Vēl tikai dažas dienas,
un 2007. nomainīs 2008. gads.
«Jelgavas Vēstnesis»
aicina vēlreiz palūkoties,
kāda tad mūsu pilsētā bija
šā gada notikumu mozaīka.
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«LEC» būvēs
Olimpisko centru
 Kristīne Pētersone

Konkursā par Zemgales Olimpiskā centra
būvniecību uzvarējusi
būvkompānija «LEC»
– jau tuvākajā laikā
taps objekta tehniskais projekts, bet pavasarī teritorijā pie 4.
vidusskolas tiks uzsākti būvniecības darbi.
Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis stāsta, ka
kopumā konkursam par centra
būvniecību bija pieteikušies trīs
pretendenti. «Vērtēšanas procesā tika piesaistīti neatkarīgi
eksperti, kas analizēja piedāvājumus, un par ekonomiski

izdevīgāko tika atzīts «LEC»,»
skaidro J.Kaminskis.
Līgums par būvniecību un
tehniskā projekta izstrādi jau parakstīts, un tas nozīmē, ka nākamais solis būs tehniskā projekta
izstrāde, lai pavasarī varētu sākt
būvniecības nulles ciklu – proti,
atbrīvot būvlaukumu, nojaukt
tajā esošo ūdens torni, sagatavot
zemi pamatu ielikšanai.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka Olimpiskā centra
būvniecība izmaksās ap 16
miljoniem latu. Vērienīgajā
kompleksā būs stadions, vairāki
āra laukumi, kā arī sporta halle
ar 2000 skatītāju vietām.
Jāpiebilst, ka «LEC» jau šogad uzsāka arī 4. vidusskolas
piebūves celtniecību.

«Dziesmu vainags»
simbolizē tautas
stiprumu
 Sintija Čepanone

Vecgada vakarā jau no pulksten 21 gadumijas notikumiem būs iespējams sekot līdzi arī Hercoga Jēkaba laukumā, bet svētku
kulminācija notiks pulksten 1 naktī, kad, mūzikai un ugunīm savienojoties, gaisā uzdzirkstīs svētku salūts.
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics stāsta, ka šogad Jaungada salūts atšķirsies no iepriekšējā. Ja
pērn Jaungadā jelgavnieki varēja vērot gandrīz autentisku uguņošanu tai, kādu pirms 200 gadiem, iespējams, baudīja pats
hercogs Bīrons Rundāles pilī, tad šogad vēsturiskais salūts tiks papildināts.
Galvenā atšķirība no mums tik ierastās uguņošanas tolaik bija tā, ka salūts nešāva augstu debesīs, bet veidoja pirotehniskas
figūras nelielā augstumā.
«Šogad tas būs pirotehnisks šovs, kur datorizēti mūzika būs saskaņota ar uguņošanu, un atšķirībā no iepriekšējā salūts būs
krāsains un uzplaiksnīs arī augstāk debesīs,» skaidro M.Buškevics.
Tā iesāksies jaunā gada pirmā stunda Jelgavā, taču, kāds bijis vēl šis gads, jau no pulksten 21 Hercoga Jēkaba laukumā varēs
skatīt uz lielā ekrāna. Līdz pat pulksten diviem Jaungada naktī laukumā uz lielā ekrāna būs iespēja vērot ieskatu aizvadītā
gada notikumos mūsu pilsētā, kā arī Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzrunu Jaunajā gadā un valsts augstāko
amatpersonu apsveikumus, ko translēs Latvijas Televīzija.

Apdāvina bērnunama audzēkņus
 Sintija Čepanone

Jelgavas Bērnu sociālā
aprūpes centra sporta zāle nu kļuvusi par
vienu trenažieri bagātāka. Par to īsi pirms
Ziemassvētkiem parūpējās Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes
(JNĪP) darbinieki, turpinot tradīciju apdāvināt
bērnus.
Jau otro gadu pēc kārtas JNĪP
Ziemassvētkos apsveikuma kartītes neizsūta. Tā vietā, naudai
pieliekot klāt darbinieku saziedoto, pārvalde viesojas Bērnu
sociālajā aprūpes centrā. «Pērn
centra bērniem bijām sarūpējuši
trīs trenažierus, šogad – vienu.
Protams, dāvanu maisā allaž ir
arī saldumi mazākajiem,» JNĪP
valdes loceklis Juris Vidžis ir

priecīgs, ka bērni dāvanu novērtē.
«Tādējādi mēs viņus mudinām
atbalstīt veselīgu dzīvesveidu,»
viņš teic. Uz jautājumu, kāpēc
Ziemassvētku dāvanas ceļo tieši
uz Bērnu sociālo aprūpes centru,
J.Vidžis atbild: «Mēs gribam, lai
šie bērniņi sajustu, ka par viņiem
domā ne tikai šīs iestādes darbinieki, bet arī citi cilvēki pilsētā.»
Mazākie bērni ar nepacietību
gaidīja, kad varēs tikt pie saldumiem – viņi pat bija iemācījušies
dzejolīšus. Savukārt lielākie steidza iemēģināt jauno trenažieri.
«Viss kārtībā! Arī jauno trenažieri
es noteikti izmantošu. Trenēšos,
lai man būtu spēks un attīstīta
muskulatūra,» teic Mozus.
Par pērn sākto tradīciju priecīga ir arī Bērnu sociālā aprūpes
centra direktore Maija Neilande.
«Pateicoties JNĪP, mūsu sporta
zāle ar katru gadu top pilnāka un
pilnāka. Paldies viņiem par to.»

Jau nedēļu par IV Vispārējiem latviešu dziesmu
un mūzikas svētkiem,
kas 1895. gadā norisinājās Jelgavā, Uzvaras
parkā vēsta akmens
skulptūra «Dziesmu
vainags». Tā izvietota
netālu no parka galvenās ieejas.
«Tā noteikti nav tradicionāla
piemiņas zīme,» par skulptūru
«Dziesmu vainags» saka tās
autors tēlnieks Ģirts Burvis.
Viņš atklāj – domājot par to,
kā iedzīvotājiem vēstīt par
Dziesmu svētkiem, centies rast
savdabīgu risinājumu, un rezultātā tapusi 2,60 metru augsta
un 2,30 metru plata skulptūra,

kas veidota kā vainags triju savijušos laukakmeņu veidolā.
Ierosinājumu Uzvaras parkā uzstādīt piemiņas zīmi IV
Vispārējiem latviešu dziesmu
un mūzikas svētkiem izteica
Jelgavas Latviešu biedrība. Lai
rastu papildu idejas tās izveidei,
pašvaldība pieaicināja profesionālus tēlniekus, un kopumā tika
iesniegti četri risinājumi: Jelgavas Latviešu biedrība piedāvāja izveidot piemiņas akmeni,
kuru rotātu bronzas lējumi un
tekstuāla informācija; tēlnieks
Pauls Jaunzems – aplī izvietotas
trīs skulptūras – dziedošu cilvēku galvas; savukārt Ģ.Burvis
iesniedza divus piedāvājumus
– «Atbalss» jeb skulptūru arkas
formā un «Dziesmu vainags»,
kas arī tika realizēts.
(Turpinājums 3.lpp.)

Jāmaina braukšanas
apliecības
 Sintija Čepanone
Par Jelgavas
Nekustamā
īpašuma
pārvaldes
sarūpētajiem
saldumiem
vairāk priecājās Jelgavas
Bērnu sociālā
aprūpes centra mazākie
iemītnieki,
savukārt
lielie puiši
nekavējoties
iemēģināja jauno
trenažieri un
atzina to par
labu.
Foto: JV

Jau nākamā gada 2.
janvārī iedzīvotāji, kas
vecāki par 80 gadiem,
Sociālo lietu pārvaldē
varēs saņemt jauna
parauga braukšanas
apliecības, kas pilsētas sabiedrisko transportu ļauj izmantot
bez maksas. Turpmāk
dokumentā līdztekus
personas datiem būs
arī fotogrāfija.
«Šādas izmaiņas bija nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka
minēto dokumentu, kas bez
maksas ļauj braukt pilsētas
sabiedriskajā transportā, izmanto tieši tie cilvēki, kam tas

izsniegts,» Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes vadītāja Rita
Stūrāne piebilst – šīs braukšanas kartītes drīkst saņemt persona, kas vecāka par 80 gadiem
un savu dzīvesvietu deklarējusi
Jelgavā. R.Stūrāne norāda
– pieredze apliecinājusi, ka
līdz šim minēto 100 procentu
atlaidi par braukšanu sabiedriskajā transportā diezgan bieži
izmantojuši, piemēram, vecā
cilvēka tuvinieki vai paziņas,
cilvēki, kas mainījuši dzīvesvietu un to deklarējuši citur,
ievietoti aprūpes iestādēs.
«Diemžēl bijuši arī gadījumi,
kad braukšanas apliecība tiek
intensīvi izmantota, kaut arī
cilvēks, kam tā izsniegta, ir
gulošs invalīds vai pat miris.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Holivudas triki ar
specefektiem ir tik pārspīlēti
 Daiga Laukšteina

receptes.
Bērnībā puiši vēlas kļūt,
Ilmārs Āboliņš ir piropiemēram, par kosmonautehniķis ar vairāk nekā
tiem. Vai zinājāt, ka būsiet
20 gadu stāžu. Viņš sevi
pirotehniķis?
dēvē par «Svētku aģenNē, nezināju. Bet manas pirotūras» dinozauru, kas
tehniķa karjeras sākums ir smiekdarbiniekus izaudzinājis
līgs. Trešā klasē glītrakstīšanas
pēc principa: kā domāju
priekšmetā biju pabeidzis savu
es, tā domā visi! Kaut
darbu pirmais. (Ja gribu, man ir
arī, sporta terminoloģismuks rokraksts.) Un nebija ko
jā runājot, muskuļi ir uzdarīt. Mehānismu sīki nestāstīšu,
trenēti, pieredzes gana,
bet var pagatavot spridzeklīti no
vēl joprojām pirms ugudivām skrūvēm, uzgriežņa un
ņošanas sākuma viņš
sērkociņu galviņām. Mans mērķis
jūt satraukumu. Droši
bija izmest tādu pa vaļējo logu.
vien kā sportists pirms
Ārā – maija saulīte, bet pagalmā
starta vai dziedātājs
neviena nav. Skrūvēju bumbu,
pirms koncerta.
tūlīt pār plecu pārlaidīšu, un ārā
būs bum! Nu neiznāca tā. Bum bija
Par sarunu vienojamies arī rokās. Nekas jau vairāk nenotika.
tādēļ, ka «Svētku aģentūra» Tad pilnīgi bāla skolotāja (es tik
gatavo netradicionālu gadumijas bālu cilvēku nekad dzīvē vairs
salūta programmu Jelgavā, un neesmu redzējis!) prasīja (zemā
I.Āboliņam ir pāris vērā ņemamu un velkošā tonī – red.): «Ka-a-as to
ieteikumu ikvienam uguns šova izda-a-arīja?» Visa klase pagriezās
vērotājam.
pret mani, kur no sola apakšas
kūpēja dūmi. To es atzīstu par piKo īsti nozīmē būt piroteh- rotehniķa karjeras sākumu. Tagad
niķim Latvijā?
drošībai gribu uzsvērt, ka pirotehTas nozīmē, ka rīkoju uguņoša- niku vajag iegādāties tikai oficiālās
nu. No sākuma galvā «uzzīmēju» tirdzniecības vietās un noteikti der
bildi, kā salūtam jāizskatās. Patie- izlasīt lietošanas instrukcijas.
sībā vispirms nāk klients ar savu
Pirotehnika noteikti attīsvēlmi, ko viņš grib redzēt, un no- tās. Vai varam runāt par modi
sauc atvēlēto līdzekļu daudzumu. arī šajā nozarē?
Pēc tam vajadzīgs pārdomu brīdis,
Jā. Katru gadu tiek rīkoti palai sakombinētu uguņošanu no saules čempionāti pirotehniķiem.
esošajiem materiāliem.
Tajos piedalās ikviens sevi cieTātad ar ražošanu nenodar- nošs liels šīs nozares uzņēmums.
bojaties?
Latvijā salīdzinoši tādu vēl nav,
Nē. Pirmkārt, Latvijā nav tam atliek tiekties. Mēs esam iegādāatbilstošu telpu. Ir specifiskas pra- jušies pasaulē labāko uguņošanas
sības, kādām jābūt ugunsdrošības kontroles sistēmu «FireOne». Ar
sistēmām. Otrkārt, 90 procenti tās palīdzību salūtu var progno visas pirotehnikas tiek ražots rammēt datorā, fonā uzlikt bildi
Ķīnā. Eiropā gan to pārpako un ar vietu, kurā uguņošana notiks,
komplektē, bet izejmateriāli nāk un apskatīties, kāda tā izskatīno Āzijas, kur visi
sies attiecīgajā
derīgie izrakteņi
no konkrēta
Kas automa- vidē
zem kājām. Turskatpunkta. Proklāt Ķīnā daršīnai, krītot no tams, tā ir simubaspēks ir ļoti
lācija, bet tomēr
kraujas, var 11 priekšstatu dod.
lēts un neprasa
sociālās garantiir mūsu
reizes sprāgt? Tāds
jas. Pie mums?
ieguldījums, lai
L a b i , v i e n a tuvotos pasaules
Pamēģiniet kādā
ķīmiskā ražobenzīna bāka. līmenim.
šanā sameklēt
Bet, atgriežodarbiniekus bez
Varbūt divas ties pie modes,
apdrošināšanas,
jāteic, ka viss
benzīna bākas, jaunais ir neja viņi zina, ka
maisa sprāgstodārgs.
u g u n s d z ē š a - normāli
šus pulverīšus un
Ja ir pirktspēja,
mais aparāts, tad viss kārtībā.
šodiena var būt
pēdējā! Ražošagadījumā
pieclitrīgs matu Pretējā
na Latvijā tiešām
sagatavot milzīneatmaksājas.
lakas balons. gu krāvumu ar
Protams, «relietām, ko cilvēki
Kas vēl?!
ceptes» ir zinānevar atļauties,
mas. Padomju
arī nerentējas.
laikos nebija noteikumu, kādām Vienīgais variants, kā «lāpīties»
jābūt ražotnes telpām. Esam garā- šādā situācijā, ir pavisam lētās
žā meistarojuši sprāgstošas lietas. lietas pasniegt interesantās komVisas izejvielas varēja iegādāties binācijās ar dārgajām.
gan aptiekā, gan saimniecības preTomēr ar dažām raķetēm
ču veikalā. Tagad problemātiskāk, vairs cauri netiksi, gribas
jo tīras vielas vairs nav. Aerosoli ir redzēt kaut ko jaunu, tiešām
maisījumi, medikamentiem prasa pārsteidzošu...

Ja cilvēkam ir iepaticies rīkot uguņošanu, ja viņam nav bail no
domas, ka autobusā tiek vests tas, par ko vēlāk cilvēki sajūsmināsies vairākas minūtes, un viņš ir bijis spējīgs atgriezties
arī pēc kādas nopietnākas ķibeles, tad var teikt, ka ir salaulāts
ar šo nodarbošanos, uzskata Ilmārs Āboliņš.
Foto: JV
Tā ir. Lāča pakalpojums pirotehniķiem ir kino. Sprādziens
ekrānā ir redzams, bet filmēšanas
brīdī turpat līdzās stāvošās 20
ugunsdzēsības mašīnas, ūdens,
ar ko dažās sekundēs pēc filmēšanas liesmas apdzēst, gan paliek
aizkadrā. Režisors uz to paskatās:
«O! Skaista bilde! Man to vajag
uz teātra skatuves. Nē, nē, kādi
vēl ugunsdzēsēji, kādi ūdens baseini! Tas nav iespējams! Tikai šo
bildi...» Citkārt vēlas, lai izšaujas
vārdi. Filmās daudzkārt tā ir datorgrafika, ko parāda ļoti reālistiski. Holivudas triki ar specefektiem
ir tik pārspīlēti! Piemēram, kas
automašīnai, krītot no kraujas,
var 11 reizes sprāgt? Lidojumā!
Labi, viena benzīna bāka. Varbūt
divas benzīna bākas, ugunsdzēšamais aparāts, pieclitrīgs matu
lakas balons. Kas vēl?! Divas rokas
granātas pagadījušās...
Bet dažādas figūras tomēr
var izveidot?
Var, bet tas ir Latvijas klimatam
ļoti nepateicīgs darbs. Ziemas ir
siltas. Temperatūrā no plus pieciem līdz mīnus diviem grādiem
gaisa mitrums ap 90 procentiem,
un pastiprināti veidojas dūmi.
Pirotehniskās figūras tiek liktas
kopā no strūklakām. Kad tās
deg, redzam skaistas, lidojošas
dzirkstelītes. Taču tās grūž ārā
tik daudz dūmgāzes, ka no vienas
nelielas strūklakas vien vesels

lauks dūmos.
Jūs gatavojat salūtu Jelgavā pašā gadumijā. Kāds
tas būs?
Barokālā uguņošana mūzikas
pavadībā līdz 40 metru augstumam. Lai nebūtu problēmu ar
autortiesībām, droši vien izvēlēsimies Hendeli. Šī mūzika arī
ir pietiekami «cikucakucaku» ar
daudz akcentiem, pakļāvīga. Ar
to viegli strādāt.
Kāda ir barokālā uguņošana? Kā
senos laikos, kad kambarsulainis
aizdedzināja vienu degauklu, ap
kuru uguns skrien uz priekšu,
aizdedzinot vienu detaļu pēc otras.
Kaut kas pagriežas, kaut kas tiek
izšauts. Daudz sprakšķu, dzirksteļu. Ja no pilsētas domes ir prasība
veidot barokālo uguņošanu, tad
tādu arī gatavošu. Būs puķes, kas
nelidos pa gaisu, griezīsies «ratiņi», īsāk sakot, klasiskie figūru
elementi, kas raksturīgi barokālai
uguņošanai. Vien sulīgam finālam
mēģināšu iepīt kaut ko drošu arī
no šaušanas. Citādi ar figūrām
vien ir zināms scenārijs. Proti,
uzliek tās uz statīva, aizdedzina
«astīti», un ššššš – viss strauji
iedegas. Super! Bet paiet piecas
sekundes, desmit, piecpadsmit...
Nekas nemainās. Figūras deg.
(Demonstratīvi atveido it kā garlaicības žāvas – red.) Divdesmit
piecas sekundes, sešdesmit... Un
tad figūras sāk izdegt. Nav nākamā

