Dāvanu čaukstoņa
un noslēpums. Bērnu mirdzošās acis,
gaidot Ziemassvētku
vecīti. Spoža zvaigzne
virs kūtiņas Betlēmē.
Mīļums un labestība visapkārt.
Tādi ir mūsu
Ziemassvētki.
Atrodiet arī Jūs savu
Ziemassvētku izjūtu un
ļaujieties tai!
Jūsu «Jelgavas Vēstnesis»

Ceturtdiena, 2007. gada 20. decembris

BEZMAKSAS

Nr.31 (31)

Ziemassvētku
sajūtu tirdziņš

ISSN 1691-4201

Notiekošo fiksē
kameras
 Sintija Čepanone

Uzvaras parks Jelgavā
ir pirmais, kurā notiekošo fiksē videonovērošanas kameras. Par
šādu soli pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība» izšķīrusies,
jo diemžēl ne visi iedzīvotāji novērtē to,
kas pilsētā paveikts.
«Lēmumu pieņēmām, lai
Uzvaras parku pasargātu no
demolēšanas,» «Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs Baļčūns
norāda, ka pieredze šajā ziņā
ir rūgta, jo vandaļi vairākkārt
pamanījušies izpostīt gan svētku rotājumus, gan bērnu rotaļu
laukumus, gan citas labiekārtotas vietas pilsētā.
Uzvaras parkā ierīkotas
divas grozāmas videonovēro-

šanas kameras. «Tās izvietotas
tā, ka aptver visu parka teritoriju. Tās reaģē uz kustību
un automātiski sāk ierakstu,
kameras iespējams vadīt arī
manuāli,» skaidro A.Baļčūns.
Ja parka teritorijā konstatētas
nekārtības, ierakstu var noskatīties, lai atrastu vainīgos.
«Tādējādi varam būt droši, ka
parkā notiekošais tiek kontrolēts,» aģentūras direktors
norāda, ka pašlaik tiek risināts
arī jautājums par pastāvīgas
fiziskās apsardzes nodrošināšanu Uzvaras parkā.
Divu videokameru iegāde,
uzstādīšana un sakaru nodrošināšana (Uzvaras parkā tiek
izmantota bezvadu datu pārraide) kopumā izmaksājusi 12
600 latu. Salīdzinot ar summu,
kāda ikreiz tiek tērēta vandaļu
radīto nekārtību novēršanai,
tā nav augsta.

Paldies saka NVO
 Daiga Laukšteina

Arī šogad pirms Ziemassvētkiem – 22. un 23. decembrī – Hercoga Jēkaba laukumā visus gaidīs Ziemassvētku tirdziņš.
 Kristīne Pētersone

Krāsainas piparkūkas, egļu smarža, īsts
Ziemassvētku vecītis
un noskaņai – ziemas
dziesmas un dejas. Tā
ir tikai neliela daļa no
sajūtām, ko sestdien
un svētdien hercoga Jēkaba laukumā
uzburs Ziemassvētku
tirdziņš.
Tirgošanās šajā pirmssvētku
laikā katru gadu uzņem arvien
lielākus apgriezienus, taču tiem,
kam drūzmēties lielveikalos jau
kļuvis par grūtu, šajā nedēļas
nogalē būs iespēja dāvaniņu un

svētku sajūtu meklējumos doties uz Hercoga Jēkaba laukumu. Tur divas dienas darbosies
Ziemassvētku tirdziņš.
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» speciāliste Santa Sīle
stāsta, ka tirdziņam pieteikušies jau vairāk nekā 40 tirgotāji. «Mēs rūpīgi raugāmies, lai
jelgavniekiem tiktu piedāvātas
svētkiem raksturīgas lietas,»
atklāj S.Sīle.
Šoreiz netrūks ne piparkūku,
ne eglīšu, ne medus, maizes,
siera un zivju, tāpat plaši būs
iespējams iegādāties dažādu
amatnieku izstrādājumus – kokgriezumus, pinumus, adījumus,
keramikas darbus, rotas un
citas noderīgas lietas.

Tirgotāji ieradīsies ne tikai no
visas Latvijas, bet pieteikušies
arī vairāki no Lietuvas.
Andelēšanās tirdziņā sākies
sestdien no paša rīta un ilgs līdz
pulksten 16, lai atkal atsāktos
svētdien.
Taču sestdien tirdziņa laikā
solās būt arī plaša kultūras
programma, kas sāksies jau ap
pusdienlaiku. S.Sīle stāsta, ka
būs iespēja baudīt Ozolnieku
bērnu un jauniešu muzikālā
teātra «Nianse», popgrupas
«Lai skan», bērnu un jauniešu
muzikālās studijas, kā arī deju
kolektīva «Dālderi» priekšnesumus.
Savukārt pulksten 16, slēdzot
tirdziņu, visi tiks aicināti kopā

ar folkloras kopu «Dimzēns»
Hercoga Jēkaba laukumā padziedāt un vilkt bluķi, kas pēc
tam kopīgi tiks sadedzināts.
Tirdziņa apmeklētāji var
cerēt uz brīnumu – ierasties
solījies arī Ziemassvētku vecītis,
kurš gaidīs bērnus skaitām pantiņus un dziedam dziesmiņas,
lai no vecīša rokām kā dāvaniņu saņemtu kādu piparkūku.
Katram bērnam būs arī iespēja
kopā ar Ziemassvētku vecīti
nofotografēties.
Tāda solās būt sestdiena, bet
tiem, kas tajā dienā tirdziņu
apmeklēt nepagūs, būs iespēja
to izdarīt svētdien, kad tirdziņš būs atvērts no pulksten
10 līdz 16.

Tērvetes iela gaida braucējus
 Sintija Čepanone

Jau rīt, 21. decembrī,
transporta kustība tiks
atjaunota Tērvetes ielā.
Satiksmes dalībniekiem
jāņem vērā, ka nu iela
ir divvirzienu, krustojumu Tērvetes, Filozofu,
Raiņa un Sarmas ielā
regulē luksofors, mainīts arī galvenais ceļš.
Kā norāda pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns, nu pabeigti
darbi, ko bija plānots paveikt
šajā gadā. Nākamgad, tiklīdz
atļaus laika apstākļi, Tērvetes

ielā tiks uzklāta asfalta virskārta
un veikti labiekārtošanas darbi,
tostarp iesēts zāliens un uzklāts
krāsojums. Projekta kopējās izmaksas ir 1,64 miljoni latu.
Tagad pa Tērvetes ielu autotransports var pārvietoties divos
virzienos, taču A.Baļčūns akcentē, ka mainījies arī galvenais ceļš
– nu tas ir virzienā no Raiņa uz
Filozofu ielu. «Būtiski, ka pēc ielas rekonstrukcijas kustību Tērvetes, Filozofu, Raiņa un Sarmas
ielā regulēs luksofori, turklāt tie
ir pirmie Jelgavā, kas aprīkoti ar
skaņas signālu,» «Pilsētsaimniecības» direktors gan norāda, ka
skaņas signāls, visticamāk, tiks
pieslēgts nākamā gada sākumā,

kad speciālisti radīs optimālo
risinājumu tā skaļumam, lai
signāls netraucētu apkārtējos
iedzīvotājus. Šāds luksofors paredzēts vājredzīgo un neredzīgo
iedzīvotāju drošībai, jo Filozofu
ielā 5 atrodas Latvijas Neredzīgo
biedrības Jelgavas teritoriālā organizācija. Plānots, ka luksofors
darbosies visu diennakti – atšķirība vien tā, ka nakts režīmā tam
būs īsāks gaismas intervāls.
Savukārt autobusu satiksme
Tērvetes ielā tiks atjaunota sestdien. Kā norāda SIA «Jelgavas
Autobusu parks» valdes loceklis
Pēteris Salkazanovs, tas tādēļ,
lai iedzīvotāji varētu pierast pie
domas, ka turpmāk pa šo ielu va-

rēs pārvietoties arī sabiedriskajā
transportā – 9. un 16. maršruta
autobusos. «Kaut arī Tērvetes
iela līdz šim bija vienvirziena,
sabiedriskais transports kursēja
abos virzienos,» P.Salkazanovs
akcentē, ka turpmāk pasažieri
pirmām kārtām varēs novērtēt
autobusu pieturvietu kvalitāti.
Informācija par 9. un 16. autobusa atiešanas laiku jau līdz 22.
decembrim būs pieejama JAP
mājas lapā www.jap.lv, kā arī izvietota autobusos. Jāpiebilst, ka
sestdien ar 16. autobusu izbraukt
pa Tērvetes ielu pirmie pasažieri
varēs jau pulksten 6.40, savukārt
9. maršrutā pirmais reiss aties
pulksten 7.

Skanot abpusējiem
pateicības vārdiem,
pirmdien Jelgavas
pašvaldības vadība
ar naudas balvām
sveica pilsētas sabiedriski aktīvās organizācijas.
Ziemassvētku gaidīšanas
laikā tikties ar nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem un
teikt paldies par paveikto
pilsētā nu jau ir Jelgavas pašvaldības tradīcija. Pie naudas
balvas un Jelgavas kalendāra
tika organizācijas, kas rada
prieku un gaišumu tiem cilvēkiem, kuriem ikdienā tā
pietrūkst. «Nevalstiskās organizācijas ir mūsu sadarbības
partneri. Ja nepalīdzēsiet,

daudz kas paliks neizdarīts,
daudzas idejas nepiepildītas. Šogad strādāts pilsētas
attīstībai, daļa sabiedrisko
organizāciju atradušas jaunas
mājvietas. Ceru, ka tas nesīs
labu darbošanās prieku. Lai
izdodas strādāt aizvien raženāk!» savā apsveikuma uzrunā sacīja Jelgavas pašvaldības
vadītājs Andris Rāviņš.
Kopumā naudas balvās nevalstiskās organizācijas jaukai
Ziemassvētku sagaidīšanai
saņēma 9000 latu.
Pa s ā k u m ā s i r s n ī g i t i k a
sveikta arī jaunā Jelgavas
pensionāru biedrības vadītāja
Marija Kolneja. «Pagaidām
uzņēmos tādu atbildību uz
pusgadu. Mēģināšu atdzīvināt
šo organizāciju, kurā pašlaik
ir gaužām maz biedru,» apņēmības pilna ir M.Kolneja.
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Ziemassvētku vecīša stāsts
 Ritma Gaidamoviča

