamatu pils izgaismošanas tehniskā projekta
izstrādei un izbūvei.

Arhitekts A.Martinsons uzver,
ka šoreiz viņu piedāvājums bijis
reāls priekšlikums, nevis abstrakta vīzija – galvenais, lai tiktu
saglabātas vēsturiskās vērtības.
Tieši tāpēc neviens apgaismes
ķermenis netiktu izvietots uz
pils fasādes – gaisma nāktu no
zemē izvietotiem gaismekļiem.
«Taču mēs savā piedāvājumā
iekļāvām arī iespēju to perspektīvā vēl papildināt – izmantojot
īpašu gaismu, atsevišķās svētku
reizēs pils apgaismojumam
varētu mainīt krāsu,» piebilst
A.Martinsons.
Projekta izstrādes un realizācijas plānotās kopējās izmaksas
ir 100 tūkstoši latu. Izgaismotās
Jelgavas pils atklāšanas pasākums varētu notikt jau nākamgad Pilsētas svētku laikā.
Vienlaikus gatavojoties Jelgavas pils 270 gadu svinībām, kas
plaši tiks atzīmētas nākamajā
gadā, LLU aicina arī studentus,
absolventus un ikvienu, kam
rūp pils atjaunošana un saglabāšana, ziedot līdzekļus, lai
savu jubileju pils sagaidītu vēl
krāšņāka un ugunīs mirdzoša.
Šim nolūkam izveidots arī ziedojumu konts.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilī
paveiktais jau ir novērtēts – LLU
piešķirta Kultūras mantojuma
Gada balva 2006 nominācijā
«Labākais kultūras pieminekļa
saimnieks» par kultūras pieminekļa Jelgavas pils korpusu
rekonstrukciju.

Ziedosim Jelgavas pilij!
Nodibinājums
«Latvijas Lauksaimniecības universitātes fonds «Jelgavas pils»»
Reģ.Nr. 40008056854
Adrese: Lielā iela 2,
Jelgava, LV-3001
Norēķinu rekvizīti:
SEB A/S LUB Jelgavas filiāle
Kods UNLALV2X008
Konts Nr.
LV68UNLA0050000109722
Maksājuma mērķis:
«Jelgavas pils 270 gadu jubilejai»

Individuālo darbu
reģistrēs VID
 Sintija Čepanone

No nākamā gada 1. janvāra individuālā darba
veicējiem vairs nebūs
jāreģistrējas pašvaldībā, bet gan Valsts ieņēmumu dienestā (VID).
Turklāt iedzīvotāji, kas
veic individuālo darbu, tiks reģistrēti kā
saimnieciskās darbības
veicēji.
Šādas pārmaiņas paredz likums
«Grozījumi likumā «Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību
un individuālo darbu»». «Līdz

šim individuālā darba veicēji reģistrējās pašvaldībā, bet pēc tam
VID atkarībā no darbības veida
saņēma patentu vai reģistrācijas
apliecību. No nākamā gada to
varēs izdarīt, nevēršoties pašvaldībā, bet gan tikai VID teritoriālajā
iestādē,» saka Īpašumu konversijas pārvaldes galvenā speciāliste
licencēšanas jautājumos Irēna
Svikule-Cigelniece.
Gadījumos, ja fiziskajām personām pašvaldība ir izsniegusi
atļaujas nodarboties ar individuālo darbu 2008. gadā, turpmāk
VID teritoriālajām iestādēm šīs
fiziskās personas jāreģistrē kā
saimnieciskās darbības veicēji.
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No bodītes mājās līdz
biznesam un labdarībai
 Sintija Čepanone

«Ilva Mieze ir rosīga,
darbīga, visur esoša,
bet tajā pašā laikā nekur viņa nenostājas
priekšplānā. Viņa pati
ir it kā nepamanāma,
bet visur piedalās ar
savu spēcīgo personību, ieguldījumu, padomu, atbalstu un rūpīgu darbu,» tā par SIA
«Kanclers plus» vadītāju rakstīts esejā, kurā
viņas darbs salīdzināts
ar tautsaimnieka Jāņa
Bisenieka veikumu.
«Jelgavas Vēstnesis» Ilvu Miezi aicināja uz sarunu, lai viņu
iepazītu ne tikai kā veiksmīgu
uzņēmēju, bet arī kā ģimenes
cilvēku. Turklāt J.Bisenieka fonda dāvātā atzinība vien jau runā
pati par sevi.

SIA «Kanclers plus» vadītāja Ilva Mieze atklāj, ka viņas dzīvē svarīgākais ir ģimene un bizness.
«Es tās uzskatu par vērtībām, kuras nemaz nevar salīdzināt, jo tās ir tik atšķirīgas.» Foto: JV

Jau trešo gadu Jelgavā
tiek meklēti uzņēmīgi cilvē- ridorā stāvēja čeku lenšu pakas
ki, kuri savās izpausmēs un un firmas brauca tās iegādāties.
darbībā līdzinātos Jānim Protams, pašlaik šādu situāciju
Biseniekam. Šogad par viņa vairs nespējam iedomāties, taču
gara mantinieci esat atzīta deviņdesmito gadu vidū tas nebija
jūs. Vai šis novērtējums kaut nekas neparasts. Vēlāk atklājām
kādā mērā ir mainījis jūsu biroju viesnīcā «Jelgava», tad veikaliņu Pētera ielas sētā. Firmas,
ikdienu?
Šis man darbā ir ļoti saspringts kas pie mums iegādājās preci, ar
periods, tāpēc tā īsti nemaz nav laiku vēlējās nopirkt ne tikai čeku
atlicis laika par to padomāt. Vēl lentas, bet arī pildspalvas, veidlavairāk – kad man piezvanīja, pas, un tā lieta aizgāja. 1998. gadā
lai informētu par apbalvošanu, ievācāmies telpās Lielajā ielā – tad
biju neizpratnē. Man likās, ka arī pirmo reizi izskanēja vārds
vienkārši kāds ir kaut ko sajucis. «Kanclers».
Šķiet likumsakarīgi, ka ar laiku
Taču, izrādījās, nebija vis.
Zinu, ka Bisenieka fonda ap- atklājām arī kancelejas preču veibalvojumam mani pieteica Spī- kalus Pasta, Pērnavas ielā, apģērdolas ģimnāzijas skolniece Elīna bu veikalu «Kante» un visbeidzot
Miķelsone. Rakstīt šo darbiņu izšķīrāmies par universālveikala
viņa bija iesākusi jau pagājušajā «Laimdota» iegādi.
Tas neapšaubāmi bija risgadā. Tas notika pakāpeniski,
kants solis. Vai
nemanāmi. Lai
beidzot varat
gūtu objektīvā- Jāņa Bisenieka gara
teikt, ka jūsu
ku skatījumu par mantinieki Jelgavā
uzņēmumā
manām gaitām,
tagad viss ir
Elīna iztaujāja Baiba Rivža (2005. gadā)
vislabākajā
veikalu darbinie- Jānis Vinters (2006. gadā)
kārtībā?
kus, vēroja, un re- Ilva Mieze (2007. gadā)
Risks bija par
zultātā tapa eseja.
Protams, ir prieks par to, ka mans visiem simts procentiem! Par
darbs tiek novērtēts. Starp citu «Laimdotu» izšķīrāmies, jo vei– arī es tāpat kā J.Bisenieks esmu kalā Lielajā ielā mums kļuva par
agronome, taču atšķirība vien tā, šauru. Tagad saprotam, ka arī
ka savā specialitātē tā arī neesmu «Laimdotā» ir par maz vietas,
lai ērti gan pircējiem, gan pārdenostrādājusi ne dienu.
Jelgavā jūsu un vīra Ed- vējiem iekārtotu telpas. Šī gada
munda Barkāna vārdu pir- laikā esam paveikuši daudz, un
mām kārtām atpazīst saistībā jāņem vērā, ka tirdzniecība rear kancelejas preču veikaliem monta laikā netika apturēta. Tas
«Kanclers». Kā jūs kļuvāt par nebija viegli, taču, par laimi, pircēji tomēr to izprata. Īpašs paldies
uzņēmēju?
Mūsu biznesa pirmsākumi bija «Laimdotas» darbiniekiem, kuri
vairāk nekā pirms desmit gadiem. izcieta gan celtniecības putekļus
Sākumā nodarbojos ar pārtikas un troksni, gan aukstumu ziemā
pārstrādes iekārtu realizēšanu, un karstumu vasarā. Nu atlicis
vēlāk agrākajā konservu rūpnīcā izremontēt pāris telpu, gribam
sākām tirgot čeku lentas un iesai- sakārtot arī sētu. Nopietni apņojamos materiālus. Uzturēt biro- sveram iespēju izbūvēt liftu, jo
ju nebija izdevīgi, tādēļ tirgošanos mūsdienās cilvēki kāpnes vairs
pārcēlām uz mājām. Atceros – ko- nevēlas izmantot. Tas, protams,

Skaitļi runā

atvieglotu iepirkšanos arī cilvēkiem ratiņkrēslā. Tur nav arī
normālas tualetes. Tie visi ir
darbi, kas jāpaveic jau tuvākajā
laikā.
Taču ir vēl citi jautājumi, kas
jāatrisina. Proti, pērn mūsu kolektīvā bija 30 darbinieki, tagad
– jau 85. Un tas ievieš būtiskas
korekcijas it visā. Mēs neesam
reorganizējuši vadības sistēmu,
tādēļ visi mūsu veikali lielā mērā
turas uz mūsu pleciem. Protams,
jāuzteic mans «zelta fonds» – trīs
lieliskās veikala vadītājas Maija,
Ilze, Mārīte un galvenā grāmatvede Gaļina, uz kurām varam
paļauties. Tuvojoties Ziemassvētkiem, aktuāla ir vēl kāda
problēma – savulaik «Kancleram»
bija lieliska tradīcija nedēļu pirms
Ziemassvētkiem darbiniekiem
rīkot svētku vakariņas. Tad pārrunājām aizvadītā gada priekus
un bēdas. Tas bija aizkustinošs
pasākums, piesātināts pozitīvām
emocijām. Pagaidām vēl neesam
atraduši veidu, kā paldies par
ieguldīto darbu tikpat sirsnīgi pateikt visiem astoņdesmit pieciem
darbiniekiem. Pašlaik novārtā atstātas arī dažas citas aktivitātes,
piemēram, agrāk «Kanclerā» tika
rīkotas mākslošanas nodarbības.
Tās noteikti jāturpina.
Cik pievilcīga Jelgava šķiet
uzņēmējam?
Mums viss ir gājis veiksmīgi,
taču biznesam Jelgavā ir gan
savi plusi, gan mīnusi. Piemēram,
Rīgas tuvums. No vienas puses,
tas ir slikti, jo iedzīvotāji brīvākā
laikā ērti var aizbraukt iepirkties
galvaspilsētā. No otras puses
– liela daļa Rīgas peļņas nonāk
Jelgavā, līdz ar to šeit pirktspēja
ir augstāka.
Nedaudz traucē arī fakts, ka
mūsu pilsētā tomēr tā īsti nav izdevies apvienot latviešu un krievu
publiku. Pietrūkst tās kopības iz-