brīnuma, kad salūts atveras un vēl
šauj, un vēl! Uz barokālo uguņošanu jānāk ar citu sajūtu, jāgatavojas,
ka emocijas viļņveidā nebangos.
Galvenais, mierīgi skatīties un
negaidīt lielās puķes debesīs. Būs
uguns un skaņas salikums.
Cik gara Jelgavā būs uguņošana?
Apmēram sešas septiņas minūtes. Ir kāda ļoti svarīga lieta
attiecībā uz plānoto uguņošanu
Vecgada vakarā Jelgavā. Vēlos
informēt iedzīvotājus, ka jāatrod
tāda vieta, lai redzams salūts un
vējš pūš pakausī vai arī vaigā,
bet nekādā gadījumā sejā. Citādi
cilvēks stāvēs gāzes kamerā.
Sliktākajā gadījumā vēl mēģinās
pārkāpt dūmu sienai un ieies uguņošanas laukumā, kur dzirksteļo.
Var iestāties arī panika tā dēļ,
ka, stāvot biezu dūmu laukumā,
pēkšņi vairs neko neredz. Dūmi
ir barokālās uguņošanas lielākā
problēma. Neko gan nevar prognozēt. Varbūt būs mīnus desmit
grādu. Ideāli!
Vai vēl kas būtu jāzina vienkāršam uguņošanas vērotājam?
Te ir vēl viena lieta, ko arī vajadzētu izcelt ar sarkanu. Neņemt
līdzi un nešaut pūlī savu pirotehniku. Kāds alkohola reibumā var
iespert un apgāzt pirotehnikas
kasti. Ja tieši tajā brīdī izdeg
degaukla un sāk šaut, piemēram, 70 metru rādiusā, sekas ir
neprognozējamas. Cilvēki steigā
kaut kur skrien, kas ir loģiski,
jo viņi baidās, samīda viens otru
un vēl trāpa cita iekurinātajām
raķetēm.
Kādas ir viena salūta izmaksas?
Atkarībā no tā, ko cilvēki grib
redzēt. Ja ir vēlēšanās aicināt
profesionāļus, Latvijā ir daudz
firmu. No tām četras līdz piecas
vērā ņemamas. Mēs braucam,
sākot no 500 latiem, bet augšējās
robežas nemaz nav. Pasaulē tiek
rīkoti miljonus vērti šovi.
Vai jums ir kāds pirotehniķa stāsts?
Piedzīvojumi ir bijuši. Savulaik
esmu gulējis apdegumu centrā.
Nemākulīgi likvidēju pirotehniskos atkritumus. Ar to arī
pietiks. Tas bija ļoti nopietns
pārdzīvojums. Kamēr nenojaut,
kādas ziepes var sanākt, tikmēr
esi drosmīgs un varens. Bet uguns
bravūrību nepiedod.
Būt pirotehniķim – patiesībā
tas ir dzīvesveids. Esmu redzējis
cilvēkus, kas uzskata, ka tas ir
easy money (viegla nauda – red.).
Sak, ja reiz «zaķis» sajūsmā,
tad es arī būšu pirotehniķis un
«zaķi» apdullināšu katru dienu.
Bet patiesībā tas ir smags un
netīrs darbs bez brīvdienām un
svētkiem. Bieži vien, kamēr citi
priecājas par salūtu, pirotehniķis
sēž krūmos slapjām kājām. Bet tā
ir apsēstība un nolemtība. Pozitīvā nozīmē!

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētās laulības 2007. gadā

Skaitļi runā
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34
Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

37

29

Decembris
Novembris
(līdz 27.12.)

Pilsētnieks vērtē

Kur jūs
plānojat svinēt
Jauno gadu?
Ivars
Kubergs,
skolnieks:
– Īpaši nekādi pasākumi
gan nav iecerēti, taču
zinu, ka ar
draugiem
Jauno gadu sagaidīsim pilsētā.
Vispirms pasēdēsim mājās,
paēdīsim svētku vakariņas un
tad visi, līdzi ņemot šampanieti,
iesim skatīties uguņošanu pilsētas centrā.
Ivdanija
Razmirica,
pensionāre:
– Protams,
ka mājās. Kur
tad es viena
pensionāre
iešu! Arī bērnu man nav,
kas atbrauc ciemos. Pensija maza,
maksājumi lieli, zāles dārgas, pat
lielam svētku mielastam naudiņas
nepietiek, taču kādu kārumu jau
sev svētkos sagādāšu.
Kaspars
Tumovs,
students:
– Noteikti braukšu
uz savām
mājām Saldus rajonā.
Mums ar ģimeni iecerēta kopīga sanākšana,
kad svētku galdā tiks celti deviņi
ēdieni un dažādi gardumi, bet
pusnaktī dosimies skatīties salūtu. Iespējams, arī paši kādu
raķeti izšausim.
Anita
Upmane,
pavāre:
– Braukšu pie
radiniekiem
uz Bramberģi. Protams,
līdzi ņemšu
torti, šampanieti, lai kopīgi pie svētku vakariņu galda atzīmētu Jaunā gada
atnākšanu. Tā ir arī laba vieta,
no kuras visapkārt redzamas
krāšņas raķetes, pat tās, kas tiek
šautas pilsētā.
Laura
Juzupe,
studente:
– Jauno
gadu sagaidīšu kopā ar
savu ģimeni
un draugiem
Aizputē. Vispirms mājās paēdīsim svētku
vakariņas, bet tad tradicionāli
dosimies uz kultūras namu,
kur uzstāsies kāda no latviešu
grupām. Protams, liesim laimi
un skatīsimies salūtu.
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Valsts
kontroles
ieteikumi
ņemti vērā
 Kristīne Pētersone

Valsts kontroles revīzija konstatējusi
neatbilstības reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanas normatīvo aktu prasībām
Jelgavā, uz kuru
pamata arī radījusi
ieteikumus pašvaldībai. Ieteikumi ņemti
vērā, un jau janvārī
neatbilstības tiks novērstas.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs
informē, ka janvārī, pieņemot
jaunu saistošo noteikumu
«Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā» redakciju,
tiks novērstas neatbilstības,
uz kurām revīzijas ziņojumā
norādījusi Valsts kontrole.
Normatīvi, uz kuriem balstoties reklāmu izvietošana
pilsētā tika regulēta līdz šim,
bija p i e ņ e m t i 2 0 0 2 . g a d ā .
G.Kurlovičs piebilst, ka Jelgavas pašvaldība ir viena no
retajām Latvijā, kuru pilsētas
saistošie noteikumi vispār
regulē reklāmu – citviet tādi
pat nav pieņemti.
«Izmaiņu veikšana normatīvajos aktos ir normāla prakse
pašvaldības darbā. Valsts kontrole ir neatkarīga institūcija,
kas devusi ieteikumus, saskaņā ar kuriem neatbilstības
tiks novērstas. Jāatgādina, ka
reklāmas nodevas mērķis nav
peļņas gūšana uz reklāmas
izvietotāja rēķina, bet gan
iespēja disciplinēt, ieviest
zināmu kārtību šajā jomā,
nodrošināt uzraudzību pār
reklāmu. Jaunajā redakcijā,
piemēram, noteiks līgumu
ierobežojumu laiku, kas būs
līdz trīs gadiem. Pēc katriem
trīs gadiem reklāmas nesēja
izvietošana būs jāsaskaņo no
jauna,» skaidro pašvaldības
izpilddirektors.
«Jelgava, iespējams, pašlaik
ir vienīgā pilsēta, kas savos
saistošajos noteikumos ir izdalījusi divas lietas: ir reklāmas
nesēji (stendi, visu veidu konstrukcijas, uz kurām izvieto
reklāmas) un otra – pati reklāma. 2002. gadā pieņemtajos
noteikumos nebija atrunāta
reklāmas nesēju izvietošanas
kārtība, tāpēc jaunajā versijā
akcents likts uz reklāmas
nesēju un reklāmas nesēja
īpašnieku, ar ko arī galvenokārt pašvaldība strādās. Piemēram, reklāmas nesējs var
būt arī mājas siena, savukārt
māja var būt privātīpašums.
Nodoklis par reklāmas izvietošanu tiks iekasēts no reklāmas
nesēja īpašnieka. Ja reklāma
būs izvietota privātajā teritorijā, nodeva tiks iekasēta tikai
par reklāmu. Savukārt, ja reklāmas nesējs būs publiskajā
telpā, piemēram, pašvaldībai
piederošajos laukumos, tad
nodeva no reklāmas nesēja
īpašnieka tiks iekasēta gan
par reklāmas nesēju, gan par
pašu reklāmu – tāda ir jauno
saistošo noteikumu koncepcija,» informē G.Kurlovičs.

3

«Dziesmu vainags»
simbolizē tautas
stiprumu
(No 1.lpp.)
Ģ.Burvis atklāj, ka skulptūras izveide prasījusi saspringtu
darbu četru mēnešu garumā.
Mākslinieks stāsta, ka skulptūra veidota, saglabājot tradīciju. «Savos darbos allaž cenšos
atstāt atvērto telpu,» autors
norāda, ka tieši tādēļ tapis
«Dziesmu vainags», kurš «vīts»
no rupjiem, tēstiem Latvijas
laukakmeņiem, simbolizējot
tautas vienotības spēku, un
virzienā uz centru kļūst arvien
smalkāks un netveramāks,
radot asociācijas ar garīgumu.
«Es vēlējos atainot to kopības
garu, kas valda dziedot, un gluži
kā zālītes vainagā skulptūrā
savijas cilvēki, dziesma un tradīcijas. Tam nav ne sākuma, ne
beigu,» par savu veikumu saka
Ģ.Burvis.
Autors cer, ka nedaudz pārdrošā skulptūra uzrunās Uzvaras parka apmeklētājus un viņi
labprāt pie tās fotografēsies.
«Vainaga vidus aicināt aicina
skatīties tam cauri,» teic tēlnieks, norādot, ka uz to rosinās
arī nobruģētā piemiņas zīmes
apkārtne – ikviens var droši iet
klāt skulptūrai. Viņš arī sola
laiku pa laikam pats novērtēt,
kā «Dziesmu vainags» «iedzīvojies» Jelgavā, jo Ģ.Burvis
mūsu pilsētā jau piedalījies
Ledus skulptūru festivālā un
cer, ka to varēs darīt arī nākamgad.

Īsi
 Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes
kārtējā sēdē par padomes
priekšsēdētāju turpmākajā
pusgadā ievēlēts Jelgavas
domes mērs Andris Rāviņš .
Tāpat apstiprināts budžets nākamajam gadam, kas ieņēmumu
un izdevumu daļā nepārsniedz
aizvadāmā gada līmeni. Priekšsēdētāja nomaiņa notikusi, ievērojot
rotācijas principu, jo līdzšinējam
priekšsēdētājam, Dobeles rajona
padomes priekšsēdētājam Gintam
Kaminskim, sešu mēnešu pilnvaru
laiks ir beidzies. Turklāt A.Rāviņu
padome pilnvaroja pārstāvēt Zemgali gan Nacionālajā Reģionālās
attīstības padomē, gan Eiropas
Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejā, gan Sabiedrības
integrācijas fonda padomē. Savukārt budžetu galvenokārt veido
valsts piešķirtā dotācija 200 000
latu apmērā, kas paredzēta iestādes pamatfunkciju veikšanai, kā arī
valsts dotācija 55 000 latu Eiropas
Savienības struktūrfondu Zemgales reģionālā informācijas centra
darbības nodrošināšanai.

 Iestājoties aukstam laikam, nepieciešamības gadījumā bezpajumtniekus
no Bauskas vedīs nakšņot
uz Rīgas vai Jelgavas nakts
patversmēm – Bauskā savas
p a t v e r s m e s n a v . Pa t l a b a n
Uzvaras parkā izvietotais «Dziesmu vainags» turpmāk iedzīvotājiem atgādinās par IV Vispārējiem
latviešu dziesmu un mūzikas svētkiem. Lai skulptūrai neskādētu nedz lietus, nedz sals, tēlnieks
Ģirts Burvis to nožāvēja un apstrādāja ar īpašu vielu. «Ja to nedarītu, pēc laika skaistais baltais
Foto: JV
akmens apsūnotu un kļūtu pelēks.»
««Dziesmu vainags» arī mūsuprāt bija vispiemērotākais
risinājums šai piemiņas zīmei,»
gandarījumu par paveikto neslēpj Jelgavas Latviešu biedrības
vadītājs Paulis Rēvelis. Viņš
uzteic Uzvaras parku kopumā
un pauž ticību, ka tas atgūs arī
«dvēseli». Tikmēr biedrībai jau
ir jaunas idejas. «Uzvaras parkā
sākās Dziesmu svētku gājiens,

Jāmaina autobusu
braukšanas
apliecības
(No 1.lpp.)
iedzīvotājus, kas šo dokumentu
Konstatēti arī dokumenta atraduši.
viltojumi,» atklāj Sociālo lietu
Jauno braukšanas apliecību
pārvaldes vadītāja, norādot, izsniegšana personām, kas vecāka Jelgavā ir apmēram 2350 kas par 80 gadiem, Sociālo lietu
pensionāri, kas vecāki par 80 pārvaldē sāksies jau 2. janvārī,
gadiem, un decembrī atvieg- taču, kā norāda R.Stūrāne, to
lojumu izmantojušas 1046 nevajag sasteigt, jo iepriekšējais
personas.
dokuments, kas dod tiesības
Lai šādu situāciju novēr- pilsētas sabiedrisko transportu
stu, jau nākamgad braukša- izmantot bez maksas, būs denas apliecībā tiks iestrādāta rīgs visu janvāri. Jaunās braukarī fotogrāfija.
šanas apliecības
«Taču tas iedzī- Personas, kuras vecākas par 80 tiks izsniegtas
votājiem, kas gadiem, dokumentu, kas pilsē- līdz kārtējā gada
vecāki par 80 tas sabiedrisko transportu ļauj beigām.
gadiem, papil- izmantot bez maksas, var saņemt
«Jelgavas
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē:
du neērtības
Vēstnesis» jau
pirmdienās no pulksten 9 līdz
neradīs. Sociālo 12 un no 15 līdz 19, otrdienās, r a k s t ī j a , k a
lietu pārvaldē trešdienās un ceturtdienās no p o l i t i s k i r e jau uzstādīta pulksten 9 līdz 12.
presētajiem
iekārta, kas no- 2. janvārī tas būs iespējams no p e n s i o n ā r i e m
drošinās to, ka pulksten 9 līdz 12.
atvieglojums ir
nofotografēties
75 procentu apvarēs uz vietas, arī formalitāšu mērā no mēnešbiļetes cenas,
nokārtošana ilgu laiku nepra- pensionāri, kas vecāki par 70
sīs. Tādējādi dokumentu varēs gadiem un kuru pensija kopā
saņemt uzreiz,» R.Stūrāne ar piemaksu pie vecuma penpaskaidro, ka šis pakalpojums sijas ir mazāka par 140 latiem,
ir bez maksas. Viņa akcentē, braukšanai sabiedriskajā transka braukšanas apliecības iz- portā var saņemt atvieglojumu
mantošana paredz arī virkni 75 procentu apmērā no mēnešierobežojumu. Piemēram, to biļetes cenas no 1. aprīļa līdz
nedrīkstēs nodot trešajai per- 30. novembrim, savukārt 1. – 4.
sonai, ja nozaudēta, jāpaziņo klašu skolēni pilsētas sabiedSociālo lietu pārvaldei, lai veco riskajā transportā var braukt
anulētu un izsniegtu dubli- bez maksas, jo 50 procentus no
kātu. Vadītāja Sociālo lietu mēnešbiļetes cenas sedz valsts,
pārvaldē aicina vērsties arī tos otru pusi – pašvaldība.

un par to tagad liecina piemiņas
zīme, savukārt tas noslēdzās otrā
pilsētas malā aiz gaisa tilta, tādēļ
arī tajā vietā vajadzētu izveidot
kaut ko, kas atsauktu atmiņā
nozīmīgo notikumu,» P.Rēvelis
pieļauj, ka ar laiku varētu izveidoties lieliska tradīcija reizi
gadā doties dziesmotā gājienā
no Uzvaras parka līdz pat 1895.
gada svētku norises vietai.

Kā «Jelgavas Vēstnesim»
atklāj pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» projektu
nodaļas vadītāja Daina Done,
piemiņas vietas izveide, ieskaitot autora honorāru, kopumā
izmaksājusi 18 878 latus. Perspektīvā skulptūru plānots arī
izgaismot. «Pagaidām gan tiek
izskatīts labākais izgaismošanas
risinājums,» teic D.Done.