Ziemassvētki mums
saistās ar baltām sniega kupenām, piparkūku smaržu, izrotātu eglīti un dāvanām,
kuras parasti sarūpē
Ziemassvētku vecītis.
Tuvojoties Ziemassvētkiem, «Jelgavas Vēstnesis» uz sarunu aicināja
īstu Ziemassvētku vecīti, kas gadu no gada,
kopā ar saviem palīgiem gādājot dāvanas,
iepriecina ne vienu vien
jelgavnieku.
Kā tad klājas Ziemassvētku
vecītim?
Jāsaka, ka grūti, jo esmu manāmi pieņēmies svarā. Mūsu ģimenē
tā iegājies, ka piedzimstot sveram
176 kilogramus, taču pa šo gadu
man uzaudzis liels vēders – tagad
sveru veselus 250 kilogramus!
Palīgā esmu saucis draugu dakteri Grimlinu, kas man noteica
diētu un lika vairāk kustēties, lai
es pēc iespējas ātrāk atgūtu savu
iepriekšējo formu. Citādi esmu
daudz par smagu – ziemeļbrieži
mani vairs nevar aizvest tur, kur
man jānokļūst. Jau kādu laiku
apzinīgi cenšos ņemt vērā daktera zirgiem.
ieteikumus un ēdu, ievērojot viņa
Vai ar visiem darbiem tienotievēšanas programmu, kopā kat galā viens?
ar bērniem nodarbojos ar sportu,
Protams, ne. Man ir draugi, kulai saglabātu sevī veselīgu garu. rus parasti ņemu līdzi, piemēram,
Diēta gan ir ļoti traka: brokastīs Pelīte Sniedzīte. Vecāki viņai tādu
varu apēst tikai pusgrauzdiņu vārdiņu ielikuši, jo, guļot šūpulītī,
un izdzert nepilnu glāzi ūdens, viņai virsū uzlidoja pirmā sniega
pusdienās – trīs zirņu pāks- pārsliņa. Viņa šogad ir vienīgā,
tis, glāzi ūdens, vārītu zivs asti kas bērniem dod sniega prieku, jo
un saldajā – pusi ābola serdes. līdzi ņem sniega pikas, ar kurām
Launagā izdzeru glāzīti piena, pikoties. Vēl man ir Dakterīte
vakariņās apēdu 12 zirņus, vārītu Vāverīte – meža dakterīte, kas
zivs galvu, kā arī otru pusīti ābola palīdz, ja kādam zvēriņam mežā
serdes, uzdzerot glāzi ūdens. Un klājas grūti. Draugs ir arī Rūķītis
tā sešas dienas nedēļā. Svētdie- Bekucis, kurš gan pašlaik ir dikti
nās gan man ir
bēdīgs, jo sēnes
svētki – brokasvairs neaug.
Spilgti
atceros
tīs drīkstu apēst
Viņš bēdājas,
puisīti, kurš sa- ka nevar sēņot.
veselu grauzdiņu un glāzi pietāds noskuviem vecākiem Sēž
na, pusdienās
mis, skatās bil– vārītu vistas
teica, ka es ne- žu grāmatas par
spārniņu, visu
sēnēm, bet mēs
esot īsts – man viņu cenšamies
ābola serdi, bet
vakariņās man
kopā
jābūt no Somi- iepriecināt,
pienākas pat vear bērniem sajas, tāpēc es stādot sniega sēsela ābolu miza!
Nu, ievērojot diēTad viņam
nevarot runāt nes.
tu, sportojot un
kļūst jautrāks
dejojot kopā ar
prāts.
latviski
bērniem, esmu
Kur visbiepietuvojies sažāk jūs viesovam normālajam svaram, bet jaties?
darbs vēl jāturpina.
Protams, visvairāk man saVai nav grūti pārvietoties nāk doties uz Jelgavas skolām
ziemeļbriežu kamanās šādos un bērnudārziem pie mazajiem
laika apstākļos?
jelgavniekiem. Šad tad gadās
O, manas kamanas der visiem paciemoties kādā Jelgavas prilaika apstākļiem! Tās kustas vātmājā, bet aizbraucu arī uz
arī tad, ja nav sniega. Lidojam tuvākajām pilsētām – Rīgu un
pāri mežiem, takām, laukiem, Dobeli. Savu reizi ierodos arī
māju jumtiem un jūtamies ļoti rajona solās un kultūras namos.
droši. Kamēr iepriecinu mazos Šogad braukšu ciemos pie tādiem
jelgavniekus, savus ziemeļbrie- bērniņiem, kuriem dzīvē kāds nožus atstāju Jelgavas pievārtē, lai darījis pāri, atņemot vecākus, kā
paganās skaistajos mežos un arī arī pie invalīdiem un psihoneiroLielupes palienes pļavās kopā loģiskās slimnīcas «Ģintermuiža»
ar šogad atvestajiem savvaļas ļaudīm.

Šajā reizē
Ziemassvētku
vecītis viesojās
pie Jelgavas 3.
pamatskolas
bērniem. Visiem jaunāko
klašu skolēniem viņš bija
sagādājis pa
lielai saldumu tūtai un
uzklausīja, ko
bērni vēlas
saņemt svētkos. 3. klases
skolniece Jolanta Indrāne
Ziemassvētku
vecītim austiņā palūdza
kādu skaistu
grāmatu.
Foto: JV
Kā pa gadiem mainījušās
Ziemassvētku vecīša tradīcijas un darbs?
Jā, jā, es te darbojos dikti ilgi.
Un mode arī mums mainījusies.
Ja kādreiz mēs, visi Ziemassvētku
vecīši, staigājām garos mēteļos,
tad tagad jau esam pārņēmuši
modernāku apģērbu – bikškostīmu. Bet pašos pamatu pamatos
nekas daudz nav mainījies, jo Ziemassvētku vecītis jau ir mūžīgs.
Runājot par tērpa krāsu, tomēr
paliekam pie sarkaniem kostīmiem, jo ziemā visiem vajadzīgs
siltums. Ne velti senas paražas
vēsta, ka sarkanās drēbes silda
daudz vairāk par citu krāsu apģērbu. To var izmēģināt ikviens:
jāuzvelk vien sarkans krekliņš
– uzreiz jutīsiet lielāku siltumu.
Varbūt ir kādi interesanti
atgadījumi, ko atceraties?
Mani draugi teic, ka esmu
ļoti interesants Ziemassvētku
vecītis, jo pie bērniem neeju tikai noklausīties mājās iemācīto
dzejolīti un atdot dāvanas, bet
gan katru gadu izdomāju, kā ar
mazajiem jautri pavadīt laiku un
rast jaunus piedzīvojumus. Šogad
mani pārņēmis trakums ar diētas
ievērošanu, nākamgad gan uzmanīšos, lai tāda nelaime nenotiek.
Savulaik uz Ziemassvētkiem man
neizauga bārda, bet bērni tāpat
mani pieņēma, tas gan bija vēl
tad, kad biju ļoti jauns... Vienu
gadu mana sieva Sniegamāte
mani iemidzināja, jo es saslimu, tad viņa vēlējās manā vietā
braukt pie bērniem ar dāvanām.
Darīju visu, lai atveseļotos, beigu
beigās jau ierados visur, kur mani
gaidīja. Arī ar bērniem gadās interesanti notikumi – spilgti atceros
vienu, kad puisītis savai mammai
un tētim centās iestāstīt, ka es
neesot īsts Ziemassvētku vecītis

– man jābūt no Somijas, tāpēc
es nevarot mācēt runāt latviski.
Pēc īpaša pieteikuma es runāju
ar viņu somiski, angliski, vāciski
un krieviski, līdz sapratu, ka tas
ir latviešu bērns un ar akcentu
centos sarunāties viņa dzimtajā
valodā. Tur jau tā lieta, ka es zinu
visas valodas. Tāpēc puisēns pēc
pasākuma vecākiem tomēr bija
atzinis, ka šis ir īstais Ziemassvētku vecītis.
Kā mainījušās cilvēku prasības pret Ziemassvētkiem,
vecīti...
Pašos dziļumos jau nav mainījušās, jo Ziemassvētki ir ļoti
bagāti tradīcijām, un arī mans
uzdevums ir pilns dažādām
tradīcijām. Taču mainās dāvanas – tās gan iet laikam līdzi.
Kādreiz bija lelles un mašīnas,
grāmatas, tad nāca laiks, kad
vajadzēja Play station, bet tagad
jau prasa datorus un visādas
citādas gudras lietas. Esmu
ievērojis, ka dzīves līmenis aug,
arī bērni kļuvuši daudz gudrāki
un prasīgāki. Par grāmatiņām
un rotaļlietām vairs īpaši nepriecājas, viņiem tagad vajag
tehniskas lietas.
Kas šajā gadā prasīts bērnu
vēstulēs?
Vēstuļu man ir ļoti daudz, turklāt no visas pasaules! Protams,
esmu saņēmis arī mazo jelgavnieku rakstu darbus. Ir garākas,
īsākas, skaistākas vēstules ar
dažādiem vēlējumiem man un
klusiem lūgumiem Ziemassvētkos
saņemt to, ko sirsniņa kāro. Katrs
no rakstītājiem noteikti vēlas saņem saldumu tūtu no Lapzemes,
kuras veidošanā palīgos nāk akciju sabiedrība «Laima», igauņu un
lietuviešu saldumu fabrikas. Un
tad otrajā daļā vēl ir tā materiāli
tehniskā lieta – dators, telefons,