jūtas. Turklāt tas jūtams ne tikai
lielākos kultūras pasākumos, bet
arī ikdienā. Tā nu iegājies, ka,
piemēram, «Kancleru» Lielajā
ielā vairāk iecienījuši latvieši,
savukārt veikalus Pasta un Pērnavas ielā – krievvalodīgie, kaut
arī preču klāsts visos veikalos ir
līdzīgs. Arī «Laimdotu» sākotnēji
apmeklēja vairāk krievu tautības
cilvēku. Pamazām gan situācija
šajā ziņā mainās.
Jūsu uzņēmums arī aktīvi iesaistās pilsētas dzīvē,
sniedz materiālu atbalstu
cilvēkiem, kam tas visvairāk
nepieciešams. Kāpēc jūs iesaistāties labdarībā?
Man vienkārši ir svarīgi, kas
notiek mūsu pilsētā, jo te taču aug
arī mūsu bērni. Tieši tādēļ atvēlējām līdzekļus rotaļu laukumam,
esam palīdzējuši bērnunamiem,
skolām, dažādām organizācijām.
Mūsu biznesa apjoms aug, līdz ar
to palielinās līdzekļi, kurus varam
veltīt labdarībai. Jāatzīst, ka šajā
procesā grūtākais ir izvērtēt, kam
palīdzība vajadzīga visvairāk.
Lūgumu atbalstīt kā ar naudu,
tā dāvanu kartēm saņemam ļoti
daudz. Kā izšķirties, kam palīdzēt? Šajā ziņā labs piemērs ir
biedrība «Kovārnis», kas arī rīko
labdarības akcijas. Paskatoties
uz jauniešiem, kas tajā darbojas,
rodas sajūta, ka viņu acīs ir tā
uguntiņa, kas mudina viņus atbalstīt. Dažkārt lūgumu palīdzēt
ir tik daudz, ka nav laika visus
izskatīt. Tad gan reizēm gribas
pajautāt: bet kurš palīdzēs man?
Prieks, ka cilvēki, kuriem esam
palīdzējuši, to novērtē un pasaka
paldies. Nav jau tā, ka visi grib
tikai ņemt.
Bizness droši vien ir tikai
neliela daļa no jūsu dzīves.
Jums taču ir arī ģimene!
Protams, man ir vīrs un trīs
bērni – trīspadsmitgadīgā Elīza,

Kur jūs meklēsiet
Ziemassvētku
eglīti?

sešgadnieks Edgars un četrus
gadus vecais Haralds. Gribas pateikt paldies Edmundam. Mūsu
ģimenē, piemēram, bērnu izvadāšana uz deju mēģinājumiem un
peldēšanas nodarbībām gulstas
uz tēta pleciem.
Varbūt skanēs mazliet skarbi,
bet es nevaru pateikt, kas manā
dzīvē ir galvenā vērtība – bizness
vai ģimene. Tie abi man ir vienlīdz svarīgi. Es tās uzskatu par
vērtībām, kuras nemaz nevar
salīdzināt, jo tās ir tik atšķirīgas.
Taču es noteikti novērtēju laiku,
ko izdodas pavadīt kopā ar ģimeni. Mūsu ģimeni vieno fiziskās
aktivitātes – mūsu hobijs ir riteņbraukšana, salīdzinoši nesen
esam atklājuši arī orientēšanās
sportu. Es skrienu četrus piecus
kilometrus, Edmunds ar bērniem
divus. Pagaidām izdevies mazos
pasargāt no datorspēlēm. Man
šķiet, ka es esmu laba mamma,
kaut arī apzinos, ka viņiem būtu
vajadzīga vēl lielāka mana uzmanība, vēl vairāk mana laika.
Jūs kopā ar Edmundu rūpējaties arī par diviem mazajiem no bērnunama.
Jā, mēs esam atbalsta ģimene
četrgadīgai meitenītei un septiņgadīgam viņas brālītim. Tas
nozīmē, ka viņi reizi divās nedēļās
brauc ciemos un mēs laiku pavadām kopā. Ar meitenīti iepazināmies, pateicoties kādai manai
darbiniecei, kura paralēli darbam
mūsu firmā bērnunamā strādāja
par psihologu. Viņa mums pastāstīja par kādu mazu meitenīti,
un tagad mēs draudzējamies jau
pusotru gadu. Vēlāk iepazināmies
ar viņas vecāko brāli.
Pašlaik gan situācija ir mazliet
mainījusies – pavisam drīz viņi
kļūs juridiski brīvi. Tas nozīmē,
ka viņus drīkstēs adoptēt. Ļoti vēlos, lai viņiem būtu iespēja dzīvot
labā, saticīgā ģimenē.
Esmu ļoti daudz domājusi par
bērnunama bērniem. Viņiem
jau nevajag dārgas dāvanas, bet
gan emocionālu tuvību, uzmanību, kopā pavadītu laiku. Kopā
aizbraukt uz jūru, kino un galu
galā samīļot viņus. Šiem bērniem
nav stabilu attiecību, taču, ja tās
neveidos un neizkops, tad izaugot
viņi tās nepratīs veidot.
Vai pašlaik jau jūtat, ka
tuvojas Ziemassvētki?
Tirgotāji Ziemassvētkus izjūt
mazliet citādi, jo šajā laikā parasti
ir visvairāk darba. Taču kopumā
tā svētku sajūta ir. Dažkārt ikdienas steigā nepamanām, cik skaisti
izgaismota šogad ir mūsu pilsēta.
Arī egle ir ļoti skaista, un tas jau
rada to Ziemassvētku noskaņu.
Gribas novēlēt, lai katram
cilvēkam izdodas atrast to darbošanās vietu un lietu, kur sirds
stāv klāt, un lai blakus ir cilvēki,
kurus mīlēt. Man tie ir gan bērni
un vīrs, gan darbinieki – mūsu
uzņēmumā strādājošie ir mūsu
lielā ģimene.

Jelgavas Autobusu parka pārvadāto pasažieru skaits šogad pa ceturkšņiem

Pilsētas maršrutos

Tālsatiksmes maršrutos

Janvāris – marts

1,55 miljoni

Janvāris – marts

Aprīlis – Jūnijs

1,68 miljoni

Aprīlis – Jūnijs

Jūlijs – Septembris

Pilsētnieks vērtē

1,30 miljoni

Jūlijs – Septembris

218 000

215 000

210 000

Jelgavas Autobusu
parka informācija

Ilona
Čilipāne,
mājsaimniece:
– Bērni jau
izauguši un
ar maniem
mazbērniem
dzīvo Īrijā,
tāpēc domāju, ka šajā gadā
eglīti nemeklēšu, lai tā turpina augt mežā. Iespējams, ka
mājās pārnesīšu kādu egles
zaru rotājumam vai uztaisīšu
mazu eglīti no zariņiem.
Māra
Rengarte,
grāmatvede:
– Dosimies
uz mežu
to meklēt!
Parasti mēs
ar dēlu
egli nolūkojam savā mežā.
Protams, var jau nopirkt tirgū, taču tur egle ir nedzīva
prece, bet mežā paši varam
atrast tīkamāko.
Lilita
Rozenberga, māmiņa:
– Brauksim
pēc tās pie
vectēva uz
Valmieru.
Pēdējos divos gados tradicionāli eglīti
atrodam Valmierā, tur arī
svinam svētkus un pēc tam
egli pārvedam uz Jelgavu.
Mans tētis agrāk nodarbojās
ar egļu audzēšanu un tirgošanu, tāpēc viņa acs ietrenēta,
lai atrastu pašu labāko.
Jānis
Šķirus,
policists:
– Parasti
pēc egles
braucam uz
laukiem pie
maniem vecākiem. Sava
meža gan mums nav, taču
izmantojam iespēju to atrast
valsts mežā. Eglei svētkos jābūt
noteikti, jo arī mazā meitiņa
jāradina pie tradīcijām.
Edīte
Ziemele,
koncertmeistare:
– Katru gadu
vīrs eglīti
atrod pie
«Vivo centra» vai kaut
kur citur pilsētā, skatoties,
kur skaistāka. Agrāk izpušķot
eglīti gājām uz mežu, taču,
atzīmējot svētkus pilsētā, tas
nav iespējams.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
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Jelgava, LV – 3001
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tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
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Bibliotēkai
jauna
lasītava
 Kristīne Pētersone

Šodien, 13. decembrī,
pulksten 10.30 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā notiks jaunās
lasītavas atklāšana.
«Ja vēl pirms dažiem gadiem,
lai bibliotēkā pašķirstītu jaunākos laikrakstus un žurnālus vai
iepazītos ar vērtīgāko nozaru
literatūru, lasītājam vajadzēja
meklēt, kurā no trim lasītavām
tas atrodams, tagad kādreizējo
trīs lasītavu vietā iekārtota
viena, un šogad tā ieguvusi
pilnīgi jaunu veidolu,» informē
bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita
Armanoviča.
Visu vasaru bibliotēkā strādāja firmas SIA «MKG Būve»
celtnieki Māra Gustiņa vadībā:
ierīkoti piekaramie griesti, vecās
dienasgaismas lampas nomainītas ar mūsdienīgu apgaismojumu, izlīdzinātas sienas, kas
nu ieguvušas gaišākus toņus,
ieklāts linolejs, nomainīti logi
un sakārtota apkures sistēma,
uzstādīti jauni konvektori. Pašvaldība piešķīra līdzekļus arī
jaunu mēbeļu un specializēto
plauktu iegādei. «Ļoti liels atvieglojums lasītājiem ir tas, ka
grāmatas izvietotas brīvpieejas
plauktos, kur katrs var tās paņemt rokās, apskatīt, pašķirstīt
un izvēlēties sev nepieciešamo,»
uzsver V.Armanoviča.
Lasītavai tiek abonēti 135 nosaukumu laikraksti un žurnāli
latviešu, krievu un angļu valodā.
Tagad tie salikti vienuviet, labi
pārredzamos plauktos.
Bibliotēkas jaunajā lasītavā
īpaši gaidīti arī cilvēki ar pavājinātu redzi, jo nu ir pieejams
specializēts datortehnikas komplekts ar vairākām ierīcēm, lai
tekstu varētu lasīt uz ekrāna
lielākā formātā, tāpat arī dators
ar interneta pieslēgumu un speciālām programmām. «Tagad
nebūs grūti salasīt pat miniatūrgrāmatas vai sevišķi smalkos
burtus nelielu preču anotācijās,»
tā V.Armanoviča. Šāda datortehnika un aprīkojums piegādāti
Latvijas Neredzīgo bibliotēkai,
tās filiālēm un 28 reģionu galvenajām bibliotēkām – arī Jelgavas Zinātniskajai bibliotēkai.
Paredzētas arī apmācības, lai
vērtīgo tehniku varētu vispusīgi
izmantot.
Jaunās tehnikas un programmu piegāde bibliotēkām
notiek vērienīga projekta gaitā. Pagājušā gada novembrī
Bila&Melindas Geitsu fonds informācijas tehnoloģiju attīstībai
pašvaldību publiskajās bibliotēkās piešķīra 16,2 miljonus ASV
dolāru. Projekts tiek īstenots
kopā ar kompānijas «Microsoft» 7,9 miljonu dolāru lielo
programmatūras ziedojumu un
Latvijas valsts līdzfinansējumu,
to īsteno valsts aģentūra «Kultūras informācijas sistēmas».
Bibliotekāru darba vietas lasītavā aprīkotas ar moderniem
datoriem, ir pieejams elektroniskais kopkatalogs, un konkrētas
grāmatas atrašanās vietu var
noskaidrot turpat pie bibliotekāra. Visu vajadzīgo iespējams
nokopēt. «Šobrīd jau droši var
teikt, ka Zinātniskās bibliotēkas
lasītava kļuvusi par mūsdienīgu,
gaišu un patīkamu vietu, kur
var pilnvērtīgi strādāt ar bagātīgo informācijas klāstu,» uzsver
V.Armanoviča.
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Jelgavā varētu attīstīties
militārā rūpniecība
 Sintija Čepanone