Bezatbildīgie grauj
vēstures mantojumu
 Sintija Čepanone

Jelgava ar katru gadu
kļūst sakoptāka, turklāt
tas ir ne tikai pašvaldības, bet arī iedzīvotāju nopelns. Gādīgu
un apzinīgu saimnieku
veikums pilsētā manāms
ik uz soļa. Taču diemžēl ir arī tādi, kas par
savu īpašumu neliekas
ne zinis, un, laika zoba
skarti, bojā iet kultūras
pieminekļi.
«2004. gadā Vecpilsētas ielas 14.
nams tika iekļauts 100 apdraudētāko kultūras pieminekļu sarakstā.
Nu pagājuši trīs gadi, taču ēkas
saimniece Iveta Daugule praktiski
nav darījusi neko, lai saglābtu
vērtīgo celtni,» teic Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas Jelgavas pilsētas galvenā valsts
inspektore Gunta Skulte. Viņai
piekrīt arī Būvvaldes speciālisti,
norādot, ka lielākās raizes pašlaik
sagādā arī savulaik ugunsgrēka
nopostītais nams Uzvaras ielā 49.
Tā īpašnieks ir SIA «Valva».
G.Skulte bilst, ka līdz šim kompromisu ar minēto namu saimniekiem centusies rast mierīgā
ceļā. «Pieminekļa īpašnieks vai
valdītājs nav mūsu pretinieks.
Labākā atslēga problēmu atrisināšanai ir dialogs. Sods ir pēdējais
solis, taču, ja tas ir pelnīts, tam
jābūt audzinošam,» viņa uzskata,
gan piebilstot, ka pavisam drīz
pacietības mērs būs pilns: ja arī

turpmāk I.Daugule izvairīsies no
atbildības par savu īpašumu, lai
saglābtu kultūrvēsturisko mantojumu, jautājums būs jārisina ar
nopietnākām metodēm.
Būvvalde apsvēra iespēju minētās ēkas piespiedu kārtā nojaukt,
taču Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas atzinums
– minētie nami ir valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļi – to liedza
darīt. «Mums ir svarīgi saglabāt
katru vēstures liecību, taču jāņem
vērā arī fakts, ka nami, kas pārtop
par graustiem, ne tikai bojā pilsētas
skatu, bet arī apdraud apkārtējo
drošību,» norāda Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe.
Mazliet gaišākās krāsās rādās
nama Uzvaras ielā 49 nākotne.
«Nams nodega 1997. gadā, un kopš
tā laika tas saimnieku mainījis
četras reizes. Diemžēl neviens tā
arī nav ieguldījis līdzekļus, lai ēku
saglābtu,» G.Skulte cerības liek uz
jauno īpašnieku – SIA «Valva» –,
kam šī gada augustā tika izsniegti
tehniskie noteikumi minētā nama
rekonstrukcijai. «Šajā gadījumā
būtu svarīgi saglabāt fasādi ar
dekoratīvajiem kokgriezumiem,»
akcentē inspektore.
Pašlaik gan vēl nav izlemts, kā
cīnīties ar bezatbildīgajiem namu
saimniekiem. «Pašlaik izskatās,
ka I.Daugule no atbildības izvairās
apzināti – viņa neatbild uz telefona
zvaniem, arī visas ierakstītās vēstules neatvērtas atgriezušās inspekcijā,» teic G.Skulte, atgādinot, ka
atbildību par kultūrvēsturiskajiem
pieminekļiem nosaka likums.

par tādas ierīkošanu pilsētā arī
netiekot domāts, taču nākotnē,
izveidojoties Bauskas novadam, šo
problēmu plānots risināt, Bauskā
izveidojot stacionāru patversmi.
Palīdzību bezpajumtniekiem sniedzot arī kristīgo draudžu pārstāvji,
pašlaik pat viņiem atļauj pārnakšņot rajona Policijas pārvaldes gaitenī. «Kamēr vēl ārā ir samērā silts
un aukstums nekļūst bīstams veselībai, saviem bezpajumtniekiem
ļausim dzīvot ierasto dzīvi – patverties dzīvokļos, pie paziņām,
kāpņu telpās. Iestājoties aukstam
laikam, nepieciešamības gadījumā
bezpajumtniekus no Bauskas ar
domes transportu vedīsim nakšņot
uz tuvākajām patversmēm Rīgā
un Jelgavā un atpakaļ, segsim
arī izdevumus par pakalpojumu,»
aģentūru LETA informējusi Bauskas
domes Sociālā dienesta vadītāja
Inta Baltgalve.

 Mēneša laikā no 20. novembra Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
izsniegusi 13 081 jaunā
parauga pasi. Neskaitot Rīgas

un Rīgas rajona nodaļas, visvairāk
jaunā parauga pasu pirmajā mēnesī izsniegtas PMLP Daugavpils
nodaļā. Šajā ziņā otro un trešo
vietu ieņem attiecīgi Liepājas un
Jelgavas nodaļas. Pirmajā mēnesī
valstī izsniegta 10 421 pilsoņu
pase un 2660 nepilsoņu, kas
atbilst visām Eiropas Savienības
prasībām un starptautiskajiem
standartiem. Taču jāpiebilst, ka
visas personu rīcībā esošās pilsoņu un nepilsoņu pases Latvijā būs
derīgas līdz to derīguma termiņa
beigām un nav nepieciešams
steigties tās mainīt. Pēc 2008.
gada 1. jūlija ceļošanai nebūs
derīgas vienīgi tās pilsoņu pases,
kas izdotas līdz 2002. gada 30.
jūnijam un kurās ir ielīmētās
fotokartītes. Pārējās pases būs
derīgas ceļošanai līdz to derīguma
termiņa beigām. Pēc jauno pasu
ieviešanas pieteikties pasei ir
kļuvis daudz ērtāk – tagad to var
izdarīt jebkurā PMLP teritoriālajā
nodaļā neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas. Tāpat līdz ar jaunā
parauga pasu ieviešanu vairs
nevajag iesniegt fotokartītes, jo
pases noformēšanai nepieciešamā
fotogrāfija tiek uzņemta pases
pieteikuma noformēšanas laikā.
Tas neattiecas vienīgi uz bērniem
līdz piecu gadu vecumam, uz
personām, kurām veselības stāvokļa dēļ pase tiek noformēta viņu
dzīvesvietā, kā arī uz cilvēkiem,
kuri atrodas brīvības atņemšanas
iestādēs.

Kristīne Pētersone
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Atbildam

Izmaiņas Jelgavas pilsētas
sabiedriskajā transportā
««Jelgavas Vēstnesis» rakstīja, ka, sākot ar 2008. gada
1. janvāri, tiek paaugstināta
biļešu cena pilsētas maršrutu
autobusos no 25 līdz 30 santīmiem. Taču šajā informācijā
neatradu neko par maršruta
taksometriem, kuros pašlaik
biļetes cena ir 35 santīmi.
Vai tas nozīmē, ka maršruta
taksometros cena būs jau 40
santīmi?» «Jelgavas Vēstnesim» jautā lasītājs.
Jelgavas Autobusu parka ko-

mercdirektore Viktorija Ļubļinska skaidro, ka LR «Autopārvadājumu likumā» ir noteikta cita
pilsētas sabiedriskā transporta
maršrutu klasifikācija un no nākamā gada visi sabiedriskā transporta pamata maršruti Jelgavas
pilsētā tiek apkalpoti tikai ar
maršruta autobusiem ar vienoto
braukšanas maksu 30 santīmi,
vienoto braukšanas kārtību, tajā
skaitā visām pasažieru kategorijām, arī tām, kurām sabiedriskā
transporta pakalpojumi pieejami
uz atvieglotiem noteikumiem.

Pilsētas maršrutu pagarinājumiem braukšanas maksa jeb piemaksa par papildu nobrauktajiem kilometriem netiek mainīta
un paliek līdzšinējo 15 santīmu apmērā. Šie pagarinājumi ir tikai
šādos maršrutos:
Maršruta No pieturās
Līdz pieturai
numurs			
2
Tetele
Garoza
5
Blukas
Dzirnieki
9
Tuški
Vārpa
12
Vītolini
Valgundes PP
12A
Vītoliņi
Valgundes PP
16
Svētes skola
Āboliņi
27
Ozolnieku stacija
Jaunpēternieki

Braukšanas maksa
šajā posmā
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Līdz ar to, ka no 2008. gada l. janvāra visus maršrutus apkalpos
maršruta autobusi, šādiem maršrutiem mainās maršruta numuri:
Maršruta nosaukums
RAF – Mežvidi
Ozolnieku stacija – 5. līnija
Āne – Centrs

Maršruta numurs
26
27
28

Darba laiku
pārsniegt nedrīkst
«Strādāju par kravas
ekspeditoru pārvadātāju.
Mana darbadiena ilgst vairāk nekā 10 stundas un tiek
pārsniegts pieļaujamais
automašīnas svars. Cik es
zinu, braukt bez apstājas
drīkst 8 stundas, jo automašīnā ir uzstādīts stundu un
ātruma uzskaites tahogrāfs,
taču to neviens tā arī nav
pārbaudījis. Es kā darba
ņēmējs esmu runājis ar firmas šefu, bet viņš manus
iebildumus neņem vērā,» tā
«Jelgavas Vēstnesim» raksta
kāds kungs, vēloties uzzināt,
kā šādā situācijā rīkoties.
Zemgales reģionālās Valsts
darba inspekcijas vadītājs Valdis Dūms «Jelgavas Vēstnesim»
skaidro, ka autovadītāju darba
laika kārtību un uzskaiti regulē
«Ceļu satiksmes likuma» 31.2
pants «Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika ilgums».
Tas paredz, ka (1) transportlīdzekļu apkalpes locekļu nedēļas
darba laiks nedrīkst pārsniegt
48 stundas, ievērojot to, ka nedēļa ir laikposms starp pulksten
00 pirmdienā un pulksten 24
svētdienā. (2) Transportlīdzekļa
apkalpes locekli drīkst nodarbināt virs šā panta pirmajā daļā
noteiktā darba laika, bet ne vairāk par 60 stundām nedēļā. Tādā
gadījumā vidējais nedēļas darba
laiks četru mēnešu periodā
nedrīkst pārsniegt 48 stundas.
(3) Darba devējs, vienojoties ar
darbinieku pārstāvjiem, drīkst
mainīt šā panta otrajā daļā
noteikto nedēļas darba laiku, ja
vidējais nedēļas darba laiks sešu
mēnešu periodā nepārsniedz 48
stundas. (4) Ja transportlīdzekļa apkalpes loceklis veic darbu
naktī no pulksten 1 līdz 5, tad
kopējais darba laiks diennaktī
nedrīkst pārsniegt 10 stundas.
Darba devējs, vienojoties ar
darbinieku pārstāvjiem, drīkst
mainīt minēto darba laiku naktī,
nosakot, ka tas ir vismaz četras

stundas ilgs laikposms periodā
no pulksten 00 līdz 7. (5) Lai
nodrošinātu šajā pantā minēto
nosacījumu ievērošanu, tiek
veikta darba laika uzskaite. (6)
Šajā pantā minētie nosacījumi
par transportlīdzekļu apkalpes
locekļu darba laika ilgumu ir piemērojami tikai tajos gadījumos,
kad tiek veikti pārvadājumi ar
transportlīdzekļiem, uz kuriem
attiecas regula (EK) Nr.561/2006
vai Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju
darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR).
«Šī likuma norma gan ir nedaudz pretrunīga ar Darba likumā teikto, ka nedēļas normālais
darba laiks nedrīkst pārsniegt
40 stundas. Tomēr, ja darba
devējs ar darbinieku noslēdzis
darba līgumu, kurā darbiniekam
noteikta summētā darba laika
uzskaite, šī pretruna tiek novērsta, jo šādā gadījumā kopējais
darba laiks nedrīkst pārsniegt
160 stundas 4 nedēļu periodā.
Pārējais laiks uzskatāms par
virsstundām, kuras apmaksājamas dubultā apmērā. Jebkurā
gadījumā darba devējam jānodrošina arī precīza darbinieku,
tajā skaitā autovadītāju darba
laika uzskaite,» V.Dūms norāda, ka darbiniekiem ir tiesības
pārbaudīt šīs uzskaites precizitāti un atbilstību reāli nostrādātajam laikam un domstarpību
gadījumā vērsties ar iesniegumu
Valsts darba inspekcijā.
Lasītājam būtu jāvēršas ar
konkrētu informāciju par pārbaudes nepieciešamību savā
uzņēmumā Autotransporta
inspekcijā, kuras Jelgavas nodaļas tālrunis ir 63011865, fakss
64622968. Savukārt, ja lasītājs
uzskata, ka tiek pārkāptas Darba likuma normas arī attiecībā
uz kopējo nostrādāto darba laiku, viņam ar iesniegumu būtu
jāvēršas Zemgales reģionālajā
Valsts darba inspekcijā Elektrības ielā 10, telefons un fakss
63090407.
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Pagalmu sakārtošana
atkarīga no dzīvokļu
īpašniekiem
«Mātera ielas 23/25 namu
pagalms ir vieni vienīgi dubļi. Slapjā laikā tam nevar
izlaipot cauri. Varbūt kaut
ko iespējams darīt, lai šo
situāciju mainītu,» ar šādu
lūgumu «Jelgavas Vēstnesī»
vērsās kāda kundze, kurai
diendienā jāšķērso minētais
pagalms.

veikala piebūvi, un veikala īpašnieks nevar izpildīt savu solījumu
sakārtot šo pagalmu, kas rada
neērtības gandrīz simts dzīvokļu
īpašniekiem,» norāda J.Vidžis.
Savukārt pagalms Dobeles
ielā 10/12 ir visu iedzīvotāju
ziņā. «Bedres tur ir uz mājas
zemes. Iedzīvotājiem jāsaprot,
ka neviens no malas nenāks
un pagalmu nesakārtos,» JNĪP
Ar līdzīgu lūgumu laikrakstā valdes loceklis akcentē, ka visu
vērsās arī Dobeles ielas 10/12 ie- pirms iedzīvotājiem jāvēlas to
dzīvotāja, norādot uz «plūdiem», izdarīt, nākamais solis ir projekkas slapjā laikā pagalmā vēršas ta pasūtīšana. «Jāņem vērā, ka
plašumā. Sašutumu par apsaim- tas būs pietiekami ietilpīgs, jo
niekotāju bezatbildību pauž arī vienkārši izbūvēt tikai celiņus,
kāda Lāčplēša ielas 19. nama braucamo daļu vai stāvvietu
iemītniece. «Ceļš gar Lāčplēša mašīnām nav nozīmes. Jāizbūvē
ielas 17., 19. un 19.A namu nav arī komunikācijas, tostarp lietus
izbraucams. Pa to milzīgo bedru kanalizācija, lai ūdeņi, kas sadēļ pārvietoties ir apgrūtinoši krājas pagalmā, tiktu novadīti,»
ne tikai automašīnās, bet arī ar paskaidro J.Vidžis, gan piebilsvelosipēdu un pat kājām,» viņa tot – kad kopīgiem spēkiem šis
stāsta «Jelgavas Vēstnesim».
pagalms tiks sakārtots, vajadzēs
atrisināt nākamo problēmu.
Jāizvērtē prioritātes
Proti, labiekārtoto teritoriju,
Minētos namus apsaimnieko visticamāk, kā autostāvvietu izSIA «Jelgavas Nekustamā īpa- mantos tirgus apmeklētāji, tāpēc
šuma pārvalde» (JNĪP), un to ie- noteikti būtu jārisina jautājums
dzīvotāji pārliecināti, ka pagalma par attiecīgu aizliegumu ceļa
un iebraucamo ceļu sakārtošana zīmju izvietošanu.
ir apsaimniekotāja pienākums.
«Līdzīga situācija ir arī ar ceļu
«Iedzīvotāji vēl aizvien nevēlas gar Lāčplēša ielas 17., 19. un 19.A
saprast, ka savas dzīvesvietas namu – katrai mājai pieder noteritorijas sakārtošana un lab- teikts zemesgabals, un tikai pašu
iekārtošana ir viņu pašu ziņā,» konkrētās mājas iedzīvotāju ziņā
«Jelgavas Vēstnesim» teic JNĪP ir tas, cik ātri tiks sakārtots ceļš
valdes loceklis
gar minētajiem
Pagalmu labiekārtošanā n a m i e m . « J a
Juris Vidžis, atiedzīvotāji
gādinot, ka par
dzīvokļu īpašpiekrituši izlietot:
savu pagalmu atnieki nolems, ka
bildīgi ir dzīvokļu
tas jālabo, mēs
• 2003. gadā – 50 032 latus
īpašnieki.
iesaistīsimies,»
• 2004. gadā – 20 245 latus
Tiesa gan – • 2005. gadā – 547 latus
J.Vidžis piebilst,
viņš arī norāda, • 2006. gadā – 1778 latus
ka arī tur jau sāka tā noteikti nav • 2007. gadā – 4950 latus
kotnēji nav izbūprioritāte. «Būvēta lietusūdens
tiskāk ir vispirms, piemēram, kanalizācija, tādēļ izveidot tikai
nosiltināt māju, lai ekonomētu brauktuvi nebūtu racionāli.
līdzekļus. Tikai pēc tam ir vērts
veikt labiekārtošanas darbus,» Laiks sadārdzina izmaksas
JNĪP valdes loceklis uzskata,
«Jo vēlāk cilvēki saņemsies
ka arī kāpņutelpas remonts nav sakārtot pagalmu, jo dārgāk tas
steidzamāko darbu sarakstā viņiem izmaksās. Piemēram,
– vispirms būtu jānomaina ko- Uzvaras ielas 11 iedzīvotāji,
munikācijas un jumts.
izmantojot savus uzkrājumus,
2003. gadā pagalmu sakārtoja
Pagalms un ceļš
par apmēram 5000 latu, savujāsakārto pašiem
kārt blakus mājai pēc diviem
Runājot par pagalmu Mātera gadiem tāmes izmaksas jau bija
ielā 23/25, viņš norāda – minētais dubultojušās,» norāda JNĪP
pagalms nav sakārtots vienas Ēku ekspluatācijas daļas vaīpašnieces dēļ. «Šajā pagalmā dītāja Natālija Vasiļjeva. Viņa
kādas dzīvokļu īpašnieces dēļ akcentē, ka maksa par apsaimnevar pieņemt ekspluatācijā niekošanu nav mainījusies kopš

Māju, kuras apsaimnieko Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde, pagalmi un ceļi savu laiku jau nokalpojuši – speciālisti
norāda, ka asfalta ekspluatācijas termiņš ir vidēji desmit gadu,
taču lielākoties tas uzklāts vairāk nekā pirms piecpadsmit
gadiem. Tas, kad konkrēta nama pagalms tiks labiekārtots,
Foto: JV
atkarīgs no pašiem dzīvokļu īpašniekiem.
1999. gada, tādēļ brīvu līdzekļu
pagalmu un ceļu remontdarbiem nav uzkrāti.
Taču ne visi dzīvokļu īpašnieki
gaida, kad pagalmu labiekārtos
kāds no malas. Piemēram, Uzvaras ielas 11, Pasta 24, Lielās 13,
Satiksmes 53, Raiņa 10, kā arī
Pērnavas 32 un Paula Lejiņa ielas
7 iedzīvotāji šim mērķim atvēlēja
māju uzkrājumus. «Visvairāk
objektu tika sakārtots 2003. gadā
– 75. Pie vienas mājas tā bija tikai
bedrīšu lāpīšana, pie citas paveik-

ti vērienīgāki darbi,» N.Vasiļjeva
gan piebilst, ka tikai ar bedrīšu
lāpīšanu, domājot ilgtermiņā, ir
par maz, jo ūdens, kas, nonācis
seguma plaisās, sasals, tādējādi
tās padarot vēl lielākas, savukārt
veselam asfaltam ūdens ļaunumu
nenodara. Jāņem arī vērā, ka asfalta seguma ekspluatācijas laiks
ir apmēram desmit gadi, taču
lielākoties pie JNĪP apsaimniekošanā esošajām mājām tas uzklāts
vairāk nekā pirms piecpadsmit
gadiem.