DVD atskaņotājs un citas.
Kam tad ir lielākas dāvanu
prasības?
Laikam jau bērniem, jo viņi
mūsdienās ir daudz vērīgāki un
zinātkārāki. Pieaugušie pieņem
visu, arī dāvanas, kuras, iespējams, nemaz nav vēlējies. Bet
ar mazajiem tā nevar – ja viņi
ir kaut ko galvā ieņēmuši, tad
neatkāpsies no tā, viņiem no
Ziemassvētku vecīša tas noteikti
jādabū. Viņi arī parasti ir tie, kas
mani nopēta no zābakiem līdz
pat matu galiņiem, lai pārliecinātos, vai esmu īsts. Redz visu
līdz pēdējam sīkumiņam, tāpēc
katrus Ziemassvētkus man jābūt ļoti labā formā.
Un kā ar žagariem – nu
tiem nepaklausīgajiem?
Es vienmēr pie bērniem eju
bez žagara. Uzskatu, ka tētis
un mamma ikvienam bērnam
ir pietiekams žagars un man
nevajadzētu mazos biedēt un
audzināt. Izrādās, mana taktika
ir ļoti pareiza. Taču vecāki bieži
vien dara ļoti nepareizi, saviem
bērniem sastāstot, ka es nākšu
kā bubulis ar žagaru un rāšu,
ja viņš kaut ko nedarīs. Tādos
gadījumos bērns bailīgi skatās
uz mani kā uz briesmoni, taču
es vienmēr mēģinu pierādīt,
ka tā nav. Es aicinātu vecākus
nebiedēt bērnus, bet gan stāstīt, ka Ziemassvētku vecītis ir
mīļš, apaļš vīriņš, kas ierodas
katros Ziemassvētkos. Tādos
brīžos lielākā dāvana ir baiļu
aizdzīšana.
Ko pašam Ziemassvētku vecītim nozīmē Ziemassvētki?
Hi, hi, hi. Daudz darba, protams, bet tas gandarījums jau
redzams bērnu actiņās, kad tās
mirdz, priecājas. Kad viņi mīļi
pieglaužas man pie krūts un dod
to spēku vēl iet, darīt, strādāt un
katru gadu gādāt jaunus priekus
un dāvanas. 24. decembris, īstais
Ziemassvētku vakars, arī man ir
atpūtas un dāvanu saņemšanas
laiks. Bet gadās, ka tieši šajā dienā
apciemoju kādu jelgavnieku, kas
visu gadu labi uzvedies, mājās.
Kā ar bērnu priekšnesumiem?
O, labi, jo visi noteikti zina
«Zvaniņš skan», visi zina kādu
dzejolīti. Dikti priecājos, ja no
kāda bērna izdzirdu jaunu pantiņu vai dziesmiņu, jo diemžēl šo
daudzo gadu gaitā dzejoļi palikuši
tie paši un vecāki saviem bērniem
neko jaunu nemāca. Tas būtu
nākamā gada ieteikums vecākiem: nopirkt jaunu grāmatiņu
un iemācīt saviem bērniem agrāk
nedzirdētu dzejoli vai dziesmiņu.
Tad es pat varētu sagādāt vēl
kādu pārsteigumu līdztekus ierastajai dāvanai!
Vai bērnos ir ticība jums?
Bērniem līdz pieciem sešiem
gadiem noteikti ir ticība, bet vecākiem tā ir spēle ar Ziemassvētku
vecīti, kad viņi notic man, izjūt
brīnumu un saprot, ka esmu īsts
un arī nākamajā gadā atgriezīšos ar jauniem piedzīvojumiem,
sagatavotām spēlēm un uzdevumiem.

Skaitļi runā

Jelgavas pašvaldības budžeta ieņēmumi kopā ar investīcijām
2005. gads

2006. gads

23,57 miljoni latu

29,82 miljoni latu

2007. gads

2008. gada
prognoze

46,99 miljoni latu

57,2 miljoni
latu

Pilsētnieks vērtē

Kādu dāvanu
jūs šogad
gaidāt no
Ziemassvētku
vecīša?

Edgars
Šterna,
skolnieks:
– Par dāvanām un svētkiem vēl nemaz neesmu
domājis. Pērn
viņš mani apveltīja ar sporta preci – hanteli,
šogad varbūt varētu viņam palūgt
kādu elektropreci, piemēram, DVD
atskaņotāju vai kaut ko citu.
Santa Skaba,
studente:
– Portatīvo
datoru. Man
ir savi Ziemassvētku vecīši
– krusttēvs un
brālis, kuriem
jau esmu devusi dažus mājienus par to, ko es
Ziemassvētkos vēlētos. Tāpēc ceru,
ka pēc svētkiem man studijās palīdzēs arī personīgais dators.
Aigars Sviķis,
operators:
– Galvenais
sagaidīt labu
veselību ne
tikai Ziemassvētkos, bet
visu nākamo
gadu. Varbūt
kaut ko mīļu un maziņu arī, bet, ko
tieši, par to lai domā Ziemassvētku
vecītis. Arī bērniem ir lielas vēlmes,
taču jāskatās, vai tās visas vecītis
– tētis – varēs piepildīt.
Gunita
Gruģe,
sardze:
– Es pat nezinu, jo par
t o ne e smu
domājusi. Bet
meitām gan
– vienai vajadzīgs matu taisnotājs viņas sprogainajiem matiem, otrai apģērbs,
bet visai ģimenei, kā jau daudziem
mūsdienās, viņš varētu atnest
platekrāna televizoru, kas būtu
galvenā dāvana.
Arnita
Lieģeniece,
māmiņa:
– Es savu dāvanu jau esmu
sagaidījusi
– decembra
sākumā piedzima dēliņš,
kas man ir lielākā dāvana, citas
man nemaz nevajag. Savukārt
kopā ar trīsgadīgo dēliņu Ziemassvētku vecītim uzrakstījām vēstuli,
kurā viņš min, ka vēlas saņemt
robotu. Tagad mācāmies Ziemassvētku dzejolīti.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
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Bērnu
zīmējumi
Brazīlijā
 Kristīne Pētersone

Pussimts bērnu zīmējumi par tēmu
«Ziemassvētki manā
pilsētā» aizceļojuši uz
Jelgavas sadraudzības
pilsētu Brazīlijā Novu
Odesu. Jelgavas skolas pretim saņēmušas
mazo Brazīlijas mākslinieku zīmējumus.
Pirmssvētku laikā gan Jelgavas, gan Novu Odesas bērni zīmēja darbus par tēmu «Ziemassvētki manā pilsētā». Labākie
mūsu bērnu darbi nosūtīti uz
Brazīliju, bet jelgavnieki saņēma zīmējumus, ko radījuši
viņu vienaudži Brazīlijā par
tādu pat tematu, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektorā.
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pauž prieku
par skolēnu un mākslas nodarbību vadītāju lielo atsaucību.
Īpaši aktīva bijusi 6. un 5.
vidusskola, 1. internātpamatskola, 3. pamatskola.
Žūrijas komisijas pārstāve
aģentūras «Kultūra» galvenā
māksliniece Anda Kalniņa
stāsta, ka kopā no Jelgavas
skolām saņemti gandrīz 200
zīmējumi. «Tā kā no sadraudzības pilsētas saņēmām vairāk
nekā 40 darbus, tad arī pretī
nosūtījām tikpat. Taču pārējie
līdz janvārim būs skatāmi kultūras namā – uz to mudināja
patiesais krāšņums iesūtītajos
darbos, ko būtu žēl neparādīt
citiem.»

Rūķi iepriecina
mazos slimniekus
 Sintija Čepanone

«Mums ir ļoti liels
prieks, ja varam prieku sagādāt citiem,»
saka Kristīnes mamma
Iveta Bumbiere, kas
kopā ar citiem «rūķiem» no bērnudārza
«Gaismiņa» ieradās
Jelgavas pilsētas slimnīcas Bērnu nodaļā, lai
sagādātu pārsteigumu
mazajiem slimniekiem.
Pāris dienu vēlāk pie
bērniem un medicīnas
darbiniekiem viesojās
arī radošo domu un
darbu centra «Svētelis» dalībnieki.
Pirmsskolas izglītības «Gaismiņa» vadītāja Dzidra Bumbiere
stāsta, ka pagājušā Gaismas
nedēļa dārziņā aizritējusi svētku
noskaņās. Tā 14. decembrī, bērnudārza vārdadienā, noslēdzās
ar sirsnīgu viesošanos Jelgavas
pilsētas slimnīcas Bērnu nodaļā,
kad «Gaismiņas» audzinātājas
un vecāki Bērnu nodaļas vadītājai Līgai Laizānei pasniedza
dāvaniņas, kas paredzētas mazajiem slimnīcā, «lai gaismiņu
nodotu no sirds uz sirdi».
«Mūsu dārziņā valda ļoti
labvēlīga noskaņa. Kopā ar vecākiem nolēmām sarūpēt dāvaniņas, lai iepriecinātu kādu skumju bērna sirsniņu,» Dz.Bumbiere
uzteic «Gaismiņas» audzēkņu
vecākus, kas kopīgiem spēkiem
sarūpējuši teju simts paciņas

Ja laika apstākļi būs
būvniecības darbiem
piemēroti, tad jau nākamā gada martā ekspluatācijā tiks nodoti
divi dalītās atkritumu
savākšanas laukumi
Jelgavā – Salnas ielā 20
un Paula Lejiņa ielā 6.
Šobrīd turpinās darbs
pie to izveides.
Pagājušajā nedēļā noasfaltēts
un iežogots laukums Paula Lejiņa ielā, savukārt šajā vēl turpinās darbi Salnas ielā. Atkritumu
laukumu izveidošanas kopējās
izmaksas ir 293 790 lati, un
darbi konkursa kārtībā uzticēti
uzņēmumam «Kulk».
Laukumu izbūve norit projekta «Dalītās atkritumu vākšanas
punktu izveide Jelgavas pilsētā»
ietvaros. Tā koordinatore Dace

Dimanta stāsta, ka laukumu
izveide paredz ne vien to izbūvi,
bet arī atkritumu konteineru un
cita nepieciešamā aprīkojuma
piegādi un informācijas pasākumu īstenošanu.
D.Dimanta norāda, ka projekts tiek realizēts ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, kas veido apmēram pusi no nepieciešamajiem
līdzekļiem, 3,4 procenti ir valsts
finansējums, bet pārējo naudu
piešķir Jelgavas dome.
Jāatgādina, ka Zemgales
reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.
– 2013. gadam, kas izstrādāts
atbilstoši valsts noteiktajām
atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas vadlīnijām, paredz
vairāku veidu atkritumu šķirošanu. Plānots, ka perspektīvā
līdz 2013. gadam atkritumu
šķirošanas laukumos tiks izvietoti konteineri dārzu, celtnie-

Īsi
 Ceturtdien no pulksten 11
«Pilsētas pasāžas» 2. stāvā sāks
darboties labdarības izstāde
gadatirgus «Nav gala Tavai
devībai...». Tajā piedalīsies pilsētas
nevalstiskās organizācijas ar saviem
darinājumiem: Jelgavas pilsētas lielo
ģimeņu centrs «Spiets», Jelgavas
Pensionāru biedrība, radošo domu
un darbu centrs «Svētelis», Jelgavas
pilsētas Invalīdu biedrība, Jelgavas
krievu biedrība «Istok», ukraiņu kultūras centrs «Džerelo», Jelgavas pilsētas
un rajona baltkrievu biedrība «Ļanok»,
Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļa, Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis»,
sociālās aprūpes centrs «Jelgava», Jelgavas 2. pamatskola. Ikviens iegādātais izstrādājums atbalstīs mazturīgo
iedzīvotāju labklājību. Izstrādājumi
ir pilsētas sabiedrisko organizāciju
meistaru roku darbi.