«Gluži tankus ne, taču
ražot, piemēram, militārās puspiekabes
– kāpēc gan ne?!» teic
Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīcas un «Madaras»
īpašnieks Pēteris Bila,
paužot gatavību sadarboties ar Aizsardzības ministriju militāra
rakstura pasūtījumu
izpildē.
«Nacionālo bruņoto spēku
mehanizācijas projekta laikā
tiks veikti ievērojami pasūtījumi
vairāku desmitu miljonu latu
apmērā. Es augsti vērtēju Latvijas mašīnbūves uzņēmumu
iespējas īstenot militāra rakstura
pasūtījumus, jo tie jau tagad lielāko daļu savas produkcijas ražo
eksportam,» norāda aizsardzības
ministrs Atis Slakteris, kurš
kopā ar Nacionālo bruņoto spēku
Nodrošinājuma pavēlniecības komandieri pulkvežleitnantu Sandri
Brālēnu un vairākiem NATO valstu aizsardzības atašejiem Latvijā
apmeklēja Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīcu, rūpnīcu «Geor» Ozolniekos, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehnisko
fakultāti. A.Slakteris vizītes laikā
iepazinās ar rūpnīcu ražotnēm
un ar to vadītājiem apsprieda
iespēju Latvijas mašīnbūves uzņēmumiem piedalīties militārajā
rūpniecībā un piegādēs bruņoto
spēku vajadzībām. «Viens no

 Šodien, 13. decembrī, Jelgavā
viesnīcas «Zemgale» semināru
zālē notiks nevalstisko organizāciju (NVO) informācijas diena,
kurā tiks sniegta informācija
par aktualitātēm NVO sektorā.

Informācijas dienā plānots iepazīstināt NVO pārstāvjus ar NVO resursu
organizāciju piedāvājumiem, līdzekļu
piesaisti, līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Savukārt Valsts ieņēmumu dienesta
Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas
nodaļa informēs par grāmatvedības
kārtošanas principiem biedrībās un nodibinājumos. Paralēli NVO informācijas
dienai Zemgales NVO atbalsta centrs
svin savu deviņu gadu jubileju, tāpēc
tiks sniegta arī informācija par paveikto
un nākotnes iecerēm.

 15. decembrī pulksten 20
Jelgavas pilī notiks Ziemassvētku
balle, kur vienlaikus septiņās vietās

Nacionālo bruņoto spēku mehanizācijas projekta laikā tiks veikti ievērojami pasūtījumi vairāku
desmitu miljonu latu apmērā, un, iespējams, Latvijas mašīnbūves uzņēmumi varētu iesaistīties
to īstenošanā. Gatavību izpildīt militāra rakstura pasūtījumus pauž arī uzņēmumu «Jelgavas
Foto: JV
Mašīnbūves rūpnīca» un «Madara» īpašnieks Pēteris Bila (no labās).
galvenajiem mūsu kritērijiem,
izvēloties ārvalstu partnerus,
būs to gatavība sadarboties ar
Latvijas uzņēmējiem,» norāda
aizsardzības ministrs, piebilstot,
ka Jelgava būtu piemērota vieta,
kur realizēt pasūtījumus.
Mašīnbūves un metālapstrādes
rūpniecības uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Vil-

nis Rantiņš bilst, ka to Latvijas
mašīnbūves uzņēmumu, kas jau
pilnībā pārgājuši uz jaunākajām
tehnoloģijām, sadarbība ar Latvijas aizsardzības nozari ir ļoti
reāla. «Protams, tas nenozīmē, ka
jau rīt mašīnbūves uzņēmumiem
Latvijā būs pasūtījumu kalni
ražot tankus un lielgabalus, taču
sadarbība noteikti tiks turpināta.

Individuālo Ledus skulptūru
darbu
festivālam – balva
reģistrēs
VID
 Sintija Čepanone

(No 1.lpp.)
Fiziskajai personai, ierodoties
VID teritoriālajā iestādē, jādod
aizpildīt reģistrācijas pieteikums
un tā jāreģistrē kā nodokļu maksātājs. «Patents, ko fiziskā persona saimnieciskās darbības
veikšanai iegādājusies līdz 2007.
gada 31. decembrim, ir derīgs līdz
tam noteiktā termiņa beigām, bet
ne ilgāk kā līdz 2008. gada 31.
decembrim,» I.Svikule-Cigelniece
skaidro, ka līdz ar to fiziskajām
personām, kas jau samaksājušas
patenta maksu par 2008. gadu,
VID teritoriālajā iestādē izsniedzams patents.
Galvenā speciāliste licencēšanas jautājumos atklāj, ka kopumā šā gada laikā individuālā
darba veicējiem dome izsniegusi
ap 580 izziņu.
VID Zemgales reģionālās ie
stādes biroja priekšniece Dagnija Sidraba skaidro, ka no 2008.
gada 1. janvāra fiziskām personām, lai reģistrētos kā saimnieciskās darbības veicējiem, vairs
nebūs nepieciešama pašvaldības
izsniegta izziņa. Saimnieciskā
darbība iedzīvotājiem jāreģistrē
VID teritoriālajā iestādē pēc
dzīvesvietas. Sīkāku informāciju
par jauno reģistrācijas kārtību
iespējams iegūt VID Zemgales
reģionālās iestādes Jelgavas
nodaļas Nodokļu maksātāju
konsultāciju daļā Lielajā ielā 6,
tālrunis 63007275 vai elektroniski pa e-pastu:vidzre.birojs@
jelg.vid.gov.lv.

Īsi

Jelgavā rīkotais Ledus skulptūru festivāls atzīts par veiksmīgāko jauno speciālo interešu/netradicionālo tūrisma produktu
2007. gadā. Aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics
teic, ka tas ir augsts darba novērtējums.
«Šī atzinība ir apliecinājums
tam, ka Ledus skulptūru festivāls
izvērties par nopietnu tūristu piesaistes pasākumu,» gandarījumu
pauž M.Buškevics.
Konkursu «Veiksmīgākais jau-

nais tūrisma produkts» Tūrisma
attīstības valsts aģentūra rīko ik
gadu. Jaunie tūrisma produkti
tika vērtēti piecās kategorijās:
dabas tūrisms, gastronomiskais
tūrisms, speciālo interešu/netradicionālais tūrisms, tūrisma
naktsmītne un tūrisma maršruts.
Kopumā šoreiz tika pieteikti 30
pretendenti.
Konkursa uzvarētājiem tiks finansēta tūrisma produkta brošūras izgatavošana un to izplatīšana
Latvijā un ārpus tās robežām. «Tas
ir patīkams pārsteigums,» par
balvu saka «Kultūras» direktors.

Kādi pasūtījumi tie būs, pagaidām
vēl pāragri spriest,» teic V.Rantiņš,
minot, ka tās varētu būt atsevišķas bruņutehnikas detaļas.
P.Bila norāda, ka aizsardzības
ministra viesošanās ir pirmais
solis pretī sadarbībai un mūsu
pilsētā varētu attīstīt nopietnu ražošanu militārajām vajadzībām.
Būtisks atspaids ir arī iespēja
piesaistīt zinātnisko potenciālu.
«Jelgavas priekšrocība noteikti ir
tā, ka šeit ir gan uzņēmumi, gan
iespējas iegūt atbilstošu izglītību,» tā V.Rantiņš.
Jelgavas mērs Andris Rāviņš
akcentē, ka Jelgava noteikti
iegūs, ja piedalīsies militāra
rakstura pasūtījumu izpildē.
«Darīsim visu, lai šī ideja tiktu arī
realizēta,» piebilst A.Rāviņš.

– vairākās zālēs, gaiteņos, vītņu kāpnēs,
cokolstāva spoguļzālē – orķestra skaņas mīsies ar salsas un Latīņamerikas
ritmiem, vijoles un saksofona spēli,
solo un kora dziedājumiem un balles
dejām, svētku virpulim iesākoties ar
polonēzi un pirmo valsi. Ballē muzicēs
Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā, brāļi Petrauski, cilvēks orķestris
Māris Balaško, tenors Jānis Kurševs,
«Pētersonbends», koncertgrupa «Bellac
cord», muzikālā apvienība «Tik un tā»
un citi mākslinieki. Piesātinātos nakts
notikumus papildinās spēles, atrakcijas,
laimes liešana un austrumzemju relaksācijas zāle ar ūdenspīpēm, vairākas
kafejnīcas un meistardarbnīca. Svētku
gaismas, kas pils parkā uzmirdzēs,
balles viesiem dodoties mājup, būs kā
vēstījums Jelgavas pils jubilejas gada
pasākumu virknei. Ieejas kartes tikai
iepriekšpārdošanā LLU Studentu klubā.
Ieeja pilī tikai vakartērpos.

 7. decembrī ap pulksten 14.35
pagaidām nenoskaidrots vīrietis
izkrāpis vairāk nekā 10 000 latu
no akciju sabiedrības «Jelgavas
dzirnavas» veikala Bauskas ielā.
Policija informē, ka vīrietis veikalā ieradies, stādoties priekšā kā inkasators.
Veikala darbiniekiem aizdomas nav
radušās tādēļ, ka tieši šajā laikā parasti
veikalā arī ierodas inkasators, kuram
jānodod nauda. Viņam atdoti vairāk
nekā 10 000 latu, un vīrietis aizbraucis.
Tikai pēc tam darbinieki attapušies, ka
tas bijis viltvārdis. Policija ierosinājusi
kriminālprocesu un turpina noskaidrot
lietas apstākļus.
Kristīne Pētersone

4., 5.

Izglītība
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Projekti kā līdzeklis kvalitatīvākai izglītībai
 Daiga Laukšteina

Šodienas skolēniem
izglītības iestāžu piedāvātās iespējas neaprobežojas ar mācību pamatprogrammu
vien. Audzēkņiem atliek turēt acis vaļā, būt
aktīviem un iesaistīties
tik dažādajos izglītības projektos. Kā saka
Jelgavas pašvaldības
Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza,
galvenais, ka ir pieprasījums, tad būs arī
piedāvājums.
It visās skolās pedagogi, brīžiem balansēdami uz entuziasma robežas, cenšas saviem
audzēkņiem dot pēc iespējas
vairāk prakses un teorijas, ko
izmantot, kāpjot augšup pa
karjeras kāpnēm.
Tā zināšanu bagāžu lieliski
papildina starptautiski izglītības projekti, kas skolēniem
bieži vien piedāvā iespēju arī
pieredzes apmaiņā aizbraukt uz
ārzemēm. «Tā ir iespēja strādāt
komandā, nostiprināt valodas
zināšanas, iepazīt citu zemju
kultūru un mācību procesu,
kā arī atsevišķās situācijās apjaust, vai izvēlētais turpmākās
darbības virziens patiešām ir
tas īstais jaunā cilvēka aicinājums,» uzsver G.Auza. Te vietā
akcentēt nostiprināto pazīšanos
ar Francijas pilsētas Ruelmalmezonas kolēģiem. Tālā pilsēta
patlaban ir Jelgavas sadarbības
partnere izglītības, kultūras un
citās jomā.