Kas padara pelēkos zirņus par deficītu?
«Kas to būtu domājis, ka
pelēkie zirņi, kas skaitās latviešu tradicionālais ēdiens,
reiz kļūs par deficīta preci.
Tā jau bija pagājušajā gadā,
kad zirņus veikalu plauktos
ar uguni nesameklēt, šogad
situācija ir nedaudz uzlabojusies,» novērojusi pensionāre
Ilga Atmane. Viņa «Jelgavas
Vēstnesim» jautā, kādēļ radusies šāda situācija un vai tiešām, lai «pelēčus» iegādātos,
drīzumā būs jāšķiras teju no
puspensijas.
Kā «Jelgavas Vēstnesim» skaidro akciju sabiedrībā «Dobeles dzirnavnieks» un SIA «Voldemārs», arī

šogad pelēkie zirņi ir ierindojami
teju deficīta preču sarakstā.
«Pieprasījums pārsniedz piedāvājumu,» teic SIA «Voldemārs»
ražošanas
direktors
Vladimirs
Horoņeko,
atklājot, ka
šogad uzņēmums
tirgotājiem
realizējis
130 tonnas pelēko zirņu. Viņš spriež, ka tas, salīdzinot ar
citiem gadiem, ir daudz, taču zirņus
par ekskluzīvu pārtikas produktu
var padarīt tā cena. «Zemnieki

šogad prasīja 1000 latus par tonnu
mazo zirņu un 1200 latus – par
lielajiem,» V.Horoņeko to skaidro
ar faktu, ka agrāk zirņus audzējuši
daudzi lauksaimnieki,
pašlaik
– vien trīs
četri visā
Latvijā.
«Un viņi
nespēj izaudzēt tik
daudz, lai
apmierinātu pieprasījumu. Tas
arī tādēļ, ka
sēklas materiāls vairs nav tik
augstvērtīgs: dažas šķirnes kļuvušas nekvalitatīvas, citas – izzu-

dušas pavisam,» viņš norāda – lai
tirgū iegādātos kilogramu zirņu,
jārēķinās ar apmēram pieciem
latiem, savukārt SIA «Voldemārs»
tos realizējis vidēji par pusotru
latu.
Arī «Dobeles dzirnavniekā»
paskaidro – līdzīgi kā pērn, arī
šogad pelēko zirņu raža bijusi neliela. Tas ir arī galvenais iemesls,
kādēļ zirņi pašlaik nav iegādājami
visos veikalos, turklāt maksā
krietni vairāk nekā citus gadus.
Uzņēmums pašlaik realizējis ap 50
tonnas zirņu. Vairumtirdzniecības
cena – 1,30 lati par kilogramu, bet
veikalos – vidēji 1,80 lati.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Iedzīvotāji vērtē pilsētas
Ziemassvētku un
Jaungada rotājumus
Antoņina Bikova,
studente:
«Pilsēta
šogad ir īpaši skaista.
Šķiet, nevienu citu
gadu tā nav
bijusi tik krāšņa un izgaismota.
Visi rotājumi salikti pārdomāti
un gaumīgi – ne par daudz, ne
par maz. Man īpaši patīk, kā
izskatās pilsētas lielā egle, taču
arī pārējās rada svētku sajūtu,
piemēram, egle RAF dzīvojamā masīvā. Arī rotājumi pie
stabiem šogad ir glīti, sevišķi
labi izskatās tilti pār Driksu un
Lielupi. Staigājot pa Jelgavu,
tiešām pārņem Ziemassvētku
izjūta. Man patīk.»
Antoņina Tihanova, pensionāre:
«Jelgava
svētkiem
ir skaisti
sakopta.
Manuprāt,
tādēļ, ka pilsēta ir izrotāta,
arī cilvēki vairāk smaida. Kur
vien eju, visur var izjust svētku
noskaņu. Skaistas ir lampiņu
virtenes, kas sakārtas koku zaros, dekorējumi uz tiltiem, visas
pilsētā izrotātās eglītes. Nevar,
protams, nepamanīt arī domes,
kultūras nama ēku. Kopā ar
vīru bieži pastaigājamies pils
apkārtnē. Mums patīk vērot,
kā no turienes vakarā izskatās
tilts pār Driksu un Lielupi.
Taču visvairāk šajā gadā mani
sajūsmina Hercoga Jēkaba
laukums. Var just, ka pilsētā
ir rūpīgi pārdomāts, kā radīt
Ziemassvētku noskaņu. Tas
noteikti ir izdevies.»
Rota Vizule, pedagoģe:
« T a s ,
kā Jelgava izrotāta
svētkiem,
man patīk.
Varbūt Lielajā ielā ir par daudz krāsainības, tomēr pilsēta ir skaista.
Man patīk, kā izdekorēti tilti,
Sv.Trīsvienības baznīca – nudien var just, ka cilvēki ir daudz
domājuši un strādājuši, lai
sapostu pilsētu. Un, manuprāt,
nauda pilsētas izrotāšanai nav
tērēta velti – sakopta apkārtējā
vide noteikti mudina arī mums,
pilsētas iedzīvotājiem, būt laipnākiem un atsaucīgākiem.
Šķiet, pat Rīga šajos svētkos
nav tik skaista! Jelgavā tiešām
valda īpaša noskaņa. Vēl tik
trūkst sniega, bet tas būs!»
Ligita
Lonerte,
strādā:
«Esmu no
Jelgavas rajona un pilsētā redzu vien
tik, cik ejot
cauri. Droši
vien visus rotājumus nemaz
neesmu pamanījusi, taču tas, ko
esmu redzējusi pilsētas centrā,
man ļoti patīk. Īpaša man šogad
šķiet lielā egle. Tā ir skaista, kupla, gaumīgi izpušķota. Noskaņu
rada arī eņģelīši Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī, egļu zari, kas

izgaismo tiltus. Pavisam droši
varu teikt – Jelgava šajos svētkos ir ļoti, ļoti skaista.»
Va n d a
Eiso, strādā:
«Pilsētas
centrā tiešām valda
Ziemassvētku noskaņa
– eņģeļi eglītē un baznīcas tornī, lampiņu
virtenes kokos, tiltu rotājumi...
Man ļoti patīk pilsētas lielā egle
– neuzbāzīga un gaumīga. Es
gan šajā laikā vēl neesmu bijusi citās pilsētās, taču, cik var
spriest pēc televīzijā redzētā,
mūsu pilsēta ir visskaistākā.
Egle jau nu noteikti, jo Ogrē
tā ir pavisam «plika». Draugs
stāstīja, ka pat Rīgu ar Jelgavu
nevar salīdzināt – te ir vismaz
trīs reizes skaistāk, savukārt
tur pat viena smuka egle neesot! Manuprāt, svētku noskaņas nekad nav par daudz, tādēļ
ir prieks par katru rotājumu,
kas šogad priecē jelgavniekus.
Pilsētas izrotāšanas ziņā Jelgava noteikti ir pārāka par citām
pilsētām.»
Dmitrijs
Andrejevs,
bezdarbnieks:
«Man gan
pirmssvētku
laikā biežāk
sanāk būt
Rīgā, tādēļ
grūti spriest par visas pilsētas
rotājumu. Taču tas, ko esmu redzējis, mani apmierina. Svētku
noskaņa noteikti ir! Protams,
varbūt man tā šķiet tādēļ, ka te
ir manas mājas, un mājās jau
viss liekas mīļāks un skaistāks.
Runājot par to, kas man šajā
gadā Jelgavā patīk visvairāk,
noteikti jāmin lielā egle, taču
gribētos, lai izgaismots būtu
ne tikai pilsētas centrs, bet arī
nomales – aiz RAF dzīvojamā
masīva svētku noskaņa beidzas,
kaut arī tur vajadzētu svētku rotājumus, taču kopumā – Jelgava
svētkiem ir saposta pienācīgi.»
Irēna,
meklē darbu:
«Jelgava
šajos svētkos man ļoti
patīk, tomēr
rotājumus
gribētos vēl
pat mazliet vairāk, īpaši ārpus
pilsētas centra. Piemēram, Aspazijas ielā svētku noskaņa ir
vien tik, cik paši iedzīvotāji logos
saliek lampiņas. Man šogad
patīk Hercoga Jēkaba laukums
un, protams, tas, cik gaumīgi
izpušķota lielā egle. Atzinīgi
novērtēju arī tās konstrukcijas
ideju – domāju, ne viens vien
pilsētas viesis, kas nezina, ka
lielā egle veidota no daudzām
mazākām, novērtē tās kuplumu. Skaisti ir tilti, uzmanību
piesaistīja arī rūķu cepures, kas
uzliktas reklāmas stabiem Rīgas
ielā. Tie ir tādi nieciņi, kas rada
to īsto, svētkiem nepieciešamo
sajūtu. Nenoliedzami, šogad
Jelgava ir vēl skaistāka, gaišāka
un krāšņāka nekā citus gadus,
tomēr gribētos, lai nākamgad
svētku noskaņa vērstos plašumā
un būtu arī pilsētas nomalēs.»

Svētku rota

5

Eglītes, lampiņas un
gaišums svētkos
 Sintija Čepanone

Pagājušajā nedēļā noslēdzās pašvaldības
rīkotais konkurss «Gaišākais pilsētvides objekts», kuram jelgavnieki varēja pieteikt pilsētas
iestādes, uzņēmumus,
veikalus, privātmājas
un daudzdzīvokļu namus, kas gada nogalē
iedzīvotājus un pilsētas
viesus priecē ar savu
rotājumu un izgaismojumu. Konkursā varēja iesaistīties ikviens,
kas Jelgavā pamanījis
svētkiem glīti izrotātu
namu vai arī pats pacenties, par prieku sev
un citiem sapošot savu
dzīvesvietu.
Vērtētāji jau paguvuši
apmeklēt visus konkursam «Gaišākais pilsētvides objekts» pieteiktos namus, taču
par skaistākajiem un
gaumīgākajiem atzītos suminās janvāra
pirmajā pusē. Taču,
kamēr par gaišākajiem
pilsētā atzītie nami vēl
nav zināmi, «Jelgavas
Vēstnesis» iedzīvotājus aicināja novērtēt to, cik saposta
svētkiem šajā
gadā viņiem
šķiet Jelgava
– vērtējumu izsakot par to,
ko paveikusi
pilsēta.

Gadu no gada ielu, kurās parādās rotājumi, kļūst arvien vairāk – ja sākumā
tā bija tikai Hercoga Jēkaba laukuma apkārtne, tad nu jau vairākus gadus
svētku noformējumu iegūst Lielā iela visā tās garumā, Pasta iela, Rīgas
Foto: JV
iela.

Šogad pie jaunas rotas – gaismas dekoriem egļu zaru formā
– tikuši tilti pār Driksu un Lielupi. Jelgavnieki novērtē arī pilsētas
vārtu – Rīgas ielas posmu no Pērnavas ielas līdz Loka maģistrālei
– dekorus. Tur, Ziemassvētkus gaidot, pie apgaismes stabiem
«izaugušas» sarkanas eglītes. Savukārt tumšajos vakaros Lielajā
un Pasta ielā iemirdzas zvaigžņu loki.

Iespējams, ka vislielāko uzmanību šogad izpelnās tieši pilsētas
galvenā egle. Tās gaumīgo rotu var nepamanīt tikai retais,
taču līdzās lielajai eglei pilsētā daudzviet manāmas arī citas,
kas svētku tuvošanās sajūtu paspilgtina: Stacijas parkā, Raiņa
parkā, pie Spīdolas skolas, Pērnavas ielā un Dobeles šosejā pie
Miezītes ceļa.

Līdz šim bijām pieraduši, ka Ziemassvētku laikā gaismās iemirdzas Driksas un Lielupes tilts, taču šogad pirmo reizi svētki
jūtami arī uz gaisa tilta. Tas bija iespējams tāpēc, ka tur beidzot
atjaunots apgaismojums, kas ļāva izvietot arī rotājumus – tieši
šādus akcentus vietās, kur agrāk tos nevarēja manīt, jelgavnieki
novērtē visvairāk.

Domes ēka šogad ieguvusi ne vien jaunu fasādi, bet svētkos
arī jaunu rotu, kas harmoniski iekļaujas pilsētas centrā radītajā
svētku noskaņā.

Pirmo reizi pavisam citā
veidolā jelgavnieku acīm
pavērās Trīsvienības baznīcas
tornis, uz kura šogad nolaidušies eņģeļi. Tie sasaucas
ar eņģeļu figūriņām pilsētas
galvenajā eglē. Torņa izgaismojumu atzinīgi novērtē kā
vietējie iedzīvotāji, tā pilsētas viesi. Viņi atzīst – redzētais pārsteidz.
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gads

Jelgavas gada mozaīka

Sporta dzīvē aizvadītajā gadā noteikti
jāizceļ BK «Zemgale» atrādīšanās
publikai pavisam
citā kvalitātē.
Pateicoties darbīgiem uzņēmējiem
un pašvaldības
atbalstam, izdevies
piesaistīt vienu
no labākajiem
basketbola spēles
zinātājiem Vari
Krūmiņu, kurš apņēmies vadīt mūsu
pilsētas komandu
trīs sezonas. Par
komandas ambīcijām liecina šogad
Latvijas basketbola
līgas otrajā divīzijā
izcīnītās 12 uzvaras 16 spēlēs un
otrā vieta turnīra
tabulā. Treneris un
spēlētāji sola tā arī
turpināt, lai pacīnītos par iespēju jau
nākamgad spēlēt
augstākā līmenī.

Tik ierasti, ka gada beigās mēs atskatāmies, vērtējam,
analizējam, kas izdevies, kas ne, kas satraucis un kas
iepriecinājis. Atmiņā pārcilājam notikumus ģimenē,
darba vietā, pilsētā, valstī un pasaulē. Šoreiz gan
«Jelgavas Vēstnesis» nolēma nevērtēt un nesarindot
notikumus dažādās nominācijās – mēs vienkārši piedāvājam palūkoties uz 2007. gadu Jelgavā mūsu acīm.
Šo to varbūt atceramies, kaut kas jau piemirsies, bet
tas viss notika šogad!

To novērtēja pat domes skeptiķi – pašvaldība pamanīja apšaubāmu darījumu, ko vēlējās īstenot «Admirāļu klubs», pārdodot savu
īpašumu pilsētas centrā par smieklīgi zemu cenu, patiesībā – tā
kā paši sev. Visticamāk, uzņēmums cerēja, ka pašvaldība, izskatot
savas likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības, to nepamanīs. Taču
pašvaldība pamanīja gan un rīkojās likuma noteiktajā kārtībā
– uzreiz izmantojot pirmpirkuma tiesības un samaksājot noteikto
zemo summu. Tiesa gan – pašlaik varam priecāties tikai par to, ka
izdevies apturēt, visticamāk, nelikumīgu darījumu, taču, vai pašvaldība kādreiz iegūs tiesības uz ēku autoostas teritorijā, spriest
pāragri – turpinās tiesu darbi.

2009. gadā Jelgavas 4. vidusskola būs modernākā un plašākā skola
pilsētā – tas šogad kļuvis zināms pavisam droši, jo rudenī beidzot
tika iemūrēts izglītības iestādes piebūves pamatakmens. Vecāko
klašu skolēni smej – pašiem gan jaunās piebūves «labumus» vairs
nesanāks izbaudīt, taču fakts, ka mācīties plašajā skolā varēs viņu
bērni, neapšaubāmi priecē.

Šogad noslēgusies Uzvaras parka rekonstrukcija. Darbi pie parka
sakārtošanas sākās 2004. gadā, un kopumā tā labiekārtošanā
ieguldīti ap 900 tūkstošiem latu. Parks apmeklētājiem tika atvērts īsi pēc valsts svētkiem un pamazām kļūst par pilsētnieku
iecienītu pastaigu vietu. Pilnā krāšņumā to varēsim novērtēt vasaras sākumā, kad tiks pabeigti pēdējie apzaļumošanas
darbi. Aģentūra «Kultūra» jau nākamgad plāno priecēt
pilsētniekus ar pasākumiem rekonstruētajā parkā, kurš
vienlaikus varēs uzņemt ap 1500 apmeklētāju.

Šis gads pie daudz krāšņāka izskata ļāvis tikt vairākām ēkām pilsētā – glīta fasāde nu priecē Izglītības
pārvaldes un Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētājus,
acij tīkamāks kļuvis arī domes nams. Taču vislielākais
gandarījums ir par agrāko laiku varenību un arhitekta
Jensena majestātiskumu atguvušo «Academia Pertina» ēku, kurā atrodas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs. Pēc rekonstrukcijas jelgavnieku acīm pavērās nams, kura fasādē atdzimušas ēnu
spēles. Nu var teikt, ka «Academia Petrina» fasāde pat
niansēs atguvusi agrāko ietērpu.

Ceturtdiena, 2007. gada 27. decembris

Diemžēl šogad neiztikām arī bez traģiskām nelaimēm – 3. marta
naktī izcēlās ugunsgrēks Vecpilsētas ielā 13, kurā divi cilvēki gāja
bojā. Par laimi, ugunsdzēsējiem izdevās izglābt 16 iedzīvotājus,
tostarp desmit bērnus. Ilgi pašvaldība analizēja, vai iespējams
izdegušo mājas daļu atjaunot, bet aprēķini tomēr liecināja, ka
tas nav ekonomiski izdevīgi. Neviens bez pajumtes nepalika
– pašvaldība katrai ģimenei ierādīja jaunu dzīvokli, bet izdegušā
mājas daļa tiks nojaukta. Jāpiebilst, ka šis ir viens no tiem retajiem
gadījumiem, kad policijai izdevies atrast dedzināšanā vainīgo – tas
bijis vīrietis alkohola reibumā, kurš aizmidzis ar degošu izsmēķi
rokās. Viņam tiesa piesprieda reālu cietumsodu.