 LLU Studentu pašpārvalde
turpināja pagājušajā gadā iesākto tradīciju un organizēja
LLU Gada balvas pasniegšanas
ceremoniju, suminot spožākos
un centīgākos LLU mācībspēkus, darbiniekus un studentus par ieguldījumu un labi
padarītajiem darbiem. Deviņās

«Dāviniet kā šajā Ziemassvētku laikā, tā Vecajā un Jaunajā gadā,» pasniedzot dāvaniņas, labu
veselību un mīļus Ziemassvētkus Jelgavas pilsētas slimnīcas Bērnu nodaļas pacientiem novēl
Foto: JV
bērnudārza «Gaismiņa» audzinātājas un audzēkņu vecāki.
bērniem, kuriem Ziemassvētki
un Jaunais gads būs jāsagaida
slimnīcā.
«Sākumā gan mazliet satraucāmies, vai izdosies sarūpēt
pietiekami daudz dāvanu, taču
tas mums ir izdevies,» Kristīnes
mamma atklāj, ka meita aktīvi
iesaistījusies dāvanu gādāšanā
bērniem slimnīcā. Mīkstās rotaļlietas, mantiņas, spēles – tās
ir tikai dažas lietas, kas bērnu
un vecāku rokās pārtapušas par

Top šķiroto atkritumu laukumi
 Sintija Čepanone
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cības, koksnes un plastmasas
atkritumiem, PET pudelēm,
kartonam, papīram, caurspīdīgajam stiklam, krāsainajam
stiklam, melnajiem, krāsainajiem metāliem, tekstilijām,
gumijām un ādas atkritumiem,
akumulatoriem, gaismas spuldzēm, mazgabarīta elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumiem. Būs arī videi drošs
konteiners bīstamo sadzīves
atkritumu savākšanai.
Lai iedzīvotājus ieinteresētu
atkritumu šķirošanā un viņiem
būtu izprotamāka atkritumu
otrreizējās pārstrādes nozīme,
projekta «Dalītās atkritumu
vākšanas punktu izveide Jelgavas pilsētā» gaitā paredzēts
izdot bukletus gan latviešu, gan
krievu valodā, kā arī izgatavot
un izvietot informatīvus plakātus
un stendus. D.Dimanta prognozē,
ka tos iedzīvotāji varētu lasīt jau
nākamā gada sākumā.
Pagājušajā
nedēļā tika asfaltēts dalītās
atkritumu vākšanas laukums
Salnas ielā.
Pie seguma un
žoga jau ticis
laukums Paula
Lejiņa ielā. Ja
laika apstākļi
būs būvniecībai labvēlīgi,
jau pavasarī
jelgavnieki tur
varēs nodot
savus sašķirotos atkritumus.
Foto: JV

mīļām svētku dāvanām un, glīti
iesaiņotas, nonākušas slimnīcā.
«Rūķi» parūpējušies, lai uz
katras dāvanas būtu norādīts,
kam tā domāta – puisītim vai
meitenītei, pavisam mazam
slimniekam vai pusaudzim. «Šis
ir pirmais gads, kad Gaismas
nedēļa tiek noslēgta ar dāvaniņu
pasniegšanu bērniem slimnīcā,
taču tā varētu kļūt par mūsu
dārziņa tradīciju,» saka «Gaismiņas» vadītāja.
L.Laizāne, paužot prieku par
«Gaismiņas» rūķiem, teic, ka
viņi šogad ir pirmie, kas apdāvinājuši Bērnu nodaļas pacientus.
Taču droši vien būs vēl kāds,
kas viņus iepriecinās, jo arī
iepriekšējos gados apkārtējie
viņus uzmundrinājuši ar gan
dāvaniņām, gan koncertiem.
«Pašlaik slimnīcā ārstējas ap 30
bērnu, un daudziem Ziemassvētki un Jaunais gads būs jāsagaida
šeit,» atklāj L.Laizāne, neslēpjot
samulsumu par dāvanu kal-

niem, kas nu kopā ar kolēģiem
jānogādā slimniekiem. «Tagad
jāķeras pie darba,» apņēmības
pilna iepriecināt visus bērnus,
kas šo laiku pavadīs slimnīcā,
ir nodaļas vadītāja.
Savukārt 18. decembrī mazos
slimniekus devās iepriecināt
radošo domu un darbu centra
«Svētelis» dalībnieki, kā arī cilvēki, kas gan ikdienā, gan svētkos ir kopā ar «svētelīšiem» un
izteikuši vēlēšanos iesaistīties
Ziemassvētku noskaņas radīšanā slimnīcas Bērnu nodaļā.
«Šogad nolēmām desmito tiesu
no naudiņas, kuru mums kā
sabiedriskai organizācijai Ziemassvētkiem uzdāvināja dome,
veltīt ne tikai bērniem, bet arī
personālam – cilvēkiem, kas,
ikdienu esot kopā ar viņiem,
pelnījuši pateicību par savu
darbu,» saka «Svēteļa» vadītāja
Ingrīda Lisovska. Kā dāvanu
ciemiņi bija sarūpējuši koncertu
un kārumus.

nominācijās – gada dekāns, mācībspēks, palīgs, fakultātes studentu
pašpārvalde, fakultātes pasākums,
zinātnieks, komandants, struktūrvienība – tika apbalvoti paši labākie. Šogad
saņemtas 50 anketas no studentiem
un darbiniekiem, nominācijām izvirzot
savus kolēģus.

 Reģistrētā bezdarba līmenis
valstī 2007. gada novembra
beigās bija 4,8 procenti – Jelgavā tas ir zemāks nekā vidēji
valstī jeb 3,9 procenti. Valstī
bezdarba līmenis salīdzinājumā ar
oktobri samazinājies par 0,1 procentu. Novembrī bezdarba līmenis
samazinājies 13 valsts rajonos un republikas nozīmes pilsētās, nemainīgs
palicis sešās, bet palielinājies – 14.
No reģioniem zemākais bezdarba
līmenis novembrī reģistrēts Jelgavas
rajonā – 3,5 procenti. Visaugstākais
bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē.
Novembrī Rēzeknes rajonā tas bija
16,4 procenti, Ludzas rajonā – 13,9
procenti, bet Balvu rajonā – 13,2 procenti. NVA uzskaitē novembra sākumā
bija 52 383 bezdarbnieki, novembra
beigās – 51 660. Bezdarbnieku skaits
valstī mēneša laikā samazinājies par
723 cilvēkiem.
 Vakar Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā tika aizsākta publisko bibliotēku
attīstības projekta informatīvā kampaņa «Trešais tēva dēls». Kampaņas

mērķis ir stāstīt sabiedrībai par
izmaiņām, kas jau notikušas un
vēl notiks publiskajās bibliotēkās, un motivēt dažādas mērķauditorijas izmantot bibliotēkās pieejamos resursus savas
dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Bezmaksas platjoslas internets, jauna
datortehnika, apmācīts bibliotēku
personāls – tie ir tikai daži no jaunieguvumiem, kas raksturos ikvienu no
874 Latvijas bibliotēkām. Kampaņas
veidotāji uzsver, ka patlaban sabiedrībā par bibliotēkām valda uzskats
kā par noputējušām un laika garam
neatbilstošām grāmatu krātuvēm.
Bet ar kampaņu šo stereotipu iecerēts
mainīt, darot zināmu, ka bibliotēkas
ir zināšanu, informācijas ieguves un
inovāciju centrs.

 Ceturtdien Jelgavas domē
pulksten 12 svinīgi tiks veikti
mēneša labākie sportisti. Šoreiz

sumināti tiks peldēšanas un karatē
čempioni, kas novembrī sekmīgi
startējuši Latvijas čempionātos, kā
arī ziemas peldētāji, kuru čempionāts
risinājās 2. decembrī. Dome sveiks arī
citus sportistus: Maksimu Trubačistovu
par iegūto 1. vietu pasaules WPC čempionātā junioru klasē (pauerliftinga SK
«Apolons», treneris Edmunds Jansons)
un Ivaru Ozolu par izcīnīto 3. vietu
pasaules WPC čempionātā vīru klasē
(pauerliftinga SK «Apolons», treneris
Edmunds Jansons).

Kristīne Pētersone

4., 5.
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Budžeta prioritātes – izglītība un vērienīgi projekti

Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne kā galveno
prioritāti neapšaubāmi min izglītības un sporta sfēru.

Prioritāte – izglītība

«Tā ir 4. vidusskolas piebūves
celtniecība, kas jau sākta un turpināsies. Šī projekta kopējās izmaksas
ir apmēram 5 miljoni latu, un, kad
projekts tiks realizēts, varēsim
teikt, ka beidzot pēc neatkarības
atgūšanas arī Jelgavā ir uzbūvēta
jauna izglītības iestāde. Šobrīd skola
ir daudz par šauru tās audzēkņiem,
taču līdz ar šī projekta realizāciju
iegūs arī pirmsskolas izglītība pilsētā, jo patreizējā 4. vidusskolas mazā
skolas ēka tiks atbrīvota bērnudārza
vajadzībām. Tātad pilsēta iegūs arī
vienu bērnudārzu, kas ir ļoti būtiski.
Un, ja vēl īstenosies iecere uzcelt piebūvi pirmsskolas izglītības iestādei
«Sprīdītis» Tērvetes ielā, tad tas būs
viens liels solis uz priekšu, lai samazinātu vietu trūkumu bērnudārzos,»
spriež I.Škutāne.
Vēl vērienīgāks būs Zemgales
Olimpiskā centra celtniecības projekts, kas arī sāksies nākamgad un
paredz līdzās 4. vidusskolai izbūvēt
gan tik ilgi gaidīto stadionu pilsētā,
gan sporta halli ar 2000 skatītāju vie-

– Atmodas ielas izbūvei no Dobeles
šosejas līdz lidlaukam. Pilsētas budžetā ir paredzēti līdzekļi, lai varētu
divu māju īpašniekiem kompensēt
to, ka viņu mājas ceļa izbūves laikā būs jānojauc, bet vienas mājas
iedzīvotājiem tiks ierādīta jauna
dzīvojamā platība. Jau patlaban
ar šiem jelgavniekiem ir panākta
vienošanās par māju atbrīvošanu,
lai pilsēta iegūtu jaunu ielu.
Savukārt 2009. gadā varētu reāli
tikt uzsākta vēl kāda liela projekta
realizācija – proti, pie dzelzceļa
stacijas taps mūsdienīgs sabiedriskā
transporta termināls.
Jau nākamgad šim projektam
varētu notikt priekšizpēte.