Projekti – papildu
darbs un atbildība

Kopumā runājot par starptautiskiem sadarbības projektiem, G.Auza bilst, ka pašlaik
no Eiropas Savienības (ES) pieejamais finansējums ir pietiekams, tikai vajadzīga vēlēšanās
to apgūt, meklēt sadarbības
partnerus. Galvenokārt visi
projekti balstās uz pašvaldību
sadraudzību ar ES valstīm un
kandidātvalstīm. «Šodien Eiropā izglītības un kultūras jomā
cilvēki ir atsaucīgi. Sadraudzības partnerus var atrast ātri

vien. Aktīva sarakste veidojas
internetā,» no pieredzes zina
stāstīt Izglītības pārvaldes
vadītāja. Tiesa, mūsu skolas
varētu būt vēl aktīvākas, vairāk iesaistīties projektos, jo
iespēju ir bezgala daudz. Tajā
pašā laikā pedagogiem mazaktivitāti pārmest nevar. «Tai ir
objektīvi iemesli. Jelgavā skolotāji strādā ar tik lielu stundu
slodzi, ka papildus rakstīt un
vadīt projektus ir ļoti grūti.
Uz mācībspēku pleciem tāpat
gulstas liela atbildība, nodrošinot mācību procesu. Trūkst
speciālistu, kas strādātu tieši
ar dažādiem projektiem. Direktora vietniekiem vai klašu
audzinātājiem uzņemties projektu vadīšanu, rakstīšanu,
administrēšanu un finansiālās
uzskaites nodrošināšana ir blakusdarbs, bet, protams, viņi to
dara. Katrai skolai ir pieslīpēts
interešu loks, kurā viņi startē.
Arī tad, ja pedagogam jau tā ir
liela slodze,» klāsta G.Auza.
Viņasprāt, pilnībā normāli, ja
skolā līdztekus mācību darbam gada laikā realizēti divi
projekti.

Lepnums par savu valsti
rodas ceļojot

Protams, dažādu starptautisku projektu gaitā uz ārvalstīm
skaita ziņā tiek salīdzinoši
neliela daļa skolēnu. Tomēr
svarīgākais ir pašiem jauniešiem
izrādīt iniciatīvu, līdzdarboties,
gūt labas sekmes mācībās, tādējādi straujiem soļiem pietuvojoties ārzemju braucienam.
Parasti projektos iesaistās aktīvākie jaunieši. Visbiežāk viņiem
ir iespēja aizbraukt uz Eiropas valstīm – Franciju, Vāciju,
Zviedriju, Portugāli un citām,
jo tieši no dažādiem ES fondiem
ieplūst tik ļoti nepieciešamais
finansējums.
G.Auzai darba gadu gaitā izdevies novērot kādu interesantu
faktu. Proti, skolēniem pēc
viesošanās kādā citā zemē aug
lepnums par savu valsti. Latvijā
labāk jūtas tie, kuri pabijuši
ārzemēs. Savukārt jo redzesloks
ierobežotāks, jo mūsu jaunās
paaudzes patriotisma jūtas nav
tik augstas, kā gribētos. Tāpēc
silts ieteikums skolēniem ir

Skolas avīzē – par visu,
ko skolēnam der zināt

Otto, Katrīna, Olga, Līva, Signe un Agija nupat izmantoja izdevību
aizbraukt uz Zviedrijas sadraudzības pilsētu Naku apgūt pirmās
iemaņas žurnālistikā. Līdz šim jauniešiem nav bijusi saistība ar
žurnālistiku, taču iegūtās zināšanas ne vienā vien radīja interesi
par šo jomu. Lai arī ne visi viņi lolo sapni kļūt par žurnālistiem,
jaunieši atzīst, ka pieredze ir vērtīga. Tagad viņi labāk izprot, ko
un kā rakstīt, lai tas būtu interesanti vienaudžiem.

Ja pavērtē izglītības attīstību Jelgavā gada laikā, nākas
secināt, ka šī nozare nudien bijusi viena no prioritātēm. Uzlabota mācību materiālā bāze, risināti dažādi
ar drošību, tajā skaitā ugunsdrošību, saistīti jautājumi
izglītības iestādēs, visās skolās iekārtoti jauni mācību
kabineti, iesākti un īstenoti dažādi infrastruktūras projekti. Taču ļoti svarīgi kā skolotājam, tā arī skolēnam
ir tas, kādā vidē norit mācību process. Sakārtotības
izjūta vairāk motivē un rosina. Arī tāpēc 2007. gadā
skolēni un mācībspēki iesaistījušies dažādos izglītības
projektos, kam šoreiz sarunā ar pašvaldības Izglītības
pārvaldes vadītāju Guntu Auzu, pilsētas skolu pedagogiem un pašiem audzēkņiem «Jelgavas Vēstnesis»
pievērš lielāko uzmanību.
būt aktīviem, viņu vecākiem
– atbalstošiem, jo allaž noderīgi
redzēt, kā dzīvo citur, kādas tur
izglītības iespējas, kultūra, pie
viena labāku veidojot pašam
savu dzīvi.

Kā mācību procesu
padarīt efektīvāku?

Neba visi projekti ir starptautiski un ar skolēnu līdzdalību.
Arī pedagogi neslēpj vēlmi izzināt, kā mācību procesu padarīt
efektīvāku un pusaudžiem pievilcīgāku. G.Auza ar gandarījumu stāsta, ka Jelgava ir pirmā
pilsēta Latvijā, kur izstrādātas
pedagoģiskās vadlīnijas 7. – 9.
klases skolēnu audzināšanā. Tās
tapušas sadarbībā ar Latvijas
Universitātes mācībspēkiem
Eiropas Sociālā fonda finansētā
projekta «Skolotāju profesionālās meistarības pilnveides programmas izstrāde un ieviešana
Jelgavā» gaitā. Tajā iesaistījās
četras skolas – Jelgavas 1. ģimnāzija, Valsts ģimnāzija, 5. un 6.
vidusskola. Tātad divas skolas
ar latviešu un divas ar krievu
mācību valodu. Programmas
paraugeksemplāri jau nodoti
un pozitīvi novērtēti citās pašvaldībās, izglītības pārvaldēs,
apmācīti arī 50 pedagogi, taču
prātā jau nākamais posms. Nākamgad Latvijas Universitātes
mācībspēku komanda strādās
ar mūsu pilsētas pedagogiem,
klašu audzinātājiem, lai vēl
vairāk nostiprinātu zināšanas
audzināšanas jautājumos. Te
ietverta saskarsme, ģimene,
valstiskuma, patriotisma audzināšana. «Pusaudžu vecums ir
ļoti nozīmīgs ģimenei kopumā,
kā arī katra bērna attīstībā, kad
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija jau septiņus gadus sadarbojas
ar pašvaldības sadraudzības
pilsētas Nakas (Zviedrijā) skolu,
kur mācās 7. – 9. klašu audzēkņi. Pateicoties šai sadraudzībai,
sešiem «spīdolēniem» un angļu
valodas skolotājai Ilonai Spricei
nupat bija iespēja paviesoties
Nakā, lai kopīgiem spēkiem
strādātu pie jaunas skolas avīzes
un interneta medija izveides.
Darbs turpināsies arī nākamgad,
kad skandināvu jaunieši brauks
ciemos uz Latviju. Līdz tam katrai pusei jāizpilda mājasdarbs,
domājot par skolas avīzes saturu.
Šim skolu projektam piesaistīts
Zviedrijas puses finansējums.
Skolēni pagājušajā piektdienā
atgriezušies un vēl svaigiem iespaidiem stāsta, ka zviedru žurnālists, kurš praktizē darbu Lietuvā, devis lietderīgus padomus,
kā pareizi gatavot publikācijas,
lai tās būtu saistošas. Projektā
iesaistījusies arī Baltkrievija. Lai
arī šoreiz zināmu apstākļu dēļ uz
kopīgo tikšanos Nakā šīs valsts
pārstāvjiem neizdevās ierasties,
žurnālists skaidroja, kā tādu
sarežģītu tēmu kā, piemēram,
totalitārisma iezīmes Baltkrievijā padarīt viegli lasāmu un sa-

ir zināmas rūpes gan vecākiem,
gan skolotājiem, gan pašam
tīnim grūti sevi pārvarēt un
saprast šajā maksimālisma vecumā,» domā G.Auza.

Lai piedāvājums un
pieprasījums būtu
līdzsvarā

Runājot par projektiem, nevar apiet skolotāju darbošanos
metodiskajās apvienībās. «Man
pašai bija interesanti vērot,
kā darbojas vācu valodas skolotāju metodiskā apvienība.
Šauļos mūsu skolotāji un vācu
valodas apvienības vadītāja 4.
vidusskolas skolotāja Ingrīda
Drēska saskatīja metodiku, kā
palielināt 1. – 6. klašu skolēnu
interesi apgūt vācu valodu. Ar
Jelgavas pašvaldības finansējumu un Hansabankas atbalstu
tapa projekts, kura rezultātā
ar skolēniem strādāja Šauļu
mācībspēki. Tā ir laba prakse
pedagoģijā,» spriež G.Auza.
«Daudz varētu runāt arī par
interešu izglītību. Svarīgākais
jaunietim, protams, atrast to
tuvāko un pilnveidot sevi konkrētajā nozarē. Ja arī neizdodas,
nevajag baidīties kaut ko mainīt
interešu izglītībā. Gribētu teikt
gan vecākiem, gan pašiem bērniem un jauniešiem būt aktīviem
un meklēt iespējas, jo piedāvājums ir milzīgs,» vēlreiz atkārto
G.Auza.
Piemēram, 2. pamatskolā daudz
strādā, lai saglabātu krievu kultūras mantojumu. Katrā ziņā prieks
par pedagogiem, kuri rosina savus
audzēkņus būt aktīviem, apgūt
kaut ko vairāk. Tāpat prieks par
jauniešiem, kas ir gatavi pedagogu
piedāvājumu izmantot.»
protamu arī jauniešu auditorijai.
Seši devītās un desmitās klases
audzēkņi zina teikt, ka vajag
novērtēt pie mums pastāvošo
vārda brīvību, ka vienkāršiem
vārdiem var izstāstīt, kas tad
īsti ir totalitārisms, kādi ir šīs un
citu iekārtu plusi un mīnusi.
Pagaidām Spīdolas ģimnāzijā
nav savas skolas avīzes, taču drīzā
nākotnē tāda varētu tapt. Bērni ir
pārliecināti, ka mācību iestādē ir
nepieciešams gan taustāms, gan
interneta medijs. Ja pirmais šķiet
ērtāks, jo paņemams līdzi lasīšanai jebkurā vietā, tad otrs mūsdienu apstākļiem gana piemērots,
jo šodienas skolēni savā ikdienā
bez datora neiztiek. Audzēkņi
atzīst, ka skolas avīzē labprāt
lasītu par aktuālajām problēmām
vienaudžu vidū un, īsāk sakot,
par visu, kas notiek pašu mācību
iestādē un arī citās.
Direktores vietniece audzināšanas darbā Ritma Tīrumniece
atminas, ka iepriekš tapusi arī
filma par jauniešu brīvā laika
pavadīšanu, savstarpējām attiecībām.
Lai izšķirtos par tiem jauniešiem, kuri varētu doties uz ārzemēm, skolā vērtē viņu sekmes un
arī svešvalodas zināšanas.