Pavisam negaidīti augusta beigās jelgavniekus pāršalca vēsts par 16 savvaļas zirgu ierašanos Pils salā. Kaut arī sākotnēji ne viens vien
uz šo notikumu raudzījās ar bažām – sak, kas notiks, ja savvaļnieki pārraus žogu un taisnā ceļā dosies uz Hercoga Jēkaba laukumu,
tad jau tagad viņi kļuvuši gan par pilsētas iedzīvotāju, gan viesu mīluļiem. Zirgi uz Jelgavu atvesti, lai noganītu Lielupes palienes pļavas, tādējādi rūpējoties par augu valsts un putnu sugu daudzveidību šajā unikālajā teritorijā. Pagaidām gan viesiem no Nīderlandes
nav nācies piedzīvot bargu ziemu ar dziļām sniega kupenām un biezu ledus kārtu, tādēļ, visticamāk, arī pavasari viņi sagaidīs tikpat
kuplā skaitā. Starp citu – ir cerības, ka jau pavasarī viņu pulkam pievienosies pirmais Jelgavā dzimušais kumeliņš.

Granītā atveidota skatuve, uz kuras, priekškara ieskauta, stāv tās
karaliene – tāds piemineklis augusta vidū tika atklāts Pirmajos
Meža kapos, izrādot godu aktrisei Elzai Radziņai. «Sveika, mana
pašvaldība!» tā allaž telefona klausulē skanējusi Elzas Radziņas
balss, kad viņa zvanījusi savai dzimtajai pilsētai, tādēļ likumsakarīgi, ka tieši «viņas pašvaldība» bija tā, kas gādāja par to, lai
Jelgavas goda pilsones piemiņa tiktu iemūžināta granītā. Elegants
un majestātisks izdevies piemineklis mūsu Elzai.

Kopš šā gada maija kurš katrs Lielupes ūdeņus vairs nevar vagot,
jo visu, kas notiek upēs Jelgavā, cītīgi uzrauga Pašvaldības policijas
Ūdens patruļas inspektoru modrās acis. Taču policisti atzīst, ka šajā
ziņā vēl daudz darāmā, jo jau pirmās patruļas uz ūdens apliecināja, ka
ideja ir laba, taču darbu apgrūtina ne vien navigācijas zīmju trūkums,
bet arī tas, ka vēl aizvien nav atrisināts jautājums par «cilvēcīgu» darba slodzi policistiem. Jāpiebilst arī, ka Jelgavas Pašvaldības policijas
vārdu šogad «iedragāja» incidents, kurā divi policisti tika vainoti
kāda sirmgalvja piekaušanā līdz nāvei. Tieši šī iemesla dēļ no amata
atkāpās Pašvaldības policijas priekšnieks Fēlikss Jasens.
Oficiāli apstiprināta informācija
liecina, ka Jelgavas
teritorijā apmēram 40 kilometru
garumā aprakta
liela daļa no 18
miljoniem eiro.
Taču, pirms skriet
ar lāpstu meklēt
apslēpto mantu,
jābrīdina, ka nauda pārvērsta smagos, garos priekšmetos ar cauru un
slapju vidu. Tās ir
caurules jeb apakšzemes komunikāciju tīkli, no kuriem liela daļa ir
pilnīgi jauni vai atjaunoti. Noslēgusies vērienīgā projekta «Ūdens
apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā» pirmā kārta.
Tā realizāciju konkursa kārtībā SIA «Jelgavas ūdens» bija uzticējis «YIT
Environment». Uzņēmums izcēlās ar termiņkavējumiem un par to
maksāja soda naudu. Ar to pietika, lai pie ūdensvada un kanalizācijas
tiktu par vienu ielu vairāk.

Jelgavas pils šogad tika izraudzīta par valsts prezidenta Valda
Zatlera inaugurācijas balles norises vietu, un 8. jūlijā mūsu pilsēta uzņēma ap 700 augstu viesu, kas bija aicināti uz nozīmīgo
pasākumu. Todien pilsētā valdīja īpaša gaisotne, jo prezidents,
vēloties būt tuvāk tautai, tikās arī ar jelgavniekiem. Savā uzrunā
Valdis Zatlers godināja mūsu novadnieku pirmo valsts prezidentu
Jāni Čaksti, savukārt vietējie viņam novēlēja godam kalpot Latvijas
valstij un iedzīvotājiem.

Tā vien šķiet, ka Jelgavā ir pietiekami daudz sporta veidu, ar
kuriem nodarboties, un ko jaunu izdomāt nemaz nav tik viegli.
Taču šis gads pilsētā iezīmējies ar diviem jauniem, ekstravagantiem sporta veidiem. Lakross Jelgavā populārs kļuva pavasarī.
Ar to patlaban nodarbojas ap 20 jelgavnieku. Turklāt Latvijā ir
tikai trīs lakrosa komandas, tāpēc varam būt lepni, ka viena no
tām pārstāv Jelgavu. Otrs sporta veids, ko latvieši aizguvuši no
amerikāņiem, ir beisbols, kas Latvijā jau gana zināms, bet Jelgavā pagaidām ieinteresējis tikai dažus aktīvistus, kuri reizi nedēļā
tiekas 5. vidusskolas sporta zālē, lai gatavotos vasaras spēlēm.
Kalendārs jau gatavs!

Kad kādreiz vakaros kļūst skumji, jāizmanto iespēja «zvans draugam». Tā no šī gada jelgavnieki var «sist» pa telefona pogām vēl
trīs garus numurus – uz Novu Odesu Brazīlijā, Ruelmalmezonu
Francijā un Ivanofrankovsku Ukrainā. Šīs trīs ir jaunpienācējas
līdzšinējo 12 Jelgavas sadraudzības pilsētu pulciņā. Sadarbība
iedibināta daudzās jomās – kultūrā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā,
izglītībā, sociālajā labklājībā un citās. Turklāt Novu Odesā ir lielākā
latviešu kopiena Brazīlijā.

Pasta salā šovasar pirmo reizi sapulcējās mākslinieki no Anglijas, Lietuvas, Krievijas un Latvijas, lai piedalītos pirmajā smilšu
skulptūru festivālā «Summer Signs» (Vasaras zīmes). Šis festivāls
Jelgavas vēsturē iezīmējas ne tikai ar to, ka ir pirmais Smilšu
skulptūru festivāls Latvijā, bet arī ar to, ka to apmeklējuši gandrīz 20 tūkstoši skatītāju no Latvijas un pat ārvalstīm. Pasākuma
laikā tapa deviņas lielas un viena demo smilšu skulptūra, kurā
attēloti Meksikas motīvi – kaktusi, mariači dziedātājs un vasaras
zīmes. Plānots, ka šāds festivāls pilsētu un Pasta salu atdzīvinās
arī nākamajā vasarā.

«Paldies, Saule», «Ačiū, Saule» – nav svarīgi, latviski vai lietuviski
tas izskan, galvenais, ka tas ir no sirds. Par to bija iespēja pārliecināties vairākiem simtiem Jelgavas un mūsu sadraudzības pilsētas
Šauļu iedzīvotājiem, kas varēja vērot grandiozu scēnisko oratoriju
«Paldies, Saule», kas vēsta par brīvības cīņām. Tās tapšanā, realizējot kopīgu projektu, iesaistījās gan mūsu, gan kaimiņvalsts
mākslinieki. Tiesa gan – krāšņais uzvedums bija skatāms vien reizi
Jelgavā un reizi Šauļos, toties pozitīvās emocijas nav norimušas
vēl tagad. Kas zina – varbūt nākotnē mākslinieki sasparosies vēl
tikpat vērienīgam darbam?!

Medicīnas pakalpojumi Jelgavā kļūst daudzpusīgāki un pieejamāki. Poliklīnikā atklāta Rehabilitācijas nodaļa, kurā pacienti pēc
operācijām, grūtnieces un visi citi, kam nepieciešams, var ierasties
uz individuālām nodarbībām savas dzīves vietas tuvumā. Savukārt Jelgavas slimnīcā finiša taisnē iegājusi Centrālās sterilizācijas
nodaļas renovācija. Un vēl stacionāra pacientiem visi logi gaiši
spīd. Jelgavas slimnīca pirmā Latvijā apguvusi veselības iestādēm
iedalīto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. 375 000
eiro izlietoti jumta un logu nomaiņai.

Visu vasaru un līdz pat vēlam rudenim ikvienam, kurš devās
Dobeles vai Tukuma virzienā, bija jāpacieš zināmas neērtības,
bet tagad jau droši var teikt – tas bija tā vērts. Tilts pār Svētes
upi bija tik nolietojies, ka jau kļuva bīstams. Rekonstruējot to,
izveidota gan platāka brauktuves daļa, gan gājēju ietves. Ikdienā,
vērojot notiekošo, šķita, ka būvētāji nestiepj gumiju – tilts pilns
strādniekiem, katru dienu manāms, ka atkal kas padarīts, tāpēc
arī nodošanas termiņi praktiski neaizkavējās. Arī pagaidu tilts tāds
pamatīgs – to šķērsojot, bažas neradās: izturēs.

Šis bija pirmais gads, kad rudenī Jelgavā neiebrauca simtiem
kravas mašīnu, pilnas ar cukurbietēm, iztikām bez saldenskābās
smaržas pilsētas ielās, un tas varbūt dažu labu pat iepriecina, bet
fakts, ka Jelgavas Cukurfabrika pārtrauc darbu, nav patīkams nevienam. Simtiem cilvēku paliek bez darba, arī veikalu plauktos tik
ierastās mūsu pašu ražotās cukura paciņas drīz vairs neatradīsim.
Lai gan gada otrajā pusē jau pavīd citas ziņas – dāņi grib pirkt
«Jelgavas cukura» zīmolu. Tas, šķiet, ir viens no pirmajiem precedentiem valstī, kad kāds kļuvis ieinteresēts nevis visas rūpnīcas
pārpirkšanā vai pārņemšanā, bet pietiekamu slavu izpelnījies tikai
ražotās produkcijas zīmols. Vismaz ar to varam lepoties!
«Kad iepriekšējo reizi biju pie
jums, man izdevās parunāties ar jūsu pils
senču gariem
– oi, kādus tik
ceļus viņi nav
izstaigājuši,» tā
jūnijā, ierodoties Jelgavā, sacīja īsts šamanis
Lazo Mongušs
no Tuvas Republikas. Ne vienam
vien no mums
tā bija pirmā tikšanās ar praktizējošu šamani – jau viņa tēls vien radīja
iespaidu, ka tas ir kaut kas vispārpieņemtajam pāri stāvošs, taču vēl pārsteidzošāki bija viņa stāsti. Viņš ārstējot jebkuru kaiti – no gultas pieceļ
gulošus, pat paralizētus cilvēkus, tiek galā ar nāvējošām slimībām, un
tas viss viņam no senčiem: iedzimtas un iegūtas zināšanas palīdz. Tiesa
gan – ziņu par to, cik jelgavniekiem viņam izdevies palīdzēt, nav.

Komunālās saimniecības jomā viena no «skaļākajām» ziņām bija
tā sauktā «JNĪP rēķinu lieta». Situācija tā arī palika bez risinājuma, jo daļa dzīvokļu īpašnieku dažādu grāmatvedības finešu dēļ
atteicās norēķināties par veiktajiem ieguldījumiem namu uzturēšanā. Tāpat lēma pašvaldības izveidotā komisija, kura izrakstītos
rēķinus atsauca. Līdz ar to mazinājusies arī savstarpējā uzticība
starp apsaimniekotāju un dzīvokļu īpašniekiem, kas bieži vien
spēlē izšķirošo lomu, lai vienotos par mājām tik nepieciešamajiem
remontdarbiem. Arī turpmāk jārēķinās, ka apsaimniekošana nebūs
lēts prieks, jo īpašums prasa atbildību.
Sagatavoja Sintija Čepanone, Ritma Gaidamoviča, Kristīne
Pētersone, Daiga Laukšteina, Jānis Kovaļevskis, foto: JV
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Vajadzīgas
2 pārdevējas Jelgavā,
jaunajā apģērbu,
apavu veikalā,
«IKI» ēkā,
Dobeles šosejā 7,
1. stāvā.
Veikala atvēršana
paredzēta 9. janvārī.
Tel. 29130695
(Valentīna).
Biedrība
«Vecāki JELGAVAI»,

Svētes iela 33, Jelgava,
LV-3001, tel.29420052
reģistrācijas Nr.40008067877,
pamatojoties uz EZ/Norvēģijas
finanšu instrumenta NVO fonda
grantu programmas «NVO kapacitātes stiprināšanas programma» Nr. 2007. NVOF2.1.
• izsludina iepirkumu «Par 10
(desmit) minūšu garas filmas
uzņemšanu par vecāku apvienību
«Vecāki JELGAVAI»» līdz summai
3515 LVL, iepirkuma identifikācijas numurs BVJ 2007/4;
• paziņo, ka noslēdzies iepirkums
«Par Biedrības mājas lapas izstrādi», iepirkuma identifikācijas
numurs BVJ 2007/1, uzvarētājs
– SIA «Certus Consaltum»;
• paziņo, ka noslēdzies iepirkums
«Par datortehnikas piegādi», iepirkuma identifikācijas numurs BVJ
2007/2, uzvarētājs – SIA «Sonex
Techmologies Latvia»;
• paziņo, ka noslēdzies iepirkums
«Par mācību organizēšanu vecāku
apgaitu grupu dalībniekiem»,
identifikācijas numurs BVJ 2007/3,
uzvarētājs – Jelgavas reģionālais
Pieaugošo izglītības centrs.
Kontaktpersona
informācijas saņemšanai
par iepirkumiem – Inga Liflande
(telefona numurs 28649946).
Piedāvājumus iesniegt līdz
07.01.2008. Ingai Liflandei.

Ceturtdiena, 2007. gada 27. decembris

Robeža

Ceturtdiena, 2007. gada 27. decembris
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Uz Latvijas ceļiem patrulē arī
Lietuvas policisti
 Daiga Laukšteina

pārvaldes priekšnieka palīdze Ieva Sietniece stāsta, ka
Jau nedēļu Latvijas
arī turpmāk nepieciešamības
un vēl astoņu jaugadījumā paredzētas ne vien
no Šengenas līgukopīgas policijas patruļas,
ma dalībvalstu robet arī dažādas operācijas.
bežas var šķērsot
Līgums par pārrobežu sabez pasu pārbaudes
darbību starp Lietuvas Iekšun robežkontroles.
l i e t u m i n i s t r i j a i p ak ļau t o
Drošības dienesti
Policijas departamentu un
jau apguvuši jaunas
Latvijas Valsts policiju Viļņā
darbības metodes.
parakstīts jau 16. novembrī.
Viena no tādām ir
Galvenais ir veiksmīga inforarī kopējas patrumācijas apmaiņa un operatīva
ļas ar kaimiņvalstu
sadarbība noziedzības apkakolēģiem, kas kopā
rošanā.
ar jelgavniekiem sa«Uz robežas vairs nebūs
vas ugunskristības
pārbaužu. Bez piespiedu appiedzīvoja īsi pirms
stājas varēs aizbraukt kaut
robežu atvēršanas.
līdz Vācijai. Tas gan nozīmē,
Pirmajā kopīgajā reika mums būs vairāk darba
dā pierobežā devās
– jānodrošina laba automašīJelgavas, Dobeles un
nu kustība un jānovērš dažādi
Jonišķu policisti.
likumpārkāpumi,» mācību
teorētiskajā daļā kaimiņvalsts
Jāatzīst, ka tās gan bija pilsētā uzsvēra Jonišķu Politikai mācības, lai kārtīgi sa- cijas komisariāta priekšnieks
gatavotos darbam pēc 21. de- Aļģirds Gudins. Viņš arī piecembra. Latvijas un Lietuvas bilda, ka piepulcēšanās Šenpierobežā patrulēt izbrauca genas līguma valstīm nebiedē,
četras ekipāžas
jo stingri ko– pa divām kat- Neraugoties uz to, ka Šengenas pējās sadarbīrā pusē. Mūsu līguma valstu iekšējās robežas ir bas pamati ar
valstī reida lai- tiesības šķērsot bez personu pār- k o l ē ģ i e m n o
kā tika apturēti baudes, ceļojot vienmēr jāņem Latvijas gadu
seši transport- līdzi pase.
gaitā jau uzlīdzekļi un piecelti.
ķerts viens autovadītājs, kurš
Arī Jonišķu pilsētas mērs
nebija apdrošinājis piekabi. R omualds Gadeikis, uzruViņam tika sastādīts adminis- nājot mūsu policistus par
tratīvā pārkāpuma protokols. brāļiem latviešiem, akcentēja
Tāds pats tika arī Lietuvas savstarpējās sastrādāšanās
pusē kādam šoferim par āt- nozīmību: «Šengenas līgums
ruma pārsniegšanu. Jelgavas ir jau augstākais starpvalstu
pilsētas un rajona Policijas attiecību līmenis un ievēro-

Pirmā kopīgā Jelgavas, Dobeles un Jonišķu policistu patrulēšana notika 12. decembrī. «Uz
svītras» pirms izbraukšanas no Jonišķu Policijas komisariāta ir četras jauktas ekipāžas. Divas
patrulēs Latvijas pierobežā, tikpat – Lietuvas. Kārtības sargiem daudz kas zināms teorētiski,
Foto: JV
bet mācībās jānoskaidro, ar ko kopīgās patruļās jāsaskaras praktiski.

Vispirms mācību teorētiskā daļa – kā
panākt drošu
automašīnu
kustību un
operatīvi novērst dažādus
likumpārkāpumus pēc
pievienošanās
Šengenas valstu pulkam.

jamas ērtības iedzīvotājiem.
R obežkontroles likvidācija
noteikti vēl vairāk stiprinās
Latvijas un Lietuvas drošības
dienestu sadarbību. Paplašināsies kolēģu pulks, kurā būs
gan latviešu, gan lietuviešu
policisti.»
Protams, mācības ir viens,
bet vairāk atbilžu, kā rīkoties
dažādajās situācijās, policisti
saņems, ik dienu strādājot.
Pēc robežu pārbaužu atcelšanas bez piespiedu apstājas var Tikai tad būs praktiski mēaizbraukt kaut līdz Vācijai – aizvadot reidā vienu no ekipāžām, rāmas iegūtās zināšanas, kā
teic Jonišķu Policijas komisariāta priekšnieks Aļģirds Gudins. arī apzinātas galvenās problēmas.