Pašvaldība pirks
jaunus dzīvokļus

Nākamā gada budžetā turpinās
arī šogad labi aizsāktās lietas, lai
palīdzētu risināt mājokļa jautājumus
jelgavniekiem. Pašvaldība, savas
iniciatīvas vadīta, jau šogad kāpināja
to summu, ko var saņemt denacionalizēto māju īrnieki, atstājot savus
mitekļus, – pašvaldība viņiem jauna
dzīvokļa iegādei piešķir 20 000 latu.
Šim mērķim šogad bija atvēlēti

Pašvaldība nākamgad sekos inflācijas ierobežošanas plānam, tāpēc algas pieaugums virs 10 procentiem gaidāms tikai pašvaldības
policistiem un bibliotekāriem.
tām, kā arī vairākus āra sporta spēļu 100 000 latu un tie arī apgūti. «Mēs
laukumus, tā iegūstot mūsdienīgu sapratām, ka 10 000 latu nav risinājums. Jau tuvojās gada beigas,
sporta bāzi pilsētā.
Taču, kā piebilst I.Škutāne, tas bet Jelgavā neviens denacionalizēto
nenozīmē, ka netiks veikti darbi arī māju īrnieks nebija gatavs mainīt
savu dzīves vietu, pretī saņemot tik
citās pilsētas izglītības iestādēs.
mazu summu. Sapratām, ka no tā
neiegūst ne pilsēta, kas līdzekļus
Urbānie projekti pilsētā
paredzējusi, ne arī iedzīvotāji, ku«ienesīs» jaunas ielas
Tā sauktie urbānie projekti jeb ES riem 10 000 latu ir daudz par maz,
līdzfinansētā pilsētvides attīstības lai iemaksātu kaut pirmo iemaksu
programma jau nākamgad Jelgavai jauna dzīvokļa iegādei. Tiklīdz šo
sola pamatīgas pārmaiņas. I.Škutāne summu dubultojām, uzreiz tā arī
atzīst, ka pilsētai patiesi šajā ziņā ir tika apgūta. Tāpēc to turpināsim arī
lielas ambīcijas. Tapuši vairāki gran- nākamgad,» tā I.Škutāne.
Taču tas ir tikai viens no veidiem,
diozi projekti, kuri, cerams, tiks arī
īstenoti. «Jau pavasarī startējam ar kā pašvaldība gatavojas palīdzēt
diviem projektiem – pirmais no tiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Jau
paredz Dobeles šosejas rekonstruk- šogad pašvaldība vēlējās uzsākt arī
ciju no Atmodas ielas līdz Dambja dzīvokļu iegādi pilsētā, lai nepiecieielai, bet otrs – Zemgales Tehnolo- šamības gadījumā tos varētu ierādīt
ģiskā parka teritorijā izbūvēt jaunu noteiktām iedzīvotāju grupām,
kurām ir tiesības saņemt pašvaldīielu,» skaidro I.Škutāne.
Savukārt rudenī apstiprinājums bas palīdzību dzīvokļu jautājumu
tiek gaidīts vēl vienam projektam risināšanā. Pagaidām tas nevedas,

jo rīkotajā konkursā šogad tika piedāvāti dzīvokļi ļoti sliktā tehniskā
stāvoklī, kuros būtu jāiegulda lieli
līdzekļi remontam. «Tāpēc mēs nonācām pie secinājuma, ka metode ar
konkursu rīkošanu dzīvokļu iegādei
nav tā efektīvākā. Jau šobrīd esam
sākuši dzīvokļus meklēt piedāvājumu tirgū, pētot sludinājumus, – tas ir
ne tikai efektīvāk, bet arī lētāk, nekā
izsludināt konkursu un gaidīt piedāvājumus. Tāpēc pēc šādas metodes
šo darbu turpināsim arī nākamajā
gadā,» skaidro I.Škutāne.
Viņa uzsver, ka pilsētā ļoti liels
pieprasījums ir pēc sociālajiem dzīvokļiem, taču dzīvokļu rindā nemaz
negaida tik daudz gribētāju. «Tie ir
aptuveni 150 cilvēki no 66 tūkstošiem jelgavnieku,» tā I.Škutāne,
piebilstot gan, ka diskutējams varētu
būt jautājums, vai šobrīd iespēja
iestāties rindā ir visiem gribētājiem.
«To diemžēl nosaka likums, un pašvaldība tam arī seko, taču saprotam,
ka pilsētā būtu ļoti daudz ģimeņu,
kurām pašvaldības palīdzība tiešām
nepieciešama, bet likums neparedz
šādu kategoriju cilvēku uzņemšanu
rindā.»
Nākamgad pirmo reizi pašvaldība
paredz vēl kādu risinājumu dzīvokļu
jautājumā. «Esam iedalījuši līdzekļus mājas rekonstrukcijai – tā būs
ēka Filozofu ielā 46. Patlaban tiek
risināts jautājums, kur izvietot
iedzīvotājus remonta laikā,» tā
I.Škutāne.
Šim mērķim atvēlēti 300 000 latu.
«Jau šogad dome ir pieņēmusi lēmumu par vairāku māju nojaukšanu
– gan Vecpilsētas ielā, gan Tērvetes,
gan Pulkveža Brieža ielā. Ja pilsēta
laikus būtu pievērsusi uzmanību
šīm ēkām, varbūt tagad nenāktos
pieņemt lēmumu par to nojaukšanu.
Jā, kāds varbūt teiks, ka būs cilvēki,
kas to nenovērtēs, taču visbiežāk
tieši šādiem cilvēkiem ir tiesības
pretendēt uz pašvaldības dzīvojamo
fondu, un esam sapratuši, ka viena
liela īres nama, piemēram, Stacijas
ielā izveide neattaisno savas cerības
– šobrīd tur regulāri dežurē policija,
izvietotas novērošanas kameras, bet
kārtību ieviest joprojām neizdodas.
Tad, šķiet, labāks risinājums ir šādu
cilvēku sadalīšana pa atsevišķām
mājām, nevis koncentrēšana vienā
vietā,» uzskata I.Škutāne.

Vispārējie
valdības
dienesti*

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana

Veselība

Atpūta,
kultūra
un reliģija

2007. gads

Sociālā
aizsardzība

1595320

1524020

2376436
Izglītība

2331686

2008. gads

6551795

4564974

436000

457400

2972175

3429334

5811056

7496355

Ekonomiskā
darbība

5245137

1974147

2144959

Sabiedriskā kārtība un
drošība

4892216

16481449

Aizdevumu
atmaksa

* tostarp iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, parāda procentu nomaksa, maksājumi citām pašvaldībām izglītības
un sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai.

Nākamā gada
lielākie uzdevumi, kuru
īstenošana
turpināsies, ir
4. vidusskolas piebūves
celtniecība un
Zemgales Olimpiskā centra
būvniecība.
Foto: JV
medicīnas fakultātei un, protams,
tuvumā esošo māju iedzīvotājiem.
Šī projekta kopējās izmaksas ir 3,4
miljoni latu. Tāpat arī šajā pusē tiks
rekonstruēta Lāčplēša iela no Rīgas
ielas līdz Kronvalda ielai. Pilsētā izbūvēs jaunu ielu – Ziediņu ceļu , kura
izbūves izmaksas ir 626 tūkstoši
latu. Galvenais mērķis ceļa izbūvei
ir uzņēmējdarbības attīstība.
Tāpat nākamgad vēl jāpabeidz
Rīgas ielas braucamās daļas rekonstrukcija, kā arī Tērvetes ielā tiks
uzklāta asfalta virskārta.

Vēl no nākamā gada, ievērojot ES
regulu, pašvaldībai ir jāsedz pasažieru pārvadātājam zaudējumi, kas radušies biļešu cenas un reālo izmaksu
starpības rezultātā. «Pašvaldībai ir

saglabā arī visus iepriekšnoteiktos
atvieglojumus konkrētām iedzīvotāju grupām braukšanai pilsētas
sabiedriskajā transportā,» skaidro
I.Škutāne.

Veselībai, pabalstiem un
sabiedriskajam transportam

Tāpat kā iepriekšējos gados liela
daļa budžeta atvēlēta sociālās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem.
Nākamjā gadā netiek ieviesti jauni
sociālās palīdzības veidi, bet tiek
paaugstinātas pabalstu summas, kā
arī paplašināts to iedzīvotāju loks,
kas var uz tiem pretendēt, visās
kategorijās.
Dome paredz arī līdzekļus veselības iestāžu – poliklīnikas un slimnīcas attīstībai. Jelgavas slimnīcai
tiek piešķirti līdzekļi 300 tūkstošu
latu apmērā ēkas siltināšanai, bet
poliklīnikai 106 tūkstoši latu daļējai
jumta nomaiņai, kā arī stacionārās
tuberkulozes nodaļas izveidei Stacijas ielā 13.

Kas ietekmējis nākamā gada
pašvaldības budžetu?
 Kristīne Pētersone

Nākamais budžeta gads
pašvaldībai nesāksies
tik cerīgi kā 2007. Kā
uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece
Irēna Škutāne, inflācija
tik ļoti ietekmē budžeta
iestādes, ka, neraugoties uz to, ka ienākumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaug par
gandrīz 29 procentiem
un arī pamatbudžeta
ieņēmumi palielinājušies
par septiņiem miljoniem
latu, sabalansēt budžetu
nav bijis viegli.
«Budžets pieaug, taču vienlaikus,
prognozējot gan inflāciju, gan energoresursu cenu kāpumu, saprotam,
ka izmaksas arī būtiski augs, tāpēc
jau šobrīd skaidri var teikt, ka par
pamatbudžeta līdzekļiem nākamgad būs iespējams veikt tikai iestāžu
ikdienas uzturēšanas darbus, taču,
ja vēlamies ko attīstīt vai būvēt, to
iespējams veikt tikai par kredītlīdzekļiem,» skaidro I.Škutāne.