Jelgavas 5. vidusskolas skolotāja humānās pedagoģijas piekritēja Marina Rutkovska zina, ka katrs viņas audzināmās klases skolēns
Foto: JV
ir personība ar savām individuālām spējām.

Katrs skolēns ir personība
Jelgavas 5. vidusskolā apmēram 20 no 45 izglītības iestādē pastāvīgi strādājošiem mācībspēkiem ir apguvuši humānās pedagoģijas
principus un izmanto tos ikdienas darbā mācību procesā. Humānā
pedagoģija, ko zinātniski pamatojis un pasaulē aktīvi popularizē profesors Šalva Amonašvili, izceļas ar individuālu pieeju katram bērnam,
jo ikviens no viņiem ir personība. Katrs jāpieņem tāds, kāds viņš ir,
meklējot un atrodot to labāko. «Viens visu uztver ātri, cits – lēnām.
Kāds ik pārdienas var būt dusmīgs, bēdīgs vai priecīgs. Humānajā
pedagoģija jāpamana, cik mēs visi esam atšķirīgi. Tā ir pieeja mācību
procesam, lai rezultātā zināšanas atbilstoši savām spējām apgūtu visi
skolēni,» specifiskās pieejas pamatideju raksturo Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
5. vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Gaļina Dovina
stāsta, ka pedagogi regulāri apmeklē seminārus, rīko tikšanās, lai
aizvien profesionālāk mācību procesā pielietotu humānās pedagoģijas
metodes.

Latviešu jaunieši
izceļas ar darbīgumu
Ar bagātīgu uzkrāto emociju bagāžu no Grieķijas pagājušajā piektdienā atgriezās Jelgavas bērnu un jauniešu centra «Junda» četri
dažādu pulciņu dalībnieki un iestādes vadītāja Silvija Andersone.
Viena no atziņām pēc projekta «Veselīgs dzīvesveids» ir tāda, ka grieķu
dzīvesveids nebūt nav veselīgs. «Viņi daudz smēķē un vēlu ēd,» pēc
nedēļas Grieķijā zina teikt S.Andersone. Dienas aizvadītas sarunās,
sporta spēlēs un informācijas apmaiņā. Latvieši cienāja ar dzērvenēm
pūdercukurā, ko grieķi novērtēja kā īpaši augstvērtīgu delikatesi.
Taču tas bija tikai viens no 17 «Jundas» šogad īstenojamajiem
tematiskajiem projektiem, tostarp 15 ir starptautiski. Viens no
interesantākajiem braucieniem bijis uz Turciju, kur mūsējie lieliski
tika galā ar lidmodeļu veidošanu. «Latviešu jaunieši vispār izceļas
ar darbīgumu un mērķtiecību,» vērtē S.Andersone.

Jelgavas uzņēmumos
strādās praktikanti

Kā gada laikā mainījušās
izglītības iestādes

Jelgavas Amatu skolas direktore Edīte Bišere īpaši uzsver šī mācību
gada Eiropas Sociālā fonda programmas četrus atsevišķus izglītības projektus, kas saistīti ar atslēdznieka, šuvēja, friziera un drēbnieka kvalifikācijas praksi uzņēmumos. Minēto specialitāšu audzēkņi no nākamā gada
7. janvāra startēs kā praktikanti vairākās Jelgavas firmās pirms saņemt
kāroto mācību iestādes absolventa diplomu. Projekts paredz, ka prakses
vadītāji uzņēmumos saņems ne vien čaklas rokas, bet arī atalgojumu.
Projektu pirmais posms jau noslēdzies. Tā darba augļi ir pedagogu
sagatavoti metodiskie materiāli, kas piesaistītu ekspertu novērtēti kalpos par kvalifikācijas prakses pamatdokumentu. Jāpiebilst, ka 17. un
18. decembrī risināsies seminārs, kurā skolotāji un prakšu vadītāji gūs
zināšanas darba drošībā, psiholoģijā, konfliktsituāciju risināšanā un citos
ne mazāk svarīgos jautājumos.
Atgādinām, ka arī Jelgavas Amatu skolai izveidojusies sadarbība ar
Francijas pilsētu Ruelmalmezonu. Pavārmākslas meistars un uzņēmējs
Bruno Šaperons Jelgavā viesojies jau vairākkārt. Arī šonedēļ viņš ieradies
ar vērtīgiem padomiem mūsu jauniešiem, kuri izvēlējušies kulināra un
pavāra specialitāti. «Pozitīvi, ka ārzemju uzņēmējs māca kulināriju un
ēdiena gatavošanas tradīcijas, kas Francijā ir gana izsmalcināta kultūras
sastāvdaļa,» teic Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Starp citu, kā zināšanas un iemaņas apgūtas, ikviens jelgavnieks varēs
vērtēt nākamgad, kad Amatu skolā plānots izveidot mācību bāzi, kuras
sniegtos pakalpojumus varēs izmantot ikviens. Tajā ēdienu gan gatavos,
gan pasniegs Jelgavas Amatu skolas audzēkņi. «Pedagogiem un skolēniem šāds sadarbības projekta attīstības pavērsiens noteikti sagādā lielu
gandarījumu. Ceru, ka nākotnē arī Jelgavas Amatu skolas audzēkņiem
būs iespēja doties uz Franciju, lai klātienē nobaudītu turienes virtuves
kultūru. Un ne jau tādēļ, lai izšķirtos palikt tur, bet gan ar mērķi kļūt
profesionālākiem un veidot mūsu pilsētā plašāku piedāvājumu. Katrā
ziņā visa iniciatīva būs viņu rokās,» cerību pilna ir G.Auza.

Pirmsskolas
izglītības iestādes

Motivētu jauniešu
grupa mācās
franču valodu

Neskaitāmos projektos ir iesaistījusies Jelgavas Valsts ģimnāzija. Direktores vietniece izglītības darbā Alda Spirģe min gan
skolu attīstības projektu «Mana skola ir mana pils», kas sācies
2004. gadā ar mērķi apvienot dažādu valstu pieredzi (projektā
iesaistītie partneri ir arī Lietuva, Vācija, Malta), gan nacionālo
dabaszinātņu projektu, kura gaitā mācībspēki un skolēni piedalās
jauna, mūsdienīga mācību satura izstrādē bioloģijā, fizikā, dabaszinībās, ķīmijā un matemātikā, gan vēl citus. Taču noteikti jāuzteic
sadarbība ar Ruelmalmezonu Francijā, ar ko mūsu pilsētas pašvaldība noslēgusi sadraudzības līgumu. Maijā vairāk nekā 20 Valsts
ģimnāzijas skolēnu un divi skolotāji jau apmeklēja Rišeljē liceju.
Viņi guva neviltotu interesi par franču kultūru, tradīcijām un
valodu. Arī tādēļ ar pašvaldības atbalstu skolā strādā profesionāls
pedagogs – franču valodas speciālists. Dažāda vecuma motivētu
jauniešu grupa brīvi izvēlas mācīties franču valodu – vienu no ES
darba valodām.
«Esam ļoti priecīgi, ka ar Francijas sadraudzības pilsētu noslēgts
šāds līgums. Tagad 2008. gada pavasarī Jelgavā gaidām franču
jauniešus. Paši francūži ir ieinteresēti, kāda tad īsti ir ES visā
tās plašumā un krāšņumā. Viņi iepazīsies ar mūsu kultūru un
mākslu, kā arī komunicēs gan franču, gan krievu valodā. Tas ir
ļoti pozitīvs projekts izglītībā,» vērtē Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, kuri pieņēmuši izaicinājumu
fakultatīvi apgūt franču valodu, visi kā viens atzīst, ka tā ir lieliska iespēja. «Pirmkārt, nodarbībās valda laba atmosfēra – tā nav
stunda, kur liek atzīmes un raksta kontroldarbus, taču, šķiet, tieši
tas mācības dara interesantas,» atzīst jaunieši. Te praktiski nav
tādu, kuriem mācīties franču valodu būtu piespieduši vecāki – tā ir
jauniešu izvēle. Piemēram, Kristaps aizraujas ar BMX un teju katru
otro vasaru dodas uz Franciju. «Vienkārši gribas iemācīties franču
valodu, lai, aizbraucot turp, es spētu komunicēties,» tā Kristaps.
Savukārt Liānai Francija ir sapņu zeme jau kopš bērnības. «Franču
restorāni, Eifeļa tornis, parki – mani tas viss vilina. Es tiešām ceru,
ka reiz aizbraukšu uz Franciju, un būtu lieliski, ja tad jau prastu
arī franču valodu,» spriež Liāna, piebilstot, ka skolas piedāvātā
iespēja ir unikāla un jāizmanto.

Entuziasms rakt dziļāk
dabas zinībās un fizikā
Skolotājs Andrejs Salzirnis Jelgavas 1. ģimnāzijā rok dziļāk
dabas zinību un fizikas lauciņā.
Apmēram 15 gadu laikā izdevies
«iefiltrēties» Eiropas skolu tīklojumā un sniegt skolēniem vērtīgu
pieredzi. Kā nozīmīgākos pagrieziena punktus A.Salzirnis min
lielu projektu, kurā tālajā 1991.
gadā iesaistījās valstis, kas var
lepoties ar Baltijas jūras krastu,
tostarp Latvija. Šis projekts ar
pēdējo festivālu Klaipēdā noslēdzās
tikai šogad. Pieredzes apmaiņā
Baltijas jūras apskalotajās zemēs
pamatīgi strādāts, rūpējoties par
Baltijas jūras un apkārtējās vides
aizsardzību.
Savukārt otrs nozīmīgākais
solis sperts 1998. gadā, kad konkrēta projekta laikā notika ne vien
saules starojuma intensitātes mērījumi, bet arī nodibināta cieša sa-

darbība ar Norvēģijas pilsētas Bo
mācību iestādi. Pieredzes apmaiņa
turpinās vēl šodien. Protams, arī
1. ģimnāzija ir viena no Latvijas 50
skolām, kas iesaistījusies Eiropas
Sociālā fonda finansētajā projektā
«Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju
priekšmetos». Mācībspēki un skolēni piedalās jauna, mūsdienīga
mācību satura izstrādē bioloģijā,
fizikā, dabas zinībās, ķīmijā un
matemātikā. «Kuram tad nepatiks
saņemt modernas lietas?» tā par
projekta gaitā iegūtajām jaunajām
ierīcēm retoriski jautā A.Salzirnis.
Viņš stāsta, ka tagad katrs skolēns individuāli var strādāt ar
saņemtajām ierīcēm laboratorijas
darbiem, eksperimentu veikšanai.
Bērniem ir iespēja veikt ar fiziku
saistītus mērījumus, piemēram,

kā mainās attēls lēcā
vai arī pētīt atsperes
stinguma koeficientu
un tamlīdzīgas lietas.
Tāpat saņemtas arī
demonstrējuma ierīces – teleskops
un spektroskops.
Tiesa, vēl nav
sanācis laika
ar teleskopu
zvaigznes pētīt, jo tas jādara vakarā, kad ir
skaidrs
laiks.
T a č u
gan jau arī šī demonstrējuma
ierīce tiks likta lietā. Visus jau
nenosauksi, bet iegūts arī elektrodinamikas darbu komplekts un
citas noderīgas lietas.