Dzintars Lenbergs,
Jelgavas pilsētas un
rajona Policijas pārvaldes priekšnieka
vietnieks:
«Pēc pirmajiem kopīgajiem reidiem redzēsim,
cik efektīva ir šī darbības
metode. Katrā gadījumā
kopīgas aktivitātes ir lietderīgas. Atverot robežas,
mūsu puses nevēlamās personas varētu vairāk
pārbraukt uz Lietuvu un lietuviešu – uz Latviju.
Lai mēs varētu pret viņiem cīnīties, nepieciešami
kopīgi sadarbības plāni. Domāju, ka arī pēc 21.
decembra akcentēsim kopīgu patrulēšanu. Līdz
ar to lietuviešu policistus kopā ar mūsējiem
uz ceļiem varēs satikt aizvien biežāk. Tādas
kopīgās ekipāžas būs tiesīgas apturēt un sodīt
par dažādiem pārkāpumiem, ieskaitot ātruma
pārsniegšanu. Protams, mūsu pusē noteicošais
vārds piederēs Latvijas drošības dienestu darbiniekiem, bet kaimiņos – Lietuvas. Tā ir līdz šim
nepraktizēta sadarbības metode.»

Nu pavisam ir jau 24 Šengenas līguma valstis. Noslēgtā
vienošanās, protams, ir parocīga šo valstu iedzīvotājiem,
uzņēmējiem. Tā paredz arī
lielāku ceļošanas brīvību
tiem trešo valstu, piemēram,
Krievijas, pilsoņiem, kuriem
ir mūsu valstī izsniegtas
uzturēšanās atļaujas. Taču
nekas nav tikai balts. Lielāka brīvība ļauj sarosīties
likumpārkāpējiem. Ir skaidrs,
ka valstij jāriskē ar savu
drošību un jāsaskaras ar robežu atcelšanas ēnas pusēm.

Zenta Tretjaka,
Dobeles rajona Policijas pārvaldes priekšniece:
«Ar lietuviešu kolēģiem draudzējamies jau sen un palīdzam viens otram operāciju veikšanā, citās darba lietās.
Un nu ne tikai priekšnieki var sazināties ar Jelgavas un
Jonišķu kolēģiem, bet arī jebkurš inspektors.
Eiropas Savienības institūciju pārstāvji labu laiku
pirms pievienošanās Šengenai brauca un pārbaudīja, kā
mēs tai gatavojamies un cik tālu esam. Jau vasarā Latvijā
bija nopietnas mācības, kuru laikā Dobeles un Jonišķu
rajonu policisti imitēja pāri robežai bēgoša noziedznieka vajāšanu. Tāpēc tagad tas vairs mums nav nekāds jaunums un pārsteigums. Rādījām, kā notiek
informācijas apmaiņa gadījumos, kad ceļā uz kaimiņvalsti ir noziedznieks.
Ziņojām, lai gaida un seko. Prasījām atļauju, vai drīkstam iebraukt kaimiņvalstī. Galvenais, zināt, kā notiek informācijas apmaiņa, kam par visu jāziņo.
Un pats svarīgākais, lai tas notiek operatīvi. Kopīgi reidi viennozīmīgi ietilpst
mūsu tuvākos nākotnes plānos. Starp citu, arī 16. decembrī – tirgus dienā
– rīkojām kopīgu patrulēšanu. Paskatījāmies, kādas automašīnas pārbrauc
robežu iepirkšanās nolūkos. Ja mācību laikā skatāmies, kā veicas kopumā,
tad pēc 21. decembra uzmanību īpašos reidos varam pievērst tranzītautotransportam (ekonomiskajai jomai). Šādos gadījumos uz attiecīgiem ceļiem
būs vairākas policijas ekipāžas. Citkārt tiks veikta tieši vieglo automašīnu
pārbaude, vai tās nav zagtas.»

Proti, pārrobežu noziedzību
un nelegālo imigrāciju. Tādēļ
līdztekus starpvalstu policijas
ekipāžu kopīgām patruļām
notiek arī personu un autobusu pārbaudes uz lielākajiem
tranzītceļiem, vilcienu kustības kontrole, viesnīcu un citu
apmešanās vietu apmeklētāju
datu pārbaude. Tāpat Šengenas konvencija, balstīta uz
konkrētiem noteikumiem,
dod tiesības policijas darbiniekiem turpināt vajāšanu
vai novērošanu citas valsts
teritorijā.

Fakti par
Šengenas līgumu
• Pirmās valstis, kas 1985. gada
14. jūnijā parakstīja līgumu par
pakāpenisku kontroles atcelšanu
uz kopējām robežām, bija Vācija, Francija, Beļģija, Nīderlande,
Luksemburga.
• Konvencija par līguma īstenošanu tika parakstīta 1990. gada
19. jūnijā (iesaistījās tās pašas
valstis).
• Paredz kontroles atcelšanu uz
Šengenas dalībvalstu iekšējām
robežām.
• Nosaka vienotus noteikumus
attiecībā uz pārbaudēm, kādas
veicamas uz ārējām robežām.
• Paredz vienotu vīzu politiku.
• Mērķis – īstenot brīvu personu
un preču kustību, atceļot valstu
iekšējās robežas.
• Vēlāk konvencijai pievienojās
Itālija, Spānija, Portugāle, Grieķija, Austrija, Dānija, Zviedrija,
Somija, Islande, Norvēģija.
• 2007. gada 21. decembrī Šengenas līguma valstīm pievienojās
Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva,
Malta, Ungārija, Polija, Slovēnija,
Slovākija.
• Eiropas Savienības dalībvalstis
Lielbritānija un Īrija nav Šengenas
līguma dalībnieces.
• Atsevišķas valstis var nolemt uz
nenoteiktu laiku pie valsts iekšējām robežām veikt robežkontroli,
ja tas nepieciešams sabiedriskās
kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ.

Vidmants Jašiškis, Jonišķu policijas komisariāta Kriminālās policijas
priekšnieka vietnieks:
«Uz kopīgu patrulēšanu noteikti raugāmies pozitīvi. Patiesībā ar Jelgavas un
Dobeles policistiem mēs jau sen sazināmies.
Sadarbībā nekādu problēmu nav. Viens
zvans, un visa nepieciešamā informācija
uzreiz tiek sagādāta.
Manuprāt, pēc pievienošanās Šengenas
līgumam arī jauktajās patruļās pats galvenais uzdevums ir nodrošināt drošu un vienkāršu automašīnu
kustību uz mūsu ceļiem. Tas ietver arī, piemēram, operatīvu
palīdzību noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Darba lauks ir
visai plašs. Jāņem vērā, ka lietuvieši allaž pārzinās visu mūsu
valsts likumdošanu un dokumentāciju, bet latvieši savējo. Otrā
valstī policists būs kā padomdevējs un vērotājs.
Šengenas savienība īpaši atvieglo kravu automašīnu kustību,
jo šoferiem nereti vairākas stundas jāpavada, stāvot rindā uz
robežas.
Turpretī policistiem, no vienas puses, grūtāk. Līdz šim muitnieki vai robežsargi pārbaudīja personas dokumentus un kravas.
Tādā veidā daudzkārt atklāta cigarešu un tamlīdzīga kontrabanda. Bet turpmāk – kur gribu, tur braucu, ko gribu, to vedu.»
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Apstiprināti ar Jelgavas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.13/21
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par pašvaldībām» 15.panta
pirmās daļas 7. punktu un 8.punktu, 43. panta pirmās daļas 13.punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta ceturto
daļu, 12.panta trešo daļu, 35. panta trešo un ceturto daļu, Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 36.panta otro daļu, Bāriņtiesas likuma 25.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1036 «Audžuģimenes noteikumi», Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumiem
Nr.1021 «Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes
pienākumu pildīšanu»

Saistošie noteikumi Nr. 169
«GROZĪJUMI JELGAVAS PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.119
«PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENĒM»»
Izdarīt Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.119 (apstiprināti
ar Jelgavas domes 23.03.2006. lēmumu Nr. 5/14) «Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm» šādus grozījumus:
1. izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā:
«1.1.Šie noteikumi nosaka Jelgavas pašvaldības pabalsta bērnu uzturam,
pabalsta apģērba, mīkstā inventāra, mācību līdzekļu iegādei, ēdināšanai izglītības iestādēs, kā arī atlīdzības par audžuģimenes pienākumu
pildīšanas apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.»
2. izslēgt 1.2.punktā vārdu «saistošo».
3. papildināt 1.3.punktu aiz vārda «slēdz» ar vārdiem «pašvaldības
iestāde».
4. aizstāt 2.1.punktā vārdus un skaitli «Ls 2,00 (divi lati) ar vārdiem un
skaitli «Ls 3.00 (trīs lati)».
5. punktā 2.2. vārdus «iesniedz JSLP» izteikt šādā redakcijā «JSLP iesniedz».
6. izslēgt 2.2.1. punktā skaitli un vārdu «(1.pielikums)».
7. izteikt 2.3.punktu šādā redakcijā:
«2.3.JSLP izskata 2.2. punktā minētos dokumentus un slēdz līgumu par
bērna ievietošanu audžuģimenē».
8. izteikt 3.daļas nosaukumu šādā redakcijā:
«3.Pabalsta apģērba, mīkstā inventāra, mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai izglītības iestādēs piešķiršanas un izmaksas kārtība».
9. izslēgt 3.1.1. punktā skaitli un vārdu «(1.pielikums)».
10. izteikt 3.3.punktu šādā redakcijā:
«3.3.Ja audžuģimene, kura nedzīvo Jelgavā, bet bērns tajā ievietots
ar Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu, iesniedz JSLP iesniegumu par
pabalsta piešķiršanu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, JSLP
pilsētas (pagasta) pašvaldībai vai sociālajam darbiniekam, kuras teritorijā
deklarēta audžuģimenes dzīvesvieta, pieprasa:
3.3.1. veikt dzīves apstākļu pārbaudi audžuģimenes dzīvesvietā;
3.3.2. dot atzinumu par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību.
11. izteikt punktu 3.4. šādā redakcijā:
«3.4.Pēc 3.3.2 punktā norādītā atzinuma saņemšanas, JSLP lemj par
pabalsta piešķiršanu».
12. izteikt 3.5.punktu šādā redakcijā:
«3.5.Ja bērns ievietots ģimenē uz laiku, ilgāku par 6 mēnešiem, tad JSLP
pēc audžuģimenes iesnieguma saņemšanas un dzīves apstākļu pārbaudes piešķir pabalstu apģērbam iepriekšminētajā kārtībā.»
13. izteikt punktu 3.6. šādā redakcijā:
«3.6. JSLP katra bērna uzturēšanai audžuģimenei piešķir:
3.6.1. vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei Ls 100,00 (viens
simts latu), ievietojot bērnu audžuģimenē;
3.6.2. pabalstu apģērba iegādei Ls 60.00 (sešdesmit latus) katram 6
mēnešu periodam.»
14. izteikt 3.7.punktu šādā redakcijā:
«3.7.Ja audžuģimenē ievietotais bērns mācās vispārizglītojošā skolā
vai apgūst obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības iegūšanai un, ja pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai, nepārtraukti sekmīgi turpina mācības vispārējās
vai profesionālās izglītības iestādē, JSLP piešķir pabalstu skolas piederumu iegādei un pabalstu bērna ēdināšanai izglītības iestādē Jelgavas
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.89» Sociālo pabalstu piešķiršanas
noteikumi» noteiktajā kārtībā un apmērā.».
15. izslēgt punktā 4.3.1.skaitli un vārdu «(1.pielikums)».
16. izslēgt 4.4.punktā skaitli un vārdu «(2. pielikums)».
17. izteikt 5.daļu šādā redakcijā:
«5.Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
5.1. JSLP rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu, norādot
lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
5.2. JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas Domē viena mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
5.3. Jelgavas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
likumā noteiktajā kārtībā.»
18. izslēgt no šiem noteikumiem visus pielikumus.
Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Reklāma

Apstiprināti ar Jelgavas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 13/22
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu

Saistošie noteikumi Nr. 170
«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.89
«SOCIĀLO PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»»
Izdarīt Jelgavas pilsētas 2005.gada 17.februāra saistošajos noteikumos
Nr.89 «Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi» šādus grozījumus:
1. aizstāt šajos noteikumos vārdus «Sociālo lietu pārvalde» ar vārdiem
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»;
2. izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 				
«Ikgadējs pabalsts Ls 100.00 apmērā veselības uzlabošanai Jelgavas ilgdzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu vecumu»;
3. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:			
«Jelgavas pilsētā garantētais minimālo ienākumu līmenis uz vienu personu (ģimenes locekli) ir vienāds ar valstī noteikto garantēto minimālo
ienākumu līmeni»;
4. Izslēgt 23.punktā skaitli un vārdu «Ls 135,00 mēnesī»;
5. aizstāt 24.punktā skaitli «Ls 35.00» ar skaitli «Ls 45.00»;
6. aizstāt 26.punktā skaitli «Ls 27.00» ar skaitli «Ls 30.00»;
7. aizstāt 34.punktā skaitli «Ls 120.00» ar skaitli «Ls 165.00»;
8. papildināt 35.punktu aiz vārda «segšanai» ar vārdiem «pēc visu pabalsta
pieprasītāja adresē deklarēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas»;
9. izteikt 36.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
«36.1. personām (ģimenēm), kuras dzīvo Jelgavas pilsētas centrālajai
siltumapgādes sistēmai pieslēgtajās dzīvojamās mājās un atbilst kādam
no sekojošajiem nosacījumiem:
36.1.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski represētam pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz
Ls 160.00 – Ls 70.00 apmērā;
36.1.2.atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski represētam pensionāram, kurš ir vecāks par 70 gadiem,
kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 160.00 un kuram nav likumīgo
apgādnieku – Ls 85.00 apmērā;
36.1.3. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140.00, - Ls 55.00 apmērā;
36.1.4. trūcīgām ģimenēm (personām), kuru ienākumi mēnesī uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80.00 – Ls 90.00 uz trim mēnešiem»;
10. izteikt 36.2.apakšpunktu šādā redakcijā:			
«36.2. trūcīgām ģimenēm (personām), kuru ienākumi mēnesī uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80.00, un kuras dzīvo dzīvoklī, kas nav
pieslēgts Jelgavas pilsētas centrālai siltumapgādes sistēmai, - Ls 30.00 uz
trim mēnešiem»;
11. aizstāt 37.punktā skaitli «36.1.4.» ar skaitli «36.1.3.»;
12. aizstāt 38.punktā skaitli «36.1.5.» ar skaitli «36.1.4.»;
13. izteikt 40.punktu šādā redakcijā:				
«40.Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai Ls 100.00 vienu reizi
gadā piešķir personām (ģimenēm), kuras dzīvo namīpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centrālajai siltumapgādes sistēmai, pēc visu pabalsta pieprasītāja adresē reģistrēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas, ja tās atbilst kādam no sekojošajiem nosacījumiem:
40.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam,
politiski represētam pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls
160.00;
40.2. trūcīgām personām (ģimenēm), kuras ienākumi mēnesī uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80.00;
40.3. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu, un ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140.00.»
14. aizstāt 41.1.apakšpunktā skaitli «Ls 60.00» ar skaitli «Ls 80.00»;
15. aizstāt 41.2.apakšpunktā skaitli «Ls 100.00» ar skaitli «Ls 140.00»;
16. papildināt noteikumus ar 41.3.apakšpunktu šādā redakcijā:		
«41.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 160.00»;
17. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:					
«42.Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai
Ls 45.00 uz trim mēnešiem (ne vairāk kā Ls 135.00 gadā) piešķir bērniem
no trūcīgām ģimenēm, kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz Ls 80.00. Pabalstu pārskaita attiecīgai pirmskolas izglītības
iestādei»;
18. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:					
«43.Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai Ls
90.00 uz trim mēnešiem (bet ne vairāk kā Ls 360.00 gadā) piešķir bērniem
no trūcīgām ģimenēm, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī
nepārsniedz Ls 80.00 un kuriem ir pašvaldības iestādes «Jelgavas Sociālo
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lietu pārvalde» sociālo darbinieku atzinums par pakalpojuma nepieciešamību. Pabalstu pārskaita attiecīgai pirmskolas izglītības iestādei»;
19. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:				
«44.Pabalstu skolas piederumu iegādei, sākoties mācību gadam, ja tas
ir pieprasīts laikā no 1.jūlija līdz 30.septembrim, piešķir dāvanu kartes
veidā:
44.1. Ls 40.00 apmērā skolēniem:
44.1.1. no trūcīgām ģimenēm, kuru ģimenēs ir darbspējīgas personas
un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls
80.00;
44.1.2. kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi uz
vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.00;
44.1.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru ģimenes ienākumi uz vienu
ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 160.00.
44.2. Ls 20.00 apmērā bērniem, kuri apgūst obligāto sagatavošanas
programmu pamatizglītības apguvei:
44.2.1. no trūcīgām ģimenēm, kuru ģimenēs ir darbspējīgas personas
un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls
80.00;
44.2.2. kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi uz
vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.00;
44.2.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru ģimenes ienākumi uz vienu
ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 160.00»;
20. aizstāt 46.punktā skaitli «Ls100» ar skaitli «Ls 110.00» un skaitli «Ls
90.00» ar skaitli «Ls 100.00»;
21. aizstāt 47.punktā skaitli «Ls 60.00» ar skaitli «Ls 80.00»;
22. izteikt 47.2.apakšpunktu šādā redakcijā:				
«47.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kura ienākumi
mēnesī nepārsniedz Ls 160.00»;
23. aizstāt 47.3.apakšpunktā skaitli «Ls 100.00» ar skaitli «Ls 140.00»;
24. aizstāt 48.1.apakšpunktā skaitli «Ls 60.00» ar skaitli «Ls 70.00» un
skaitli «Ls 120.00» ar skaitli «Ls 160.00»;
25. aizstāt 48.2.apakšpunktā skaitli «Ls 30.00» ar skaitli «Ls 40.00» un
skaitli «Ls 60.00» ar skaitli «Ls 80.00»;
26. aizstāt 48.3.apakšpunktā skaitli «Ls 30.00» ar skaitli «Ls 40.00»;
27. papildināt noteikumus ar 48.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
«48.4. zobu ārstēšanas izdevumu segšanai līdz Ls 40.00 gadā pensionāriem
un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru ģimenes
ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.00»;
28. izteikt 49.punktu šādā redakcijā:				
«49.Pabalstu higiēnas preču iegādei un aprūpei līdz Ls 120.00 gadā piešķir
guļošiem pensionāriem un invalīdiem, kuriem ir ģimenes ārsta atzinums
par īpašas kopšanas nepieciešamību un kuru ģimenes ienākumi uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140.00 mēnesī»;
29. izteikt 50.punktu šādā redakcijā:					
«50. Pabalstu briļļu iegādei līdz Ls 40.00 gadā piešķir:
50.1. bērniem no trūcīgām ģimenēm, ja uz viņiem neattiecas Ministru kabineta 19.12.2006 noteikumos Nr. 1046 «Veselības aprūpes organizēšanas
un finansēšanas kārtība» punktā 14.12. minētie gadījumi;
50.2. bērniem no ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un ģimenes
ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140.00», ja uz
viņiem neattiecas Ministru kabineta 19.12.2006 noteikumos Nr. 1046
«Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība» punktā 14.12.
minētie gadījumi;
50.3. pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu
un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz
Ls 140.00»;
30. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:				
«51.Pašvaldības sociālie pabalsti, izņemot šajos noteikumos 6.-12.punktā
minētos, tiek piešķirti pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā
stāvokļa izvērtēšanas.
51.1. Personām, kuras iesniedz pieprasījumu pēc sociālās palīdzības, ir
pienākums sniegt pilnīgas sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamās
ziņas, pieprasītos dokumentus un izziņas, kā arī nekavējoties ziņot par
pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālās palīdzības saņemšanu.
51.2. Persona, kura ir iesniegusi pieprasījumu pēc sociālās palīdzības, un
pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu apliecina, ka ir snieguši patiesas un pilnīgas ziņas un ir iepazinušies ar noslēgtajā vienošanās
noteiktajiem līdzdarbības pienākumiem, apņemas tos pildīt un apzinās šo
pienākumu nepildīšanas sekas, kā arī apņemas saņemto sociālo pabalstu
izmantot atbilstoši piešķīruma mērķim. Ja persona ir sniegusi nepatiesas
ziņas vai bez attaisnojoša iemesla nepilda viņai noteiktos līdzdarbības
pienākumus, sociālo pabalstu ģimenei samazina par šai personai piešķirto
daļu, bet atsevišķi dzīvojošai personai nepiešķir»;
31.izteikt 53.1.apakšpunktu šādā redakcijā:				
«53.1. pabalsta saņemšanai medikamentu un higiēnas preču iegādei un
aprūpei – izziņu par veselības stāvokli no ģimenes ārsta (veidlapa Nr.
027/u)»;
32. izteikt 53.2.apakšpunktu šādā redakcijā:				
«53.2. pabalsta saņemšanai ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai un briļļu
iegādei – izdevumu apmaksas kvīti»;
33.aizstāt 54.punktā vārdus «p/ie «Sociālo lietu pārvaldes»» ar vārdiem
«pašvaldības iestādes «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»».
Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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Gadu vērtē domes deputāti
Andris Rāviņš,
Jelgavas domes priekšsēdētājs, ZZS:
«Atskatoties uz 2007. gadu, jāsecina, ka esam
veikuši ievērojamu darbu, izstrādājot galvenos
pilsētas attīstības dokumentus un stratēģijas, lai
būtu gatavi piedalīties ES fondu izsludinātajos
pilsētvides attīstības projektos jaunajā gadā.
Pašvaldības speciālistu izstrādātajos integrētās attīstības plānos un
stratēģijās esam iezīmējuši, ka redzam sevi kā nacionālās attīstības
centru, kas veicina apkārtējo teritoriju attīstību. Vērtējot aizvadīto
gadu, priecē, ka ir uzsākta Jelgavas 4. vidusskolas piebūves celtniecība, rit uz priekšu sagatavošanās darbi Zemgales Olimpiskā centra
būvniecībai un apkārt esošo ielu sakārtošanai. Salīdzinoši daudz šogad
ieguldīts Zemgales Tehnoloģiskā parka teritorijas attīstībā, infrastruktūras sakārtošanā, lai teritoriju varētu nodot uzņēmējiem darbībai.
Ir pabeigta Uzvaras parka rekonstrukcija, pilnībā labiekārtots bērnu
rotaļu laukums Ozolskvērā. Tika remontētas, atjaunotas un labiekārtotas ielas, realizēta Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu
attīstības projekta pirmā kārta. Uz priekšu ritējis darbs pie Zemgales
reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta. Šogad esam
ieguvuši jaunus draugus – noslēgti sadraudzības līgumi ar trīs pilsētām
– Novu Odesu Brazīlijā, Ivanofrankovsku Ukrainā un Ruelmalmezonu
Francijā. Arī kultūras un sporta dzīvē pilsētā šis gads bijis ļoti ražens,
par to varēja pārliecināties ne vien Jelgavas iedzīvotāji, bet arī viesi.
Pilsētas vārds šogad īpaši izskanēja Latvijas Valsts prezidenta Valda
Zatlera inaugurācijas pasākuma laikā.
Kopumā varu teikt, ka 2006. gada nogalē plānotais šajā gadā ir
realizēts. Cerīgi skatāmies uz 2008. gadu ar mērķi turpināt iesākto,
kā arī realizēt jaunās ieceres.»
Irēna Škutāne,
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece,
SDS:
«2007. gads pašvaldībai bijis ražens gads ar daudziem labi paveiktiem darbiem: kā skaista pērle ar
savu krāšņumu var lepoties Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs (vēl tikai jāsakārto
apkārtne); Uzvaras parks pēc ilgu gadu nīkuļošanas
var uzņemt viesus (vēl tikai īpašniekiem jāsaved kārtībā «Villa Medem»);
Tērvetes un Rīgas iela var priecēt gan braucējus, gan gājējus (vēl tikai
pavasarī jāsakārto ielu segums); pilsētnieki var braukt komfortablos,
zemas grīdas autobusos; beidzot pabeigts vērienīgais ūdensvada un
kanalizācijas projekts (vēl tikai dažas astītes jāpielabo). Tā varētu teikt
par jebkuru objektu – «vēl tikai», jo viss pilnībā gatavs nebūs nekad.
Tomēr mēs lepojamies ar savu pilsētu un palīdzam tai mainīties. Taču
ir arī nerealizētie darbi: Sv.Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukcija;
neizdevās īstenot PPP (privātās publiskās partnerības) projektu dzīvojamās mājas un bērnudārza būvniecībā; neuzsākās projekta Dobeles
šosejas līdz pilsētas robežai rekonstrukcijas realizācija. Mēs cenšamies
sniegt atbalstu ikvienam jelgavniekam, kam tas nepieciešams. Pašvaldības pabalstus šogad saņēmuši 4007 cilvēki, kas ir 7,2 procenti no visiem
pilsētas iedzīvotājiem. Tas ir daudz.
Novēlu, lai nākamajos gados vairotos mūsu labklājība, veselība un
mīlestība, lai svētki visiem būtu svētīgi un gaiši, lai Ziemassvētku gaisma
mūs pavada visu nākamo gadu!»
Sergejs Ņevoļskis, domes deputāts, SC:
«Domes veiksmes: palielināts pabalsts denacionalizēto namu īrniekiem no LVL 10 000 līdz
LVL 20 000; pakāpeniski notiek pilsētas apgaismojuma sistēmas renovācija; pa posmiem, ne tik
ātri, kā gribētos, bet tomēr notiek ceļu kapitālais
remonts; liels atbalsts tiek sniegts sabiedriskajām
organizācijām; ievērojami ar katru gadu palielinājās izglītības iestāžu finansējums; pilsēta kopumā
kļūst skaistāka un sakoptāka, šogad Ziemassvētku iluminācija uztaisīta profesionāli, ir ļoti skaisti. Domes neveiksmes: pie JNĪP izveidota
Enerģētikas aģentūra, kurai bija piešķirts finansējums ap LVL 25
000, par aģentūras darbības rezultātiem, kā šī nauda apgūta, es kā
deputāts neesmu informēts; domei kā JNĪP īpašniekam steidzami
jānomaina viss uzņēmuma menedžments, lai tas varētu apmierināt
savus klientus atbilstoši mūsdienu prasībām. Šogad tas nebija izdarīts
– ar esošo vadītāju tika pagarināts darba līgums; ļoti daudz nākas
uzklausīt sūdzības par Autobusu parka darbību, neracionālo kustības
sarakstu, pieskaņojumu elektrovilcienu kustības grafikiem un klientu
prasībām, tagad tas netiek pildīts pilnībā, par to jāpadomā tuvākajā
laikā, jo kārtējo reizi ir palielināta braukšanas maksa.»
Arnis Razminovičs,
domes deputāts, TP:
«Domes veiksmes: pilsētas ilgtermiņa attīstības
dokumentu projektu izstrāde; pirmo reizi izmantotās zemes pirmpirkuma tiesības – autoostā; pirmais
reālais mēģinājums ierobežot azartspēļu vietas
Jelgavā. Lielākais izaicinājums – Zemgales Olimpiskā centra būvniecības projekts. Domes neveiksmes: JNĪP epopeja
ar piesūtītajiem rēķiniem un tai sekojošais amatpersonu novērtējums;
daudzdzīvokļu nama būvniecības ieceres RAF dzīvojamo māju pagalmos
aktīva lobēšana no domes puses; nespēja piesaistīt Jelgavas pašvaldībā
darba zinošus cilvēkus – piemēram, domes izpilddirektora vietniece investīciju piesaistes jautājumos Kristīne Krasovska (joprojām Jelgavā nav
atbilstoša cilvēka, kas rūpētos par valsts investīciju piesaisti pašvaldībā);
aģentūras «Zemgales INFO» darbība (attiecībā uz avīzi). Nepārmetot
cilvēkiem, kas tur strādā un veic profesionālu darbu, bet pārmetot, ka
tas tiek darīts par pašvaldības naudu – visam ir savas robežas.
Novēlu visiem strādāt tā, ka nav kauns paskatīties spogulī jeb
vienkārši būt godīgiem, lai nav jākaunas par saviem pieņemtajiem
lēmumiem, bet ar tiem var lepoties.»

Jurijs Strods,
domes deputāts, TB/LNNK:
«Kā viens no lielākajiem šā gada ieguvumiem
noteikti jāmin rekonstruētais Uzvaras parks
– prieks, ka beidzot sakārtota parka pašvaldības
daļa, par privāto – nevēlos izteikties. Pilsētā veiksmīgi tiek realizēti arī dažādi projekti, piemēram,
pēc vācu projekta norit energoefektivitātes paaugstināšana vienai daudzdzīvokļu mājai, kas varētu būt stimuls pārējiem iedzīvotājiem izvērtēt, kādos komforta apstākļos vēlas dzīvot;
sadarbībā ar Ekonomikas ministriju iesākta īres nama Pasta ielā 44
siltināšana, varam arī cerēt, ka noslēgsies ūdensvada rekonstrukcijas
1. kārta. Pozitīvi, ka šogad pilsētā iznāk vairāki rakstītie masu mediji
– tas ļauj izzināt dažādus viedokļus un pašam izdarīt secinājumus.
Ja runājam par neveiksmēm – jāatzīst, mana izpratne par pilsētas
centra izgaismošanu svētkos tomēr ir mazliet citādāka.
Novēlu visiem Jelgavas iedzīvotājiem daudz veselības, veiksmes
un radošiem panākumiem bagātu 2008. gadu, lai, to noslēdzot, ir
lepnums, ka dzīvo Jelgavā.»

Andrejs Garančs,
domes deputāts, LSDSP:
«Izvērtējot šajā gadā padarīto, jāteic, ka piedzīvotas gan veiksmes, gan neveiksmes. Patiess prieks,
ka mūsu pilsēta nu kļuvusi vēl skaistāka un sakoptāka, ka vairākas ēkas šajā gadā ieguvušas jaunu
krāsojumu. Gandarī arī tas, ka turpinās darbs pie
Zemgales Olimpiskā centra veidošanas. Tiesa, tas līdzi nes arī kādu būtisku mīnusu – būvniecības izmaksas krietni augušas, taču kopumā tā
celtniecība noteikti ir uzteicama. Runājot par neveiksmēm – diemžēl tā
arī neesam spējuši pienācīgi sakārtot Jelgavas ielas. Protams, vairākas
šajā gadā rekonstruētas, taču šajā ziņā darāmā vēl daudz.»