Brīvības bulvārī jau nākamgad sāksies vērienīgi rekonstrukcijas
darbi – ielas remonta laikā tiks izbūvētas arī plašas autostāvvietas,
ko nākotnē varēs izmantot gan topošā Olimpiskā centra apmeklētāji, gan iedzīvotāji, gan tie, kas dodas uz pilsētas slimnīcu.
skaidrs, ka nav reāli kāpināt pilsētas
sabiedriskajā transportā biļešu cenas
līdz tādam līmenim, lai tās tuvinātos
reālajām izmaksām, tāpēc mēs dotējam zaudējumus Autobusu parkam
1,1 miljona latu apmērā. Te gan
jāpiebilst, ka vienlaikus pašvaldība

Vairākas ielas piedzīvos
rekonstrukciju

Papildus tam, ka, realizējot tā
sauktos urbānos projektus, nākamgad paredzēts izbūvēt vairākas ielas,
pašvaldības budžetā iekļauta vēl citu
ielu rekonstrukcija. Galvenokārt
pārmaiņas piedzīvos ielas, kas ieskaus topošo sporta centru. Brīvības
bulvārim no Rīgas ielas līdz pat Veterinārmedicīnas fakultātei būs jauna
seja – iela tiks pamatīgi rekonstruēta, tās malās izveidojot lielus
stāvlaukumus, kas būs paredzēti ne
tikai topošā centra apmeklētājiem,
bet arī pilsētas slimnīcai, Veterinār-

19654854

2008. gada pamatbudžeta izdevumi

8385855

Nākamā gada pašvaldības budžets kopā ar
aizņēmumu daļu veido
57,2 miljonus latu salīdzinājumā ar 46,9 miljoniem
latu šajā gadā. Par prioritātēm nākamajā budžeta
gādā viennozīmīgi var
dēvēt izglītības un sporta
jomu, kurā tiks ieguldīti
vērienīgi līdzekļi jaunu
objektu būvniecībā, kā
arī tā sauktie urbānie
jeb pilsētvides attīstības
projekti un vairāku ielu
sakārtošana.

Budžets ir vistiešākais instruments, ar ko politiķi realizē
izvirzītās prioritātes. Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne uzskata, ka mūsu pilsētā nav
atstāta novārtā neviena no jomām, par kurām likums
nosaka atbildību pašvaldībai. «Mēs uzņemamies arī
daudz brīvprātīgas iniciatīvas – ar pašvaldības dibināto finansiālo fondu palīdzam un atbalstām gan
izglītības iestāžu darbinieku izglītošanos, gan kultūras
darbinieku iniciatīvas un piedalīšanos starptautiskos
konkursos, gan nevalstiskās organizācijas – ne tikai to
pasākumus, bet arī darbības nodrošināšanu.»
Taču šoreiz vairāk par tām funkcijām un darbiem, kurus
pašvaldībām uzliek par pienākumu veikt likums.
Nākamā gada budžeta projekts jau tapis, un šonedēļ
to skata deputāti komitejās, bet 28. decembrī par to
būs jābalso domes sēdē. «Jelgavas Vēstneša» lasītājiem piedāvājam jau šobrīd iepazīties ar nākamā gada
budžeta projektu – ieņēmumiem un izdevumiem, prioritātēm, jaunām iecerēm un vērienīgiem projektiem.

5883329

 Kristīne Pētersone

Galvenie plānotie izdevumi 2008. gadam

Šī māja Dobeles šosejā ne reizi vien ir bijis galamērķis daudziem
šoferiem – nākotnē tam tiks pielikts punkts: pašvaldība cer īstenos projektu, kas paredz izbūvēt turpinājumu Atmodas ielai, kas
sāksies tieši šīs mājas vietā

Speciālais budžets
būs skaidrs tikai šonedēļ

Tā kā pašvaldības speciālā budžeta lielāko daļu veido Autoceļu
fonda līdzekļi, tad šobrīd tas vēl
ir neskaidrs. Tikai šodien un rīt
izšķirsies, cik daudz līdzekļu
Jelgavas pašvaldība saņems no
Autoceļu fonda. Galvenais, kas
aizkavējis šīs sadaļas prognozi, ir
strīdi valsts līmenī par Autoceļu
fonda līdzekļu sadali. «Rīgas pašvaldība uzskata, ka tiek apdalīta,
un vēlas saņemt 30 procentus no
visiem Autoceļu fonda līdzekļiem,
kam, protams, nepiekrīt pārējās
pašvaldības. Mēs izprotam Rīgas
vajadzības, taču tās nedrīkst
risināt uz citu pašvaldību rēķina
– valdībai būtu jāizšķiras par
atsevišķu papildu līdzekļu iedali
Rīgas pašvaldībai. Tāpēc tagad
atliek vien gaidīt, kāda tiks panākta vienošanās,» tā I.Škutāne,
piebilstot, ka gadu no gada Autoceļu fonda līdzekļi nesedz pat
ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas
izmaksas, tāpēc uz ko vairāk nevar cerēt arī nākamgad.

Algas virs 10 procentiem
pieaugs tikai policistiem un
bibliotekāriem

Ikgadējā domstarpību un vienošanās protokolā starp valdību un
Latvijas Pašvaldību savienību jau
pirms vairākiem mēnešiem tika
panākts kompromiss – valdība no
savas puses bija gatava pašvaldību
budžetos ieskaitīt par 1 procentu
vairāk no iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa, pretī prasot apsolīt,
ka inflācijas mazināšanas nolūkos
tās algu saviem darbiniekiem nepaaugstinās vairāk kā par 10 procentiem. (Līdz šim pašvaldību budžetā
nonāca 79 procenti no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa, bet ar nākamo
gadu tie būs 80 procenti – red.) Jāatzīst gan – ar piebildi, ka tas attiecas
uz tām darbinieku grupām, kuru
atalgojums pārsniedz vidējo algu
sabiedriskajā sektorā.
Šķiet, ka Jelgavas dome šim kompromisam nākamgad sekos diezgan
strikti. Pašvaldības darba samaksas
nolikums nosaka, ka, paaugstinot
minimālo algu valstī, tiek mainītas
algas arī pašvaldības darbiniekiem,
nākamgad šāda formula netiks
piemērota. 2008. gadā palielinās minimālā alga valstī, pēc pašvaldības
nolikuma tas nozīmētu, ka Jelgavas
mēra algai būtu jāpalielinās par 30
procentiem, bet mēs esam izšķīrušies šo soli nespert – pašvaldībā
algas nākamgad pieaugs tikai par

10 procentiem.
Tomēr, lai arī vadošajiem pašvaldības darbiniekiem algas palielināsies minimāli, būs nozares, kurās
tiks pārkāpts valdības prasītais
10 procentu kāpums. «Tie būs
pašvaldības policisti un bibliotēku
darbinieki, jo iepriekšējais algas
pieaugums viņiem nebija tik liels,
lai sasniegtu vidējo darba algu
Jelgavas pašvaldībā, tāpēc arī esam
izšķīrušies šīm strādājošo grupām
algas paaugstināt. Galvenokārt to
īstenojam tāpēc, lai izlīdzinātu algas
pašvaldības sektorā strādājošajiem,»
tā I.Škutāne.
Tomēr priekšsēdētāja vietniece
uzsver, ka algu jautājums ir diskutējams – ja valstī no nākamā gada
minimālā alga pieaug par 33 procentiem, bet pašvaldībā par 10 procentiem, tad arvien vairāk izlīdzinās tie
ienākumi, ko saņem speciālists un
vienkārša darba veicējs par minimālo algu. «Manuprāt, tā tomēr nevar
turpināties arī nākamajos gados, jo
tad arvien vairāk zudīs motivācija
speciālistiem izvēlēties darbu pašvaldībā,» uzskata I.Škutāne.

Valdības un
pašvaldību strīdus ābols

I.Škutāne atzīst, ka šogad sarunas
ar valdību par pašvaldību līdzekļu
nepieciešamību nerisinājās tik
sekmīgi kā pērn. Galvenais, kas
to raksturo, ir Latvijas Pašvaldību
savienības aprēķinātā summa, ko
valdībai būtu jāieskaita pašvaldību
izlīdzināšanas fondā – 107, 7 miljoni
latu, taču valdība bija reāli gatava
tam atvēlēt tikai 7,15 miljonus
latu. «Finanšu nepieciešamība ir
ikgadējais strīdus ābols starp pašvaldībām un valdību. Pēc Latvijas
Pašvaldību savienības aprēķiniem
kopējā summa, kas pašvaldībām
būtu nepieciešama savu funkciju
normālai īstenošanai, būtu 872,1
miljons latu, taču Ministru kabinets
šo summu noteica 597,6 miljonu
latu apmērā, paredzot gada inflāciju
6,3 procentu apmēra. Ir skaidrs, ka
šī prognoze, visticamāk, tiks pārsniegta,» tā I.Škutāne.
2008. gadā Jelgavas pašvaldībai
Finanšu izlīdzināšanas fondā jāiemaksā 2,9 miljoni latu, kas ir par 62
procentiem vairāk nekā šogad. Šāds
iemaksu kāpums tiešām ir graujošs.
Ir skaidrs, ka šādos apstākļos valstī
kopumā kārtējo reizi pašvaldībām
ar likumu uzliktajām funkcijām
nav pietiekama finansējuma. Kā
piemēru I.Škutāne min dzīvojamā
fonda būvniecības jautājumu risināšanu, kam kopumā šogad atvēlēti
2,3 miljoni latu uz visām Latvijas
pašvaldībām. «Tās varbūt ir vienas

dzīvojamās mājas izmaksas vienā
pašvaldībā, bet ko darīt pārējām?»
jautā I.Škutāne.
Te jāpiebilst, ka valdības lēmumos attiecībā uz pašvaldībām ir arī
kāds pozitīvs moments – pirmo reizi
kopš 1996. gada valsts paredzējusi
finansējumu pirmsskolas izglītības
iestāžu darbinieku algu paaugstinājumam. «Ja kopš 1996. gada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku
algas bija vienīgi pašvaldības rūpe,
tad tagad pirmo reizi tajā ar finansējumu iesaistās valsts. Tā ir patīkama ziņa arī Jelgavas pirmsskolas
izglītības iestāžu darbiniekiem – no
nākamā gada tiem algas pieaugs,»
skaidro I.Škutāne.
No valsts budžeta iedalīti līdzekļi arī nākamgad paredzētajiem
dziesmu un deju svētkiem, par
kuriem būs iespējams svētku laikā
izmitināt un nodrošināt ēdināšanu
dalībniekiem.