«Gaismiņa»
Izveidots jauns rotaļu un sporta
laukums, žogs, divas lapenītes, izremontēti gaiteņi. Atsevišķās grupās
jaunas, krāsainas mēbeles, rotaļlietas, grāmatas, datortehnika, izremontētas telpas un labierīcības.
«Kamolītis»
Bērni sporto izremontētā zālē, izmantojot jauno inventāru. Savukārt
logopēdi strādā gaišos, siltos, ar jaunām mēbelēm aprīkotos kabinetos.
Divu grupu mazuļu guļamtelpās
nomainīti logi, bērniem izremontēta garderobe, pāris grupās iegādātas
jaunas koka mēbeles, bet četrās
– nomainīts grīdas segums.
«Lācītis»
Pagalmā uzslietas divas lapenītes,
sarūpētas jaunas mēbeles.
«Pasaciņa»
Moderni izremontēta zāle.
«Sprīdītis»
Trīs sākumskolas klases pārbūvētas un iekārtotas par pirmsskolas
grupām, iegādātas jaunas mēbeles,
mācību līdzekļi, trauki un nepieciešamie sadzīves priekšmeti. Arī
pārējo grupu telpās veikts kosmētiskais remonts. Sākta piebūves
projekta izstrāde, kas paredz telpas
četrām grupām, peldbaseinu ar
palīgtelpām, kabinetus logopēdam
un medmāsai.
«Rotaļa»
Bērni vecumā līdz trim gadiem
nu ierodas izremontētās telpās.
Iekārtots smilšu un ūdens centrs,
izmantojot jaunākās tehnoloģijas
– siltās grīdas, īpašos grīdas segumus, santehniku un aprīkojumu.
Guļamistabā iegādātas jaunas
gultas, garderobē – drēbju skapīši.
Pilnībā atjaunots jaunākā vecuma
bērnu grupu rotaļu laukums bērnu
kustību aktivitātēm, uzstādītas
divas jaunas stiklotas lapenes.

Pamatskolas

Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskola
Iekārtoti un aprīkoti divi moderni
mājturības un tehnoloģiju kabineti, renovēta aktu zāle, skolai un
internātam nomainīti logi, jumta
segums. Nodots ekspluatācijā moderns medicīnas bloks. Ierīkota
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma.
Jelgavas Speciālā pamatskola
Izremontētas divas mācību klases, iegūti jauni datori un interneta
pieslēgums skolas datorklasei. Sakārtots ielu krustojums pie skolas,
kas tagad ļauj justies drošāk.
Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskola
Ierīkota ugunsgrēka atklāšanas
un trauksmes sistēma.
Jelgavas 2. pamatskola
Bibliotēka papildināta ar mācību
materiāliem un daiļliteratūru, kabineti kļuvuši atbilstoši mūsdienu
prasībām, uzlabojies skolas vizuālais izskats. Nomainīta arī lielākā
daļa logu, renovētas dušu telpas un
ģērbtuves pie sporta zāles.
Jelgavas 3. pamatskola
Veikta visu logu rāmju nomaiņa,
renovētas tualešu telpas, kā arī
izbūvēti jauni datortīkli.
Jelgavas 4. pamatskola
Izbūvēts divslīpņu jumts, izremontēts vizuālās mākslas kabinets.

Vidusskolas

Arī 1. ģimnāzija ir viena no Latvijas 50 skolām, kas iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda
finansētajā projektā «Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos». Mācībspēki un skolēni piedalās
jauna, mūsdienīga mācību satura izstrādē bioloģijā, fizikā, dabas zinībās, ķīmijā un
matemātikā. Skolotājs Andrejs Salzirnis atzinīgi novērtē projekta ietvaros iegūtās
ierīces, ar ko skolēniem itin labi patīk darboties un veikt eksperimentus.

Jelgavas 4. vidusskola
Uzposta skolas sporta zāle: jauna
grīda, logi, apjomīgs kosmētiskais
remonts, pārbūvētas, modernizētas
dušas telpas un ģērbtuves. Visās
klasēs jauni soli, tāfeles un mācību
līdzekļu skapji, atjaunots apgaismojums, iegādāta interaktīvā tāfele un dokumentu kamera. Jauni

insrumenti orķestrim. Pašdarbības
kolektīviem – skaisti tērpi. Patlaban
strauji sākta piebūves celtniecība.
Jelgavas 5. vidusskola
Iegādātas mēbeles mācību procesa nodrošināšanai astoņos kabinetos. Jauns inventārs, iekārtas
un tehnika ķīmijas, fizikas un
mājturības kabinetiem. Izveidots
vizuālās mākslas un kultūras vēstures kabinets ar visu nepieciešamo
aprīkojumu. Iegādāta nepieciešamā
datortehnika, televizori, videomagnetafoni, kopētāji, printeri, 15
kabinetos nomainīts apgaismojums.
Drošībai visā skolā ir izveidota
ugunsdzēsības signalizācija.
Jelgavas 6. vidusskola
Nomainīti logi, nosiltināts pirmais skolas korpuss. Turpmāko
divu gadu laikā paredzēts veikt
visas ēkas siltināšanu. Oktobrī
saņemts jauns sporta inventārs:
paklāji un statīvi augstlēkšanai,
vingrošanas baļķis, «āzis» un citi
rīki. Atbilstoši mūsdienu prasībām
tiks modernizēti bioloģijas, fizikas,
matemātikas un ķīmijas kabineti,
nodrošinot arī mācību saturam
nepieciešamo aprīkojumu.
Jelgavas 1. ģimnāzija
Moderni iekārtoti dabaszinātņu
kabineti, iegūtas jaunu solu rindas,
modernas tāfeles, bagāts grāmatu
klāsts bibliotēkā un nepieciešamais inventārs sporta stundām.
Remonts veikts vairākos mācību
kabinetos, nomainīti siltumapgādes
cauruļvadi cokola stāvā.
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Iekārtoti divi datorkabineti un
datorizēts fizikas kabinets. Svešvalodu skolotāji savās nodarbībās var
strādāt gan ar CD un DVD magnetafoniem, gan televizoriem. Skola
tuvākā vai tālākā nākotnē cer uz
finansējumu ēkas paplašināšanai.
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Ieklāta jauna flīžu grīda 3. stāva
gaitenī, renovēts 1. stāva vestibils
un bibliotēkas telpas.

Profesionālās un interešu
izglītības iestādes

Jelgavas Amatu skola
Skolā tiek mainīti logi un ārdurvis. Sešās klašu telpās veikts kosmētiskais remonts, notiek kapitālais
remonts tualetēs un garderobē.
Izstrādāts ēdināšanas bloka un
metālapstrādes darbnīcu rekonstrukcijas projekts. Mūsdienīgas
iekārtas pavāru un konditoru praktisko apmācību telpās. Decembrī
sākta metālapstrādes darbnīcas
renovācija. Tiks izveidots sanitārais
mezgls, noliktava un darbnīca, nomainot visas pazemes un virszemes
ūdens kanalizācijas un siltuma tīklu
komunikācijas.
Jelgavas Mākslas skola
Saņemts atbalsts izglītības vides
veidošanai, iespējai skolā justies
mājīgi, strādāt radoši un dot savas
zināšanas jaunajai paaudzei.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skola
Audzēkņi spējuši labi sagatavoties un veiksmīgi startēt dažādās
republikas, Eiropas un pasaules
sacensībās. Iegādāts inventārs un
nodrošināta mācību treniņu norise
Jelgavas Sporta hallē, «Daugavas»
stadionā un sporta zālē.
Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
Peldbaseina izmantošanai nodrošināts nepieciešamais apgaismojums. Saņemti papildu līdzekļi
mācību treniņnometnei, kurā varēja piedalīties 50 skolas audzēkņi.
Divu izlašu komandām iegādāti labi
treniņtērpi un jauni sporta krekli ar
skolas simboliku. Joprojām Jelgavas skolu 2. klašu un profesionālā
sporta ievirzes audzēkņiem ir iespēja apgūt peldētprasmi un trenēties
bez maksas.
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Valsts mežā – katram viena eglīte
Tuvojas Ziemassvētku
laiks, un tas nav iedomājams bez svētku
eglītes. Katrs Latvijas iedzīvotājs nonāk izvēles
priekšā – pa ceļam no
darba uz mājām nopirkt
kociņu tuvajā tirdziņā
vai arī doties pēc tā uz
mežu. Akciju sabiedrība
«Latvijas valsts meži»
(LVM) informē, ka arī
šogad katrs iedzīvotājs
LVM apsaimniekotajā
teritorijā vienu eglīti
personiskām vajadzībām drīkst nocirst bez
maksas, stingri ievērojot noteikumus.
LVM Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs informē,
ka personiskām vajadzībām vienu
eglīti (eglītes celma diametram
jābūt mazākam par 12 centimetriem, kas parasti atbilst 2 – 3
metrus garai eglei) LVM apsaimniekotajos mežos drīkst nocirst
katrs Latvijas iedzīvotājs. Eglītes
aizliegts zāģēt jaunaudzēs, bet to
drīkst darīt stigās, grāvmalās,

Svētki
sākas ar
smaržu

Steidzīgajā ikdienas
ritumā īpašo Ziemassvētku noskaņu noteikti palīdz radīt smarža.
Visbiežāk ar šo laiku
asociējas sveču, piparkūku, krustnagliņu un,
protams, egļu skuju
aromāts, taču tam noteikti jābūt īstam.

SIA «Aleja D» direktors Andris Drēska prognozē, ka vairs
nav ilgi jāgaida, līdz īstas eglītes
svētkos būs ekskluzīva lieta. Jau
tagad, lai iegādātos svētku koku,
jāšķiras no krietni lielākas naudas summas nekā iepriekšējos
gados. Viņš to skaidro ar faktu, ka
egles valstī kļūst par retumu lielo
izciršanas apjomu dēļ, turklāt
nesen stādītās līdz nākamajiem
Ziemassvētkiem nepaspēj izaugt.
«Šķiet, ka pamazām noplok cilvēku vēlme svētkus sagaidīt pie
dabīgas eglītes – itin pieprasītas,
īpaši zemās cenas dēļ, pēdējos
gados kļūst mākslīgās plastmasas
egles, turklāt tās steidzīgajā ikdienā cilvēkiem šķiet parocīgākas,»
spriež A.Drēska, gan piebilstot,
ka Ziemassvētkiem tomēr piedien
īstas eglītes smarža.
SIA «Aleja D» cirsto eglīšu
tirdzniecība jau sākusies: 1,5 – 2
metru augstu egli iespējams iegādāties par 10 – 15 latiem, taču kopumā cenu amplitūda ir, sākot no
2 līdz pat 50 latiem. «Šogad egles
vestas no Kurzemes, kur tās augušas atklātākā vietā, nevis meža
biezoknī, tādēļ tās ir kuplākas,»
teic A.Drēska, piebilstot, ka iespējams iegādāties arī eglītes, kuras
rotā čiekuri. Runājot par pircēju
vēlmēm, viņš atklāj, ka ik gadu
pieprasītākās esot sudrabegles.
Protams, jāņem vērā – lai svētku
koks priecētu pēc iespējas ilgāk,
tam jānodrošina mitrums. Tad
arī varēs izvairīties no nobirušām
skujām uz grīdas. «Var iegādāties
arī podotās egles,» viņš teic, gan
norādot, ka īpaši lielas cerības uz
to, ka koku pēc tam varēs iestādīt,
nevajadzētu likt. «Tomēr podotās
noteikti priecēs ilgāk,» A.Drēska
uzsver, ka «ejošākie» ir 1 – 1,20
metru augsti koki konteineros.