Dace Olte, domes deputāts, ZZS:
«Izvērtējot domes darbu šajā gadā, patiess
prieks ir par to, ka izdevies uzsākt vērienīgu
projektu – 4. vidusskolas piebūves celtniecību.
Gandarījums ir arī par to, ka līdzekļi piesaistīti,
lai risinātu citus būtiskus jautājumus izglītības
jomā, kas ļāvis uzlabot apstākļus un darbu
Aigars Rublis,
pilsētas mācību iestādēs. Priecājos, ka dome
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietšajā gadā vairāk līdzekļu veltīja, lai sniegtu sociālo palīdzību
nieks, JL:
pensionāriem un invalīdiem. Taču ne viss šajā gadā izdevies, kā
«Kā svarīgāko šā gada pasākumu, kas prasīs
cerēts. Kā negatīvais noteikti jāmin jelgavnieku neapmierinātība
lielus ieguldījumus, bet dos ne mazāk lielus iear Jelgavas Nekustāmā īpašuma pārvaldes darbu saistībā ar neliguvumus, ir 4. vidusskolas piebūves celtniecības
kumīgajiem un kļūdainajiem rēķiniem. Vēl aizvien nav atrisināts
uzsākšana un arī Zemgales Olimpiskā centra
arī jautājums par māju iekšpagalmu stāvokli mūsu pilsētā. Šajā
būvniecības plānošana Brīvības bulvāra apkaimē. Uzskatu, ka šo ziņā daudz jāstrādā gan iedzīvotājiem, gan apsaimniekotājiem,
objektu celtniecība attīstīs Pārlielupes teritoriju un radīs papildu gan arī domei.»
iespējas veicināt tādu sporta veidu izaugsmi, kuru līdz šim ierobežoto vietu dēļ nebija iespējams attīstīt. Tāpat šī vieta varētu kļūt
Valdis Sutens, domes deputāts, TP:
par labu kultūras pasākumu norises vietu.
«Vērtējot Jelgavas pašvaldības aizejošā gada veiŅemot vērā Valsts inflācijas samazināšanas plānu, daļa uzņē- kumu, jāatzīmē gan nenoliedzamus veiksmīgus,
mēju, kuri Jelgavā vēlējās veikt daudzdzīvokļu māju būvniecību, gan ne tik veiksmīgus akcentus pilsētas attīstībā.
šobrīd savus projektus ir apturējuši. Tam par iemeslu ir tas, ka Ir realizēti vairāki investīciju projekti jaunu sauzņēmējiem un iedzīvotājiem ir apgrūtinoši piesaistīt kredītu re- biedrisko objektu attīstīšanā, intensīvi tiek realisursus. Tas arī ietekmēja pašvaldības ieceres piesaistīt uzņēmējus zēts energoefektivitātes paaugstināšanas jautājums pašvaldības ēkās,
daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecībai sociālo funkciju īstenoša- budžeta pieaugums absolūtos skaitļos ir acīmredzams. Tomēr būtu
nai uz partnerības principiem. Tādēļ Jelgavas domes izsludinātais pareizāk spodrināt ne tikai centrālo fasādi, bet intensīvāk pievērsties
konkurss beidzās bez rezultātiem.»
pilsētas nomalēm, īpašu uzmanību pievēršot ieilgušajiem projektiem
atsevišķu ielu posmu izbūvē. Kā pilsētas iedzīvotāju pārstāvim pašvaldībā runāt par domes darba neveiksmēm ir subjektīvs viedoklis,
Modris Jansons, domes deputāts, ZZS:
jo atsevišķi, man neizprotami pieņemtie lēmumi, iespējams, kādam
«Esmu lepns par to, ka varu būt to pulkā, kas
bijuši veiksmīgi: Pasta salas «dāvinājums», ņemot par pamatu citas
meklē un rod ceļu Jelgavas pārveidošanai, par
juridiskās personas biznesa plānu; Jelgavas Autobusu parks joprotiem cilvēkiem, ar kuriem kopā strādāju. Darbojos
jām jūtas ērti, jo atradis neizsīkstošu «slaucamu» objektu – Jelgavas
Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komipilsētas domi; nebeidzami pašvaldības ieguldījumi BITC tehnoloģiskā
tejā, Zemes komisijā, un tas nozīmē daudz sīku
parka projektā Peldu ielā, zem sevis veidojot virkni «pieredzes bagādarbu ikdienā. Priecē tas, ka Jelgavā pašlaik daudz zemesgabalu at- tus» jaundibinātus uzņēmumus; visbeidzot, augstākā pilotāža JNĪP
vēlēti būvniecībai, un tas nozīmē, ka pilsēta nemitīgi attīstās. Jāatzīst darbības laukā, kurā galvenā diriģenta vārds joprojām paliek ēnā.
– kļūst skaistāka un sapostāka ne tikai svētkos, bet arī ikdienā.
Visiem novēlu cerīgu Jauno, 2008., gadu!»
Runājot par neveiksmēm, jāteic, ka Pašvaldības policija vēl aizvien
ir spēks, kas jāpastiprina. Kā deputāts esmu runājis ar iedzīvotājiem
Voldemārs Strīķis,
un sapratis – ar pārliecināšanu, ka, piemēram, jāievēro pilsētas
domes deputāts, ZZS:
saistošie noteikumi, vien ir par maz. Nepieciešams sistemātisks
«Pilsēta attīstās. Tas priecē. Mani tiešie pienāPašvaldības policijas darbs.»
kumi domē – izglītība, kultūra, sports (komitejas
priekšsēdētājs), finanses (komitejas loceklis), inMāris Narvils, domes deputāts, LPP:
tegrācija (padomes sastāvā), Jāņa Bisenieka fonds
«Kā vienu no lielākajām šā gada veiksmēm no(valdes sastāvā). Šoreiz gadu mijā – domas par
teikti gribu minēt pilsētas budžetu. Tā ievērojamais
pirmo sfēru. Pēc mana ieskata, Jelgavā izglītības
palielinājums ļāvis uz priekšu pavirzīt vairākus
jautājumi iespēju līmenī tiek risināti pat sekmīgāk
būtiskus darbus, piemēram, realizēt izglītības
nekā valstī kopumā. Gadā vairākkārt skatījām budžeta pieaugošos
iestāžu renovāciju, pilnveidot sociālo sfēru, kā arī
grozījumus, proti, darba pilnveides nosacījumus. Uzslavu pelnījuši
vēl vairāk līdzekļu paredzēt ielu rekonstrukcijai.
visi, kas strādā pašaizliedzīgi un ar atdevi. Arī kultūras dzīve ir rosīga
Priecē arī tas, ka beidzot izdevies sakārtot Uzvaras parku. Tas nozīmē, gan ikdienā, gan svētku brīžos. Sportā pavīd iespējas, kas jāizmanto.
ka jelgavnieki kļuvuši par vēl vienu sakoptu atpūtas vietu bagātāki. Vēlmes aug augumā. Kā sabalansēt ielu rekonstrukciju, Olimpiskā
Savukārt izglītībai un zinātnei būtisks atspaids ir atklātais Zemgales centra būvniecību ar pagalmu, ēku, ielu sakoptību? Ar pienesumu un
Tehnoloģiskais parks.
prasībām. Svarīgas gan lielās, gan mazās lietas. Tostarp jelgavnieku
Taču neveiksmīgs šis gads izvērtās, realizējot ūdensvada un kana- ikdienas rūpes. Domāsim, strādāsim.»
lizācijas projekta 1. kārtu. Arī ielu sakārtošana sagādāja ne mazums
Maksims Galkins,
raižu, īpaši izvēloties darbu izpildītāju. Piemēram, Tērvetes ielas ieilgusī
domes deputāts, PCTVL:
rekonstrukcija apliecināja, ka «Igates» darbu apjomi ir pārāk lieli, lai
«Veiksmes: pašvaldība piesaista Eiropas Sauzņēmums uzticēto spētu paveikt kvalitatīvi.»
vienības fondu finansējumu; pašvaldība atbalsta
jauno uzņēmumu dibināšanu, kas sekmē darbaIvars Krastiņš, domes deputāts, LC:
vietu skaita pieaugumu pilsētā; ir izremontēta
«Strauji finišam tuvojas 2007. gads, tas ir pārdoViskaļu un Tērvetes iela, kā arī Rīgas šoseja.
mu laiks, laiks, kad topam sirdī atvērti, ģimeniski,
Neveiksmes: ceļi un ietves pilsētā ir ļoti sliktā stāvoklī; ceļu un ietsirsnīgi un it visiem labu vēloši. Kāds tad Jelgavā
vju avārijas stāvoklis daudzdzīvokļu māju pagalmos; apgaismojuma
ir bijis šis gads? Gribu teikt, ka pietiekami veikRūpniecības ielā (posmā no Tērvetes līdz Dambja ielai), Atmodas ielā
smīgs un cerīgs. Gadu no gada pieaug pašvaldības
(posmā no Dambja ielas līdz Dobeles šosejai) un Draudzības ielā (no
budžets, priecē, ka arvien vairāk līdzekļu iespējams
Aspazijas līdz Dambja ielai) vispār nav, kaut arī daudziem bērniem
novirzīt izglītībai, kultūrai un sportam. Jelgava
tas ir ceļš uz skolu; pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu atstādināt no
kļūst sakoptāka, līdz ar to skaistāka. Gandarījums, ka būtiski līdzekļi amata JNĪP direktoru Juri Vidži, kurš tūkstošiem Jelgavas iedzīvotāju
šogad ir ieguldīti pilsētas skolu sakārtošanā un energoefektivitātes pa- izsūtījis rēķinus, kuriem noilgums ir 10 gadi; nacionālo minoritāšu (kas
augstināšanā, ir uzsākta 4. vidusskolas piebūves celtniecība, pieņemts pilsētā ir vairāk nekā 30 procenti) kultūras pasākumu nepietiekams
lēmums par Zemgales Olimpiskā centra būvniecības uzsākšanu, para- finansējums; rinda uz pašvaldības bērnudārziem ir ļoti liela – jāpierakslēli tam tiks renovētas apkārtējās ielas un ielu apgaismojums. Protams, tās vismaz divus gadus iepriekš. Ir jāpaplašina esošie bērnudārzi vai
varētu vēlēties vēl un vēl, tomēr iespējas nosaka budžets, taču, vērtējot jābūvē jauns; liela rinda uz municipālajiem dzīvokļiem, bet pašvaldība
kopumā, – lietas iet uz augšu. Katrs jauns gads piedāvā jaunus izaici- nerisina šo problēmu. Ir jāuzbūvē municipālā māja; domei nav ieteknājumus un jaunas perspektīvas, vien jāprot tās izmantot.»
mes uz JAP, kas katru mēnesi pārskaita SIA «INTRANSSERVISS»
ļoti lielu naudas summu (pēc maniem aprēķiniem – vairāk nekā 500
000 latu gadā) par autobusu remontu un mazgāšanu, kaut arī JAP
ir automazgātuve un remontu zona, turklāt JAP pieprasa no domes
Andris Ķipurs, domes deputāts, JL:
dotācijas un plāno pacelt biļešu cenas braukšanai pilsētas autobusos.
«Man ir patiess gandarījums par Uzvaras
Joprojām ar JAP šoferiem nav noslēgti darba līgumi, viņi strādā uz
parku, par rekonstruēto Tērvetes ielu, savukārt
īres pamata – bez atvaļinājumiem un citām sociālām garantijām, darba
sociālajā jomā novērtēju tos pabalstus, ko iedzīlīgums uz viņiem neattiecas.»
votājiem šogad spējusi izmaksāt pašvaldība.»
Sagatavoja Sintija Čepanone
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 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 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 evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
 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.

svētki
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Roze no skolotāja pušķa
 Kristīne Pētersone

Viņa – Jelgavas 2. septiņgadīgās skolas audzēkne, viņš – jaunais
fizkultūras skolotājs.
Tā bija viņu pirmā tikšanās. Jau tobrīd vai
visas klases meitenes
ievērojušas pievilcīgo
skolotāju Rolandu Čuhalovu, arī Marta, bet
tā bijusi vien tāda meiteņu ķiķināšana – pa
īstam viss sācies, kad
Marta Jelgavā atgriezusies jau kā skolotāja 2. vidusskolā. Nu
pirms Ziemassvētkiem
Marta un Rolands Čuhalovi svinēja zelta
kāzas – 50 gadi kopā.
Lai gan viņi paši teic, ka no
skolnieces un skolotāja laika
viens otru tikai mazliet atceras
un tā īsti pamanījuši vien tad,
kad abi jau strādājuši par pedagogiem un dzīvojuši vienā ielā
kaimiņos, saruna tomēr atklāj
ko citu. «Jā, nu bija tāds brīdis,
kad viņš mani kā skolnieci kaktā ielika – laikam briesmīgi biju
skrējusi pa skolu,» atceras Marta. «Jā, jā, tā bija. Viņa vienīgā
ko tādu no manis izpelnījās,»
piebilst Rolands.
Un vēl Rolands gatavs atklāt, ka vienīgā reize, kad kā
skolotājs blēdījies, arī saistīta
ar Martu. «Tolaik, beidzot
skolu, bija jāizpilda tādas GDA
normas – nu nevarēja Marta
augstlēkšanā pārlēkt. Pieskrien
pie augstlēkšanas latas un nobīstas,» stāsta Rolands.
«Briesmīgi bail man bija.
Visu varēju izdarīt, bet to ne.
Viņš kā skolotājs lika man pēc
stundām nākt, bet tik un tā
nekas nesanāca. Jau zināju,
ka gribu turpināt mācības un
kļūt par skolotāju, tāpēc tās
GDA normas bija ļoti svarīgas.
Ja normatīvus neizpildītu, tad
droši vien tas atsauktos uz
manu tālāko iespēju mācīties,»
spriež Marta.
Un te nu Rolanda blēdība
– viņš Martai GDA normas
uzrakstījis, lai arī augstlēkšanā
tā arī rezultāts nav sasniegts.
«Diemžēl bija tāds gadījums.
Tas ir vienīgais...» nostalģiski

«Viņa bija tā smukākā, laipnākā, darbīgākā, mīļākā, bet
varbūt tiešām pirmais, ko
pamanīju, bija acu skats un
smaids,» atceras Rolands, bet
Marta uz jautājumu, ko pirmo
pamanījusi Rolandā, atzīst,
ka tā bijusi tāda jūtu ķīmija, ko nav iespējams pateikt
vārdos.

Tagad Martas un Rolanda Čuhalovu lielākais acuraugs ir viņu četri mazbērni. Bet ikdienā vairāk
rūpes uzņemas par abiem mazākajiem: Paulu un Rolandu. Foto: JV un no Čuhalovu ģimenes arhīva
nosaka Rolands.
Patika Rolandam tā skolniece. Lai arī vai visas klases meitenes tolaik jūsmoja par Rolandu,
atkal Marta vienīgā izpelnījās
ko tādu, ko atceras vēl šodien.
«Beidzu skolu, un izlaidumā
Rolands no sava skolotāja pušķa
izvilka vienu rozi un uzdāvināja
man. Nezinu, droši vien vēl
kāda meitene tādu saņēma, bet
es arī. Atnācu mājās un rozi
izžāvēju. Patika man tas skolotājs,» atceras Marta.
«Nē, nē, rozi uzdāvināju tikai
Martai: viņa bija tā skaistākā.
Bija jau man tur arī sportistes,
labas meitenes, bet roze tika tikai Martai,» piebilst Rolands.
Tā nu kaltētu rozi kā īpašu
piemiņu Marta glabājusi visu
mūžu. «Jā, gāja gadi, mēs jau
bijām precējušies, bet izkaltusī
roze arvien bija kopā ar mani.
Vairāk nekā 50 gadi pagājuši
kopš tās dienas. Tikai pirms
kāda gada diemžēl nācās to
izmest – tā pamazām sadrupa,»
nosaka Marta.

Kāzu diena starp stundām

Divi jaunie Jelgavas skolotāji
Marta un Rolands pamazām
sāka draudzēties – dzīvojot vienā ielā, viens otru pamanīja tā

pa īstam – iepatikās, iemīlējās.
«Mīlestība bija ļoti stipra, tur
nav ko teikt. Gribējām precēties, sākt kopā dzīvot, bet nebija
sava dzīvokļa – visu laiku solīja
piešķirt, bet nekā. Te pēkšņi
– dzīvoklis. Tas viss notika tik
ātri – sākām pārvākties uz jauno dzīvokli, uzreiz skrējām uz
«zaksu» rakstīt iesniegumu,»
atceras Marta.
Kāzu diena bijusi viena liela
steiga – visu pat grūti atcerēties. «Zinu tikai to, ka skolā
man bija jāstrādā otrajā maiņā.
Direktorei jautāju, vai drīkstu
atnākt un nostrādāt pirmajā
maiņā ar saviem bērniem, jo
man pēcpusdiena vajadzīga
brīva. Viņa atļāva, bet nejautāja, kāpēc. Tā nu atskrēju uz
skolu, nostrādāju pusdienu un
pēc tam – uz savām kāzām.
Tikai pēc tam skolā uzzināja,
ka tā bija mana kāzu diena, un
direktore ļoti apmulsa, ka neesmu skaidri iemeslu pateikusi
un brīvu dienu paprasījusi. Es
pati arī nezinu, kāpēc to neiedomājos – laikam atbildības
sajūta. Tagad jau kāzas svin
divas trīs dienas – mēs tikai
sarakstījāmies darba dienas
pēcpusdienā – tā toreiz sanāca,» stāsta Marta.

Steigā jaunajam pārim pat
gredzeni vēl nebija nopirkti
– tie pirkstos parādījās tikai
pāris mēnešu pēc laulībām. Arī
bez greznas baltas kāzu kleitas
viņa iztika, un lūgto viesu tik,
cik kolēģe ar vīru – taču ne jau
kāzu dienā ir tas noslēpums,
kas cilvēkiem ļauj kopā pavadīt
pusgadsimtu.

Pretējie poli pievelkas

Trāpīgāk par Rolandu un
Martu nevar pateikt – viņi ir
pretējie poli, kas pievelkas, un
paši spriež, ka tieši tas arī viņus
tik ilgi noturējis kopā. «Mēs
esam pilnīgi dažādi – viņš man
vienmēr pajautās padomu, ko
un kā labāk izdarīt, es domāšu,
izstāstīšu, bet viņš tik un tā
izdarīs pa savam. Viņam patīk
kaut kur aiziet, bet mana vieta
ir mājas – tur esmu īstā valdniece. Es, piemēram, nekad
negaidīšu, kad vīrs atnāks mājās, lai tiktu ar kādu lietu galā.
Daru pati! Ja vajag, iedzenu
naglu. Šķībi? Velku ārā un dzenu vēlreiz; sadomāju mēbeles
pārbīdīt – ķeros klāt un bīdu;
ja malka jākrāmē – arī pati. Šovasar mums kaut kā tā sanāca
– desmit sterus malkas abi kopā
šķūnītī sakrāvām. Kraujam,

Amatu skolā būvē garšīgas mājas
 Sintija Čepanone

Īsi pirms Ziemassvētkiem celtniecības
«bums» valdīja Jelgavas
Amatu skolā, kur jau
desmito gadu pēc kārtas audzēkņi, «atrādot»
mācību laikā apgūto,
darināja piparkūku mājiņas. Arī šoreiz «celtniekiem» ideju netrūka.
«Ik gadu piparkūku mājiņas
pirms Ziemassvētkiem cep konditoru specialitātes 2. kursa audzēkņi, taču šogad viņiem bija
konkurenti – Maizes un miltu
konditorejas izstrādājumu speciālisti, kas arī pašlaik mācās 2.
kursā,» teic Amatu skolas Konditoru un Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu
Metodiskās apvienības vadītāja
Gunta Briede. Viņa atklāj, ka kopumā tika izveidoti 15 lielāki
un mazāki piparkūku namiņi,
turklāt vērtēta tika ne tikai māja,
bet arī tās apkārtne. «Vispirms

audzēkņi izveidoja maketu un
tikai pēc tam ķērās pie piparkūku cepšanas, kas, sagūlušas cita
citai cieši līdzās, pārtapa gan par
rūķu namiņu, gan par baznīcu vai
greznu pili,» G.Briede akcentē, ka
gadu no gada pārsteidz audzēkņu
izdoma, jo līdz šim vēl nav gadījies,
ka tiktu «uzceltas» divas vienādas
mājiņas, turklāt jaunas vēsmas
konditorejas jomā aizvien ienes
dažādas nianses arī šajā par tradīciju kļuvušajā pasākumā.
Šogad par labāko tika atzīta
konditoru specialitātes 2. kursa
audzēkņa Jāņa Šapnaģa veidotā
māja ar pagalmu. «Tajā pat es
varētu dzīvot!» vērtējot paveikto,
atzīst Jānis un stāsta, ka vērienīgā
piparkūku darba izveide prasījusi
teju pusmēnesi. «Kad bija gatavs
makets, apsvēru domu gatavot
mazāku māju, taču pašam ļoti
gribējās pārbaudīt, uz ko esmu
spējīgs,» Jānis atklāj, ka vispirms
«uzcēlis» māju, tad pirtiņu, bet
pēc tam tapa viss, kas piedien
īstam pagalmam, tostarp aka.
«Trakākais bija tas, ka, liekot

«Piparkūku mājiņas pagatavošana
prasa ļoti lielu darbu un pacietību,» teic
Amatu skolas pedagoģe Gunta Briede.
Viņai piekrīt arī konditoru specialitātes
2. kursa students Jānis Šapnaģis, kas
«uzbūvējis» lielāko piparkūku māju ar
Foto: JV
pirtiņu un plašu pagalmu.
piparkūku ķieģelīti pie ķieģelīša, mana
māja sašķēlās trijās daļās!» viņš neslēpj
neveiksmi. Taču tā viņu neatturēšot
spēkus izmēģināt, kādreiz būvējot vēl
kādu namiņu. Varbūt pat vēl lielāku.
Jānis prāto, ka kādu laiku piparkūku
namiņš stāvēs vesels, taču pēc tam gan
tiks notiesāts.
Jāpiebilst, ka konkursā 2. vietu ieguva Signija Grigāne, savukārt 3. vietu
– Dace Grēniņa.

kraujam – atpūšamies un atkal
kraujam. Tad tā padomājam
un neatceramies, ka mēs kopā
tā būtu strādājuši – parasti
katrs ar savām lietām,» stāsta
Marta.
Lielas vētras 50 gadu laikā
nav piedzīvotas, taču Marta
uzsver, ka viņi nav arī no tiem
vecīšiem, kas saķērušies rociņās
iet pa pilsētu. «Tas jau būtu par
traku.»
Vienkāršāk būtu teikt, ka
viņi savas jūtas izsaka nevis ar
vārdiem, bet darbiem.
«Taču lai katram dod Dieviņš
tādu dzīvi nodzīvot,» spriež
Marta un Rolands.

Vecmāmiņa uz
pilnu slodzi

Lai arī Rolands jau 60 gadus
nostrādājis skolā, vēl šodien no
darba atteikties nespēj – mazliet
jāpastrādā. «Viņš jau man ir
karjerists – vienmēr ar saviem
skolēniem pēc uzvaras tiecas,»
nosaka Marta. «Bet sportā jau
citādi nevar – pirmais ir uzvarētājs, bet otrais – jau zaudētājs,»
tā Rolands.
Taču Marta gan pēc 41 nostrādāta gada Jelgavas 2. vidusskolā tagad ir vecmāmiņa
«uz pilnu slodzi». «Mums ir
brīnišķīgs dēls un vedekla, burvīgi mazbērni. Tagad tiešām var
teikt, ka mans galvenais darbs
ir būt lieliskai vecmāmiņai,»
saka Marta.