Lai attīstītos – jāaizņemas

Ņemot vērā visus minētos faktorus, I.Škutāne atzīst – lai Jelgava
turpinātu attīstīties, nav cita ceļa,
kā ņemt kredītus šim mērķim, jo
pamatbudžets sedz tikai kārtējos
izdevumus. «Negribu teikt, ka tas ir
kaut kas slikts, jo, lai attīstītos, vienmēr ir jāaizņemas, taču ļoti būtiski
ir sekot līdzi, lai kredītu kopsumma
nepārsniedz kritisko robežu, kad jau
var sākties problēmas ar tā atmaksu. Par laimi, Jelgava šobrīd šajā
ziņā ir stabilā situācijā – nākamgad
aizņēmumus plānojam 12,8 miljonu
latu apmērā, kas veido kredītportfeli
11,4 procentus no kopējiem pašu
ieņēmumiem. Šis skaitlis ir tālu no
kritiskās robežas, kas tiek sasniegta
pie 20 procentiem kredītu apjoma
no kopējiem ieņēmumiem,» skaidro
I.Škutāne.
I.Škutāne turpina, ka bažas tomēr
sagādā kas cits – proti, vai pašvaldībām pietiks resursu kredītiem.
«Prakse liecina, ka pašvaldībām
atvēlētais kredītresursu limits tiek
sasniegts jau pirmajā pusgadā, tāpēc pašvaldības vajadzības ir jāspēj
ļoti labi prognozēt, lai, piemēram,
iegūstot atbalstu vienam vai otram
projektam gada otrajā pusē, neizrādās, ka aizņēmumu iegūt vairs nav
iespējams. Tāpēc Jelgavas pašvaldība
nākamā gada projektiem nepieciešamos līdzekļus aprēķina un prognozē
šā gada beigās, lai nepieciešamo
finansējumu varētu iegūt jau gada
pirmajā pusē. Protams, iesniedzot
projektu, ir praktiski neiespējami
prognozēt, kad un vai tas tiks atbalstīts, taču pašvaldībai ir jāspēj plānot
tā, lai atbalstītu projektu varētu arī
realizēt,» tā I.Škutāne.

Kādam mērķim
Resursi
Sabiedriskā kārtība un drošība		
Pašvaldības policija		
Operatīvā transporta iegādei (1 gab.)	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Administratīvās ēkas kapitālā remonta
tehniskā projekta izstrādei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Operatīvā transporta videonovērošanai	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Rāciju iegādei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Bruņu vestu iegādei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Ekonomiskā darbība		
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
Dotācija zaudējumu kompensācijai	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
JPPA «Pilsētsaimniecība» 		
Atmodas ielas rekonstrukcijai no Dobeles šosejas
līdz Lapskalna ielai
Aizņēmums
Brīvības bulvāra rekonstrukcijai
Aizņēmums
Lāčplēša ielas rekonstrukcijai no Rīgas ielas
līdz Kronvalda ielai
Aizņēmums
Projektu izstrāde Lāčplēša ielai no Kronvalda ielas
līdz Aviācijas ielai
Aizņēmums
Projekta izstrāde Kronvalda ielai no Lācplēša ielas
līdz Pumpura ielai
Aizņēmums
Projekta izstrādei Helmaņa ielai no Rīgas ielas
līdz Kronvalda ielai	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Projekta izstrāde Akmeņu ielai
Aizņēmums
Autoostas teritorijas labiekārtošanas
projekta izstrādei
Aizņēmums
Ziediņu ceļa izbūvei
Aizņēmums
Ganību ielas izbūvei posmā no Atmodas ielas
līdz 1. līnijai
Aizņēmums
Ausekļa ielas rekonstrukcijai no Pulkveža Brieža ielas
līdz Blaumaņa ielai
Aizņēmums
Luksafora uzstādīšana Raiņa un
O.Kalpaka ielas krustojumā
Aizņēmums
Luksafora rekonstrukcija Raiņa un
Akadēmijas ielas krustojumā
Aizņēmums
Zemgales tehnoloģiskā parka
infrastruktūras izveidei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Ātrumvaļņa izbūvei Meiju ceļā
pie 1. ģimnāzijas	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Vides aizsardzība
JPPA «Pilsētsaimniecība»
Druvienas ielas virsūdeņu novadīšanai	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību teritoriju un majokļu apsaimniekošana		
SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde»		
Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanai	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Vecā dzīvojamā fonda rekonstrukcijai	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Pašvaldības administrācija
Jauna dzīvokļu fonda iegādei
Aizņēmums
JPPA «Pilsētsaimniecība» 		
Dzīvojamo māju iekškvartālu projektu izstrādei
un labiekārtošanai 	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Jaunu rotaļu laukumu izbūvei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Bērzu kapu labiekārtošanai	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Meža kapu teritorijas paplašināšanai
(projekta izstrādei)	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Jaunu puķu podu pirkšanai un uzturēšanai	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Viesturu ielas 15 teritorijas labiekārtošanas
projekta izstrādei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
SIA «Jelgavas ūdens»
Jauno ūdens
tīklu izbūvei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Veselība		
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
Slimnīcas ēkas siltināšanai
Aizņēmums
SIA «Jelgavas poliklīnika»
Daļējai poliklīnikas jumta nomaiņai
un tuberkulozes nodaļas izveidei
Aizņēmums
Atpūta, kultūra un reliģija
		
Sporta servisa centrs		
Sporta nama Raiņa ielā 6 logu nomaiņai
un otrā stāva (muzeja fondu telpas)
kosmētiskajam remontam un jumta
nomaiņai virs cīņas sporta zāles	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Stadiona Mātera ielā 44
tehniskā projekta izstrādei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
JPPA «Kultūra»		
Pārvietojamās skatuves iegādei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejam		
Alunāna muzeja ēkas tehniskā
projekta izstrādei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
SIA «Zemgales Olimpiskais centrs»		
Multifunkcionālā sporta
kompleksa celtniecībai
Aizņēmums
Sporta programmu īstenošanai 	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Izglītība		
Izglītības pārvalde		
Jelgavas 4. vidusskolas piebūves celtniecībai
Aizņēmums
Jelgavas 4. vidusskolas piebūves celtniecībai
Valsts mērķa dotācija
Vispārizglītojošām skolām datortehnikas iegādei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Jelgavas Amatu skolai metālapstrādes
darbnīcu izbūvei (I kārta)	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Energoefektivitātes paugstināšana skolās
(6. vidusskola, 4. pamatskola,
1. sanatorijas internātskolai)
Aizņēmums
Daudzfunkcionāla atbalsta centra izveide
bērniem ar īpašām vajadzībām
(tehniskā projekta izstrādei)	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Daudzfunkcionāla atbalsta centra izveide
bērniem ar īpašām vajadzībām
(līdzfinansējums projekta realizācijai)
Aizņēmums
Jelgavas 3. pamatskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana un renovācija
Valsts mērķa dotācija
Jelgavas reģionālais PIC		
Metālapstrādes darbgalda iegādei	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
Projekti
INTERREG IIIA «Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības
sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos».
Līdzfinansējums projekta realizācijai	Dotācija no vipārējiem ieņēmumiem
«Biznesa inkubatoru izveide».
Līdzfinansējums projekta realizācijai
Aizņēmums
EEA projekts «Publiskās partnerības
ieviešana Jelgavas ielu apsaimniekošanā».
Līdzfinansējums projekta realizācijai
Aizņēmums
Kohēzijas fonda projekts
«Zemgales reģiona sadzīves atkritumu poligona projektēšana
un būvniecība un esošo atkritumu izgāztuvju
rekultivācija». Līdzfinansējums projekta realizācijai
Aizņēmums
ERAF projekts «Dalītās atkritumu
vākšanas punktu izveide Jelgavas
pilsētā». Līdzfinansējums projekta realizācijai
Aizņēmums

Summa, LVL
91 600
67 000
13 000
8 000
20 000
2 350
900
5 301 855
1 175 000
5 260 055
254 729
3 370 866
249 057
38 869
40 816
17 240
35 152
206 000
626 400
200 000
63 565
58 603
55 603
25 000
18 155
53 050
50 000
1 269 195
486 340
186 340
300 000
444 855
300 000
248 000
70 000
30 000
50 000
13 000
10 000
75 000
90 000
406 000
300 000
106 000
3 648 630
89 730

65 000
24 730
55 000
55 000
18 400
8 000
3 421 590
3 301 590
120 000
3 751 625
3 667 625
2 080 000
750 000
90 000
40 000
340 645
47 670
219 310
100 000
84 000
80 000
981 845
74 050
45 000
226 305

507 750
128 740
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Vajadzīgas 2 pārdevējas
Jelgavā, jaunajā apģērbu,
apavu veikalā, «IKI» ēkā,
Dobeles šosejā 7, 1. stāvā.
Veikala atvēršana
paredzēta 22.decembrī.
Tel. 29130695 (Valentīna).
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Reklāma
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8
Kultūras pasākumi
 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).
 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 cenas – 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

Kultūra

17 valstu mākslinieki
gatavi veidot skulptūras
 Kristīne Pētersone

10. starptautiskajam
Ledus skulptūru festivālam, kas risināsies 8.
februārī, pieteikušies
64 mākslinieki no 17
valstīm, pārstāvot pat
tik tālas un eksotiskas
zemes kā Ķīna un Turcija.
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics
stāsta, ka pašlaik notiek dalībnieku atlase festivālam. «Mūsu
uzdevums patiesi ir grūts, jo no
64 māksliniekiem, kuri veido
32 komandas, mums jāizraugās
desmit komandas un 20 labākie
skulptori, kurus aicināsim piedalīties festivālā.»
Jāpiebilst, ka tikai viena trešdaļa no māksliniekiem, kas festivālam pieteikušies, ir iepriekš
tajā piedalījušies. Pārējie savas
skices piedāvā pirmo reizi. «Tas ir
tieši tas, ko vēlamies panākt – lai
festivālā piedalītos pēc iespējas
vairāk dažādu valstu mākslinieki,
kas ar saviem darbiem radītu šo
unikālo kultūras daudzveidību.
Esam patiesi gandarīti, ka šogad
festivālam pieteikušies tādu ledus
skulptūru lielvalstu kā Ķīna un
Kanāda skulptori. Tāpat šogad
pirmo reizi pieteikumus esam
saņēmuši no Šveices, Austrijas,
bet no Turcijas gatavas startēt
pat piecas komandas,» stāsta
M.Buškevics.
Festivāla jubilejas gadā tam
dota tēma «Ūdens pasaule». Tas
nozīmē, ka februārī Jelgavā taps
ledus skulptūras, kas tieši vai stilizēti atainos ūdens pasauli.