zem elektrolīnijām un cita veida
komunikācijām. Izvēloties eglīti
no valsts mežiem, varēsim būt
droši, ka Ziemassvētkus sagaidām, nenodarot pāri mežam, kā
arī atbalstīsim videi draudzīgu un
sociāli atbildīgu mežsaimniecību,
ko paredz zaļais FSC sertifikāts,
kas piešķirts LVM. Tas pieļauj
arī skuju koku zaru savākšanu
no jau nocirstiem kokiem vietās,
kur notikusi meža izstrāde. Tomēr, lai nerastos konflikti, LVM
aicina pirms eglītes ciršanas vai
zaru savākšanas pārliecināties,
kam pieder mežs, visdrošāk – apjautājoties par to LVM mežsaimniecībās vai Valsts mežu dienesta
mežniecībās.
Nereti uzņēmēji savus birojus
un ēku pagalmus vēlas rotāt ar
lielākām eglēm. Šādā gadījumā
LVM iesaka doties uz kādu no
uzņēmuma mežsaimniecībām,
uzmeklēt Pārdošanas daļas vadītāju un izklāstīt savas vēlmes,
un attiecīgā iecirkņa vadītājs norādīs to koku, kuru par attiecīgu
samaksu varēs nocirst.
Līdzīgi jārīkojas arī tiem, kas
svētku laikā valsts mežā vēlas

iegūt eglītes tirgošanai.
LVM izveidota noteikta kārtība
tiem, kas vēlas nodarboties ar
eglīšu ciršanu uzņēmuma apsaimniekotajās platībās tālākai
to realizācijai. T.Kotovičs skaidro,
ka tas nav sarežģīti – jādodas uz
attiecīgo mežsaimniecību vai pie
meža iecirkņa vadītāja, vai viņa
vietnieka, līdzi ņemot personu
apliecinošu dokumentu. Tāpat jāuzrāda Valsts ieņēmumu dienesta
teritoriālā iestāde, kur pircējs
reģistrēts kā nodokļu maksātājs,
šī gada laikā izsniegta izziņa (oriģināls), kas apliecina, ka pircējam
nav nodokļu parādu, kā arī līdzi
jābūt pievienotās vērtības nodokļa maksātāja apliecības kopijai (ja
reģistrējies kā PVN maksātājs).
LVM darbinieks aprēķinās
summu, kas jāsamaksā par eglītēm, zariem vai citām nekoksnes
vērtībām. To pircējs var samaksāt
skaidrā naudā (līdz 20 latiem
– LVM mežsaimniecībā) vai ar
pārskaitījumu. Par saņemto naudu izsniegtā darījuma kvīts vai
pēc pārskaitījuma saņemšanas
izrakstītā pavadzīme ir dokumentārs apliecinājums eglīšu

Jelgavas pašvaldības
noteiktās eglīšu
tirdzniecības
vietas šogad
• Lielā ielā 8 –2 vietas;
• Pērnavas ielā (autostāvlaukuma
teritorijā) – 4 vietas;
• Raiņa ielā 26 – 2 vietas;
• Katoļu ielā pie veikala
«Laimdota» – 2 vietas;
• Mātera ielā 25D – autoostas
teritorijā – 4 vietas;
• Lielajā ielā 30 – 2 vietas;
• Driksas ielas gājēju
posmā – 2 vietas.

Valsts mežā katrs drīkst nocirst vienu eglīti, ne garāku par 2 – 3 metriem.
iegūšanai.
Zemgales mežsaimniecībā
«Jelgavas Vēstnesis» uzzināja,
ka par metru garu eglīti maksa

Nesmādē arī mākslīgās
Kādu egli – dabīgo vai
mākslīgo – izvēlēties,
ir gaumes jautājums.
Kamēr vieni, skatoties
uz mākslīgajiem svētku
kokiem, rauc pieri, citi
tos atzīst par labiem
esam, īpaši novērtējot
to, ka grīda nebūs skujām piebārstīta.
Kā norāda SIA «Rimi Latvia»
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace Valnere, «Rimi» hipermārketos pieejami vairāk nekā 10
mākslīgo eglīšu veidi, un katrs var
izvēlēties savai gaumei atbilstošāko. «Ir 1,80 metru garas egles
ar ļoti kuplām biezām skujām
vai mazliet īsākas (1,20 metri)
kuplas ar mākslīgo sniedziņu.
Ir arī jau izdekorētas egles, piemēram, 45 centimetrus augstas,
kas izrotātas ar dabīgajiem materiāliem – čiekuriem un kaltētām odziņām,» atklāj D.Valnere.
Runājot par to, kas iegādājas mākslīgos svētku kokus,
D.Valnere norāda, ka visbiežāk
tie ir uzņēmumi un organizācijas. «Uzņēmumi mākslīgās egles
iegādājas savlaicīgi, par to lielāko
priekšrocību uzskatot to, ka tās ne
vien labi izskatās, bet tām
nebirst arī skujas,» sabiedrisko attiecību speciāliste at-

Mākslīgās
egles lielveikalos
iespējams
iegādāties,
sākot no
apmēram
pieciem
līdz pat
70 latiem.
klāj, ka Jelgavā pieprasītākā
ir 1,20 metrus augsta egle ar
biezām skujām un mākslīgo sniedziņu. Tās cena ir 7,99 lati. Lai
nopirktu 45 centimetrus augstu
neona eglīti ar lampiņām, jāšķiras
no 4,99 latiem.
Arī SIA «Maxima Latvija»
Nepārtikas preču grupas vadītāja
Zoja Kušele min, ka mākslīgo
egļu pieprasījums pēdējos gados
audzis, turklāt tās iegādājas kā
biroju, skolu un bērnudārzu, tā
arī mājokļa rotāšanai. «Cilvēki
novērtē to, ka egli iespējams
izmantot arī nākamajos Ziemassvētkos, jo tās ir saliekamas,
tādēļ ērti uzglabājamas,» viņa
teic, ka tādējādi netiek izcirsti
dabīgie koki, kas mūsdienās jau
kļuvuši par sava veida «ekstru».
«Maxima» lielveikalos kopumā

ir ap 20 mākslīgo eglīšu veidi.
Zaļas, baltas, melnas un oranžas – katrs pircējs var izvēlēties
tīkamāko. «Melnās un oranžās
šogad ir topā,» Z.Kušele akcentē,
ka aizvien vairāk cilvēku savā
mājoklī vēlas redzēt ko netradicionālu. Viņa norāda, ka pēdējos
gados pieprasītākas esot lielās
egles – no 1,20 līdz 2,40 metrus
garas. Turklāt bez rotājumiem.
«Pircējiem pašiem patīk izvēlēties
egles rotājumus,» viņa paskaidro.
Runājot par mākslīgo egļu cenām, Z.Kušele teic: «1,20 augsta
maksā 14,99 latus, 1,80 metrus
gara – 39,99 latus, savukārt, lai
nopirktu 2,40 metrus lielu egli,
šogad jāšķiras no 69,99 latiem.»
Jāņem vērā, ka atsevišķi jāiegādājas arī egles kāja – tā maksā
vidēji septiņus latus.

varētu būt vidēji divi lati, bet,
piemēram, sešus metrus gara egle
maksātu ap 50 latiem. Izmaksas
gan atkarīgas no tā, kurā vietā

Bumbuļu vietā īstas
piparkūkas
Ar spīdīgiem bumbuļiem bērnus, visticamāk, vairs nepārsteigsim, jo tie,
lieli un mazi, raibi un
vienkrāsaini, veikalu
plauktos gozējas jau
pāris mēnešu. Mākslinieks Druvis Cirītis,
rotājot egli šajos Ziemassvētkos, aicina
atgriezties pie dabīgiem materiāliem.
«Ikdienā mums apkārt ir ļoti
daudz mākslīgu lietu, taču pamazām cilvēki sāk atgriezties
pie dabīgajiem materiāliem,»
novērojis D.Cirītis un atklāj,
kā svētku egle šogad izskatīsies viņa mājās: «Ar bērniem
noteikti
cepsim
piparkū-

Svētku egle podā
Uz stādaudzētavām pirmie pēc sava svētku
koka – eglītes podiņā
– devušies jau novembrī. «Cilvēki to noliek pie
mājas vai uz balkona, un
līdz pat Ziemassvētkiem
tā ir skaista zaļā rota.
Pēc tam atliek vien to
ienest istabā un izpušķot,» saka stādaudzētavas «Dimzas» saimnieks
Guntis Vītoliņš.
G.Vītoliņš un stādaudzētavas
«Aptiekas» īpašnieks Imants
Parfenovičs spriež, ka egles konteineros izvēlas cilvēki, kas vēlāk
tās plāno iestādīt, tomēr daudzi
iepodotās iegādājas to priekšrocību dēļ. Atšķirībā no cirstajām
iepodotajām, ja tās pareizi kopj,
nenobirst skujas, turklāt var

izvēlēties šķirni. Stādaudzētavās iespējams
nopirkt, piemēram,
parasto egli, aso, melno, Serbijas, Kanādas
egli vai baltegli. «Vienai skujas ir
tumšas, citai sudrabainas, vēl kādai
mīkstas,» saka
G.Vītoliņš.
Speciālisti gan norāda, ka iepodoto istabā nav ieteicams turēt
pārāk ilgi: vislabāk
– no Ziemassvētkiem
līdz Jaungadam. «Šādu
eglīti nedrīkst turēt pie radiatoriem, tā regulāri jāaplaista un uz
saknītēm jāuzliek sniegs,» pamāca
G.Vītoliņš. Jāņem gan vērā, ka tas

ir dzīvs koks, tādēļ tam var
kaitēt, piemēram, brīnumsvecītes vai pārlieku silts gaiss.
Tas var liegt eglei pēc tam
ieaugties.
Pēdējos gados ierasts,
ka cilvēki ērtību dēļ nežēlo 5 – 7 latus par Ziemassvētku eglīti podā,
pat ja negrasās to pēc
tam stādīt. «Ja kāda egle
neder kā stādāmais materiāls, stādaudzētavā to
pārdod kā cirstu,» G.Vītoliņš
norāda, ka par 2 – 2,5 metrus
augstu eglīti stādaudzētavā
jāmaksā apmēram 10 lati.
Iepodotas egles cenu galvenokārt nosaka tās augstums. Aptuveni rēķinot – 20 centimetri egles
maksā latu. Tādējādi, lai iegādātos
glītu egli podā, pircējam jāšķiras
no vidēji 5 – 10 latiem.

dota atļauja eglītes cirst. Papildu
informāciju var saņemt LVM
Zemgales mežsaimniecībā pa
tālruni 63007166.