Ledus no Somijas

Paradokss, bet festivāla organizatori izskaitļojuši, ka ledu
skulptūru veidošanai lētāk pirkt
un uz Jelgavu nogādāt no Somijas,
nekā iegādāties mūsu valstī. Tur
arī tā kvalitāte esot labāka. Tā-

Sanktpēterburgas Ledus skulptūru festivālā viena no idejām, ko, iespējams, jau tuvākajā laikā ieraudzīsim arī Jelgavā, – skulptūras profesionāļu vadībā varēja veidot arī bērni un viņu
Foto: no pašvaldības aģentūras «Kultūra» arhīva
vecāki.
«Taču tā kā šogad patiesi esam
saņēmuši negaidīti lielu atsaucību no māksliniekiem, apsveram
iespēju komandu skaitu palielināt. Taču to varēs izdarīt tikai
konkrētos apstākļos,» skaidro
M.Buškevics.
Iespējams, ka festivālam tiks
atlasītas ne tikai desmit labākās
komandas, bet papildus uzaicinātas vēl piecas, taču to varēs
īstenot tikai tādā gadījumā, ja to
ļaus laika apstākļi. «Tas nozīmē,
ka mums būs nepieciešami papildu ledus bluķi. Ja ūdenstilpnes
aizsals un mēs līdzīgi kā iepriekšējos gados varēsim ledu zāģēt
no dīķiem, tad tas ir īstenojams,»
spriež M.Buškevics, piebilstot, ka
ieguvēji būtu visi – gan mākslinieki, kas piedalītos, gan skatītāji,

 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).
 Līdz 31. decembrim – Ziemassvētku dekoru un Adventes vainagu izstāde. Piedāvā Jelgavas ziedu saloni (kultūras namā).
 Līdz 31. decembrim – Lindas Freibergas eļļas gleznas, Kārļa
Freiberga fotogrāfijas «44 + 1» (kultūras namā).
 Līdz 15. janvārim – Edites Zarekienes darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).

Dievkalpojumi
Ziemassvētku dievkalpojumi
Jelgavas Sv.Annas evaņgeliski luteriskajā baznīcā
 24. decembrī pulksten 16 un 19 – Ziemassvētku priekšvakars,
Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojumi. Piedalās Liepājas
diecēzes bīskaps Pāvils Brūveris, mācītājs Tālis Rēdmanis, Anda Kalēja (vijole), Indris Egle (oboja), Māra Ansonska (ērģeles), Sv.Annas
draudzes koris, diriģente Rita Staune.
 25. decembrī pulksten 10 – Pirmie Ziemassvētki, Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums. Mācītājs Tālis Rēdmanis, jauniešu
un bērnu ansambļi, ērģelniece Māra Ansonska.
 26. decembrī pulksten 10 – Otrie Ziemassvētki, ģimeņu dievkalpojums ar Sv.Kristību, mācītājs Tālis Rēdmanis, bērnu vokālā
studija «Solo», ērģelniece Dace Jamonte.
 26. decembrī pulksten 12 – Otro Ziemassvētku dievkalpojums
(īpaši aicināti vecākie draudzes ļaudis). Mācītājs Tālis Rēdmanis un
Oskars Skrodelis. Svētdienas skolas bērnu Ziemassvētku uzvedums.
Vidējās paaudzes deju kopa, vad. Ilgvars Pauniņš, ērģelniece Dace
Jamonte.
 30. decembrī pulksten 10 – Svētdiena pēc Ziemassvētkiem,
Svētdienas dievkalpojums. Mācītājs Oskars Skrodelis, ērģelniece
Dace Jamonte.
 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada vakars, Vecgada vakara dievkalpojums. Mācītājs Tālis Rēdmanis, ērģelniece Dace
Jamonte.
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Ap 200 bērni no visas Latvijas iesūtījuši savas idejas tam, kāds
varētu izskatīties Ledus skulptūru festivāla svētku logo – festivāla laikā visi darbi tiks izvietoti izstādē kultūras namā.
pēc panākta vienošanās ar somu
firmu, kas jau no šā gada marta
savā zemē glabā no ezera izzāģēto
ledu mūsu skulptūru festivālam.
Somijā ziemas klimatiskajos apstākļos ledus ezeros sasalst ap 50
centimetru biezs, kas nav iespējams pēdējos pāris gadus Latvijā,
jo ziemas šeit vairs nav tik bargas,
lai ledus upēs sasaltu pietiekami
biezs. Ledus skulptūru veidošanai
ledu no Somijas iegādājas arī citu
starptautisku ledus skulptūru
festivālu organizatori. Izzāģēti
un glabāšanā saldētavās nolikti
ledus bluķi 2 x 1 metrs liela un
50 centimetrus plati, kas pietiks
desmit komandām savu darbu
veidošanai.

kuru vērtējumam tiktu nodots vēl
vairāk skulptūru.

200 svētku logo

Gatavojoties jubilejas festivālam, pašvaldības aģentūra «Kultūra» bija izsludinājusi konkursu
skolēniem, kurā aicināja veidot
jubilejas festivāla logo. «Atsaucība bija milzīga – mēs saņēmām
ap 200 bērnu darbus, kuros viņi
mums piedāvā savu redzējumu
tam, kāds varētu izskatīties jubilejas festivāla logo, pastmarka
un apsveikuma kartītes,» stāsta
aģentūras «Kultūra» projektu vadītāja asistente Evelīna Bučele.
Interesanti, ka logo veidošanā
iesaistījušies ne tikai Jelgavas un

rajona skolu jaunieši – lielāko
daļu no darbiem veido bērnu
zīmējumi no visas Latvijas.
Zīmējumi saņemti pat no tik
tālām vietām kā Valka, Lubāna,
Smiltene, Aizpute, Dundaga,
Baldone, Priekuļi.
Patlaban darbi tiek apkopoti,
bet festivāla laikā tie tiks eksponēti kultūras namā. «Mēs tiešām
centīsimies parādīt visus darbus.
Izstādes atklāšanā aicināsim piedalīties ne tikai darbu veidotājus,
bet arī ledus skulptorus, un tā
būs lieliska iespēja jauniešiem
no pašiem māksliniekiem izzināt
visu par to, kā top skulptūras festivālam,» skaidro E.Bučele.

Ledus skulptūra
bērna rokām?

M.Buškevicam šomēnes bija iespēja gūt pieredzi ledus skulptūru
festivāla organizēšanā Sanktpēterburgā, kur viņš bija uzaicināts
piedalīties žūrijā. Jāatzīst gan, ka
tur šī festivāla organizēšanā neiesaistās pašvaldība – tas ir privāta
uzņēmuma darbs. Tāpēc arī dažas
nianses mums nav pārņemamas,
taču, neraugoties uz to, Sanktpēterburgā gūtas patiesi vērtīgas
atziņas, kuras, iespējams, jau
nākotnē tiks ieviestas arī mūsu
ledus skulptūru festivālā.
«Viena no tādām ļoti simpātiskām lietām bija bērnu iesaistīšana. Proti, festivāla organizatori
pirms pasākuma rīko zīmējumu
konkursu bērniem, kurā viņi
ataino savu ledus skulptūru.
Tad žūrija atlasa labākos un arī
praktiski realizējamos darbos.
Pēc tam zīmējumu autori – bērni
un arī viņu vecāki – tiek aicināti
uz festivālu, kur pieredzējušu
skulptoru vadībā kopā gatavo
bērna zīmēto skulptūru. Tā ir
lieliska ideja, jo cilvēkiem ļauj būt
ne tikai vērotājiem, bet arī pašiem
piedalīties ledus skulptūras izveidē. Protams, skaidrības labad
jāpiebilst, ka bērni un viņu vecāki
veic tikai vienkāršākos darbus
– pārējo padara viņu konsultants
profesionālis, bet bērnu emocijas ir neaizmirstamas,» atzīst
M.Buškevics.
Iespējams, ka arī Jelgavā jau 11.
Ledus skulptūru festivālā šī ideja
varētu tikt īstenota.

Prožektori,
kas nekausē ledu

Vēl viena ļoti būtiska lieta, ko
izdevās pamanīt Sanktpēterburgas festivālā, – tur tiek izmantoti
īpaši diožu prožektori. «Mēs jau
uzsākām sarunas ar Sanktpēterburgas uzņēmumu, kas šos
prožektorus ražo, un ceram, ka
jau šajā festivālā varēsim tos
izmantot arī pie mums Jelgavā,»
atklāj M.Buškevics.
Galvenais šo prožektoru ieguvums ir tas, ka tie patērē daudz
mazāk elektrības. «Mūsu izmantotie prožektori neļauj tos novietot
pārāk tuvu skulptūrām, jo citādi
lielais karstums sāk kausēt ledu.
Mums prožektori jānovieto maksimāli atstatus, bet arī tad nav
izslēgts, ka skulptūrā ar laiku var
pamanīt plaisiņas, ko radījis karstums. Šeit tāda iespēja pilnībā tiek
izslēgta. Vēl vairāk – šos prožektorus iespējams iebūvēt pat pašā
skulptūrā un tie nekādu ļaunumu
mākslas darbam nenodarīs,» tā
M.Buškevics.
Diožu prožektori īpaši arī ar to,
ka tiem iespējams mainīt krāsu
– vienā prožektorā ir dažādas krāsas, ar kurām var radīt vajadzīgo
noskaņu. «Tas dod papildu iespējas,» uzsver M.Buškevics.

Septiņzvaigžņu viesnīcas un
Ermitāžas pagalms

«Tikai tad, kad gūsti pieredzi,
spēj novērtēt savu veikumu, tāpēc
laiku pa laikam ir ļoti būtiski paraudzīties, kas notiek citās valstīs,
tā dodot sev iespēju pilnveidot paša
veikumu,» atzīst M.Buškevics,
uzsverot, ka festivāls Sanktpēterburgā tam ir spilgts piemērs.
«Protams, mēs nevaram pretendēt uz septiņzvaigžņu viesnīcām, kur izmitināt savus festivāla
māksliniekus, kā tas notiek Sanktpēterburgā. Vai arī nevaram cerēt,
ka mūsu festivāla darbi kādreiz
tiks izvietoti Ermitāžas pagalmā,
kur tos vērojām Sanktpēterburgā,
taču ir lietas, ko iespējams aizgūt.
Un mēs to darīsim, lai svētkus
mūsu pilsētā radītu vēl krāšņākus, interesantākus un katram
apmeklētājam saistošākus,» tā
pēc piedalīšanās Sanktpēterburgas
Ledus skulptūru festivālā atzīst
M.Buškevics.