kas,
mājās arī saglabājušies
āboli – mazie sīpoliņi. Tie
tad arī būs galvenais svētku
egles rotājums.»
D.Cirītis spriež, ka eglīte jau
pati par sevi ir skaista, tādēļ
pušķojumam šis skaistums ir
jāpapildina, nevis jānomāc.
Līdztekus piparkūkām un āboliem egles zaros var iekarināt
nelielas folija bumbiņas, ar
drātiņām piestiprināt čiekuriņus, kā arī ievīt elektriskās
spuldzītes. Protams, nedrīkst
aizmirst arī par svecītēm,
tikai jāraugās, lai tās tiek
aizdegtas pieaugušo klātbūtnē. «Īpašu egli var padarīt arī
kāds rotājums, kas saglabājies
no vecmāmiņas vai vecvec-

māmiņas laikiem. Sešdesmit
septiņdesmit gadu veca eglīšu
mantiņa Ziemassvētkos varētu atgādināt par mūžību,»
tā mākslinieks, rosinot egles
galotni izpušķot ar, piemēram,
piparkūkas mēnestiņu.
Uz mākslīgajām eglēm
D.Cirītis raugās skeptiski – tās
varētu derēt birojiem, taču ne
Ziemassvētku noskaņai mājās.
«Īstai eglītei taču piemīt īpaša
smarža, turklāt sintētiskās
ir kaitīgas veselībai. Nedod
dievs, ja tā aizdegas!» viņš
saka. Prātojot par laiku, kad
eglīti vislabāk pušķot, mākslinieks min Ziemassvētku
vakaru vai Pirmo Ziemassvētku rītu. «Parasti eglīti mājās
atnesam mazliet agrāk, un dažas dienas pirms svētkiem
pavadām, ģimenes lokā
gatavojot dabīgus rotājumus.»
Uz jautājumu,
ko darīt ar
s p ī dīgajām
bumbām,
D.Cirītis
atbild: «Ar
tām varētu
izrotāt egli
ārā. Ja vēl
tās zaros
iedegtu
elektriskās
spuldzītes,
tad tumsā izskatītos īpaši
efektīvi.» Taču
tiem, kuriem ļoti, ļoti gribas
krāsainos bumbuļus, viņam
padomā ir arī kompromiss.
«Ziemassvētki taču ir klusais
laiks, tādēļ tajā egli mājās
varētu izpušķot ar dabīgiem
rotājumiem. Taču pēc Ziemassvētkiem, kad cilvēki sāk gatavoties Jaungada svinībām,
eglē droši var iekārt spīdīgās
mantiņas. Tā svētkos ikvienam būtu divas egles,» rezumē
D.Cirītis.
Sagatavoja
Kristīne Pētersone
un Sintija Čepanone
Foto: JV
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Kultūras pasākumi
 15. decembrī pulksten 16 – bērnu un jauniešu deju kolektīva
«Vēja zirdziņš» koncerts «Visus priekus kopā liekam – katram tiks
pa jaunam priekam». Biļešu 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. Biļetes 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).
 23. decembrī pulksten 16 – garīgās mūzikas koncerts.
Jauktais koris «Zemgale» (diriģents Aigars Meri). Programmā
Ariela Ramiresa «Missa Criola» un «Navidet Nuestra» (Sv.Annas
baznīcā).
 25. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku labdarības koncerts. Piedalās Kristy un citi jaunie mūziķi, Aivars Krancmanis
(baritons), Jānis Kurševs (tenors), Aigars Reinis (ērģeles), Jelgavas Sv.Annas draudzes koris (diriģente Rita Staune) (Sv.Annas
baznīcā).
 26. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku koncerts «Gaisma
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; Žans Filips 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).
 4. janvārī pulksten 19 – Nacionālā teātra viesizrāde. Ziemassvētku koncerts «Mēness baltos sniega laukos». «Balts sniedziņš
snieg uz skujiņām....» Viens no visskaistākajiem Ziemassvētku
dzejoļiem acumirklī klausītāju aizved piesnigušā Ziemassvētku
naktī, viesistabā, kur pie kamīna, uz krēsliem un dīvāniem ir
pulcējusies ģimene. Režisore Indra Roga, Nacionālā teātra aktieri un blūza ansamblis «Latvian Blues Band» ir kopā nākuši,
lai uzburtu šo ģimenisko Ziemassvētku vakaru, kurā aicināts
piedalīties ikviens. Programmā skanēs iemīļoti Ziemassvētku
dzejoļi, zināmas, nezināmas, kā arī jaunas latviešu un ārzemju
autoru Ziemassvētku dziesmas Valda Zilvera un Nika Matvejeva
aranžējumā. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6.
 6. janvārī pulksten 14 un 20 – Dailes teātra viesizrāde. Ziemassvētku koncerts «Ar sapņiem dvēs’le ceļot augšup vēlas....»
(J.Poruks). Koncerta pirmajā daļā skanēs ziemeļvalstu Ziemassvētku dziesmas Knuta Skujenieka atdzejojumā, bet otrā daļa ritēs
«Pērļu zvejnieka» zīmē, izdzīvojot Raimonda Paula un Jāņa Petera
pazīstamo dziesmu ciklu, kā arī citu latviešu komponistu dziesmas
ar Jāņa Poruka vārdiem. Koncertā piedalās: I.Balode, R.Būmane,
I.Ķuzule, I.Pļavniece, K.Pasternaka, J.Frinbergs, G.Grāvelis,
J.Paukštello, A.Robežnieks, bērnu vokālā grupa «Dzeguzīte» (vadītāja D.Martinsone). Režisors K.Auškāps, scenogrāfs M.Vilkārsis,
kostīmu māksliniece I.Vītoliņa, vadītājs J.Vaivods. Biļešu cena –
Ls 10; 8; 6.

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).
 No 7. decembra līdz 15. janvārim – Edites Zarekienes darbu
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

Sporta pasākumi
 13. decembrī pulksten 18.30 – Latvijas sieviešu basketbola
līgas meistarsacīkstes «Jelgava» – «Liepājas metalurgs» (Sporta
halle Mātera ielā 44a).

labdarība

Ceturtdiena, 2007. gada 13. decembris

Radi prieku actiņās!
Pagājušajā
gadā «Kovārņa» akcijā
«Radi prieku
actiņās!»
līdztekus
jauniešiem
uz labdarības
koncerta skatuves kāpa
arī pazīstamā
grupa «Double Faced Eels»
– kamēr vieni
tirdzniecības
centrā uzstājās, citi vāca
ziedojumus
maznodrošinātajām
jelgavnieku
ģimenēm.
Foto: no «Kovārņa» arhīva

 Kristīne Pētersone

«Nāk Ziemassvētki, un
šajā laikā katram no
mums ir tuvs dāvināšanas prieks. Kādēļ gan to
nesagādāt tiem, kam tā
pietrūcis visvairāk – ģimenēm, kuras liktenis
nav saudzējis?» spriež
BJC «Junda» direktores
vietniece Inga Jansone
un biedrības «Kovārnis»
jaunieši, aicinot jelgavniekus jau trešo gadu
iesaistīties labdarības
akcijā «Radi prieku actiņās».
Pēc iepriekšējo gadu pozitīvās
pieredzes «Kovārnis» arī šogad
nolēmis rīkot labdarības akciju
«Radi prieku actiņās», kuras laikā
21. decembrī notiks divi labdarības koncerti «Sadzirdi». Pirmais
koncerts no pulksten 15 līdz 17
notiks «Vivo centrā», bet otrs no
pulksten 18 līdz 20 – tirdzniecības
centrā «Valdeka». Kamēr tirdzniecības centros skanēs Jelgavas
bērnudārzu audzēkņu, dažādu
skolu un «Jundas» ansambļu sagatavotie muzikālie priekšnesumi
Ziemassvētku noskaņās, turpat
tiks vākti ziedojumi maznodrošinātajām ģimenēm, lai iegādātos
viņiem nepieciešamās lietas.
«Paralēli lielajam iepirkšanās
drudzim lielveikalos jelgavniekiem būs iespēja baudīt labdarības
koncertu, kura laikā brīvprātīgie
aicinās ziedot naudu maznodrošinātajām ģimenēm. Pēc koncerta
saziedotā nauda tiks saskaitīta
neatkarīgu liecinieku klātbūtnē
un par to tiks iegādātas preces,
kuras pasniegsim personīgi šīm
ģimenēm svinīgā gaisotnē kopā ar
citām dāvaniņām, kuras veidosim
no uzņēmumu saziedotajām mantām,» stāsta I.Jansone.
Koncerts un dāvanas ir tikai

viena akcijas daļa. «Kovārnis»
kopā ar atsaucīgajiem Jelgavas
uzņēmumiem plāno šīm ģimenēm
organizēt arī izklaides programmu, ieskaitot īstas Ziemassvētku
vakariņas kādā no Jelgavas vai
rajona krodziņiem.
Tāpēc «Kovārnis» būs pateicīgs
par ikviena uzņēmēja atbalstu.
«Tas varētu būt jebkas – labas,
bet uzņēmumā vai mājās vairs
nevajadzīgas mēbeles, datori,
dāvanu kartes veikalos, abonementi, brīvbiļetes, kancelejas
piederumi un saimniecības preces,
rotaļlietas, gultas veļa, materiāli,
kuri var būt noderīgi remontam,
sadzīves elektropreces un citas lietas, ko maznodrošinātās ģimenes
noteikti pratīs novērtēt. Reizēm
šīm ģimenēm var nebūt pat tādas
lietas, kuras mums šķiet pašas
par sevi saprotamas,» uzsver
I.Jansone, aicinot ziedotās mantas
nogādāt «Jundā» Skolas ielā 2 vai
arī zvanīt pa tālruni 3022217 akcijas organizatoriem darbdienās

no pulksten 13. «Kovārnis» saka
paldies tiem daudzajiem Jelgavas uzņēmējiem, kuri jau šobrīd
atsaukušies un ir gatavi ar savu
ziedojumu iesaistīties akcijā.
Ar šo akciju «Kovārnis» vēlas
sniegt palīdzību vismaz piecām
Jelgavas maznodrošinātajām
ģimenēm ar trim un vairāk bērniem, kurām formālu noteikumu
dēļ nav iespējams piešķirt sociālo
statusu un iegūt ar to saistītus pabalstus un atvieglojumus. Visbiežāk šajās ģimenēs ienākumi par
dažiem latiem pārsniedz noteikto
minimālo slieksni, lai ģimene
varētu pretendēt uz sociālo palīdzību. Šīs ģimenes «Kovārnim»
palīdzēja atrast Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde. Akcijas mērķis ir
sagādāt šīm ģimenēm pēc iespējas
vairāk nepieciešamu lietu, kuras
tās nevar un arī nevarēs atļauties
nopirkt – tas padarīs viņu Ziemassvētkus gaišākus un ļaus noticēt
brīnumam, kuru radīsim mēs
– jelgavnieki.

«Mūsu mērķis ir aicināt vietējo sabiedrību nebūt vienaldzīgiem pret cilvēkiem, kuriem
ir nepieciešama palīdzība un
atbalsts, dot iespēju ikvienam
izjust gandarījumu par savu dalību labdarības akcijā. Jo vairāk
mēs būsim atsaucīgi, jo vairākām ģimenēm spēsim palīdzēt;
no katra pa mazumiņam – bet
kopā daudz!» saka I.Jansone,
piebilstot, ka nevajag kautrēties,
droši zvaniet un piedāvājiet visu,
kas mājās šķiet nevajadzīgs.
Jauniešu biedrība «Kovārnis»
dibināta 2001. gada 3. janvārī un
tajā darbojas 20 aktīvi jaunieši
vecumā no 16 līdz 25 gadiem.
Piesaistot līdzekļus, «Kovārnis»
jau realizējis tādus projektus kā
«Dodiet darbu», «Stop akcija»,
veselības akcijas «Nepazaudē sevi
labirintā» un «100 un viens grams
veselības», orientēšanās sacensības «Nobīsties Jelgavā», kā arī jau
trešo gadu labdarības akciju «Radi
prieku actiņās» un citas.

