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Gaišākais pilsētvides objekts

Jau trešo gadu pēc kārtas Jelgavā uzteic tos, kas, gaidot
Ziemassvētkus un Jauno gadu, ieguldījuši ne mazums
pūliņu, gaišāku darot mūsu pilsētu, tādējādi arī daudzu
jelgavnieku ceļu uz mājām. Šoreiz izgaismotāko māju
saimnieku veikums bija īpaši svarīgs, jo, lai kā cerējām,
pirmssvētku laikā sniegu tā arī nesagaidījām. Konkursa
«Gaišākais pilsētvides objekts» komisija, novērtējot
padarīto, secinājuši, ka iedzīvotāju izpratne par to, kas
ir skaisti un gaumīgi, aug līdz ar tehniskajām iespējām,
savukārt paši skaistuma radītāji atzīst, ka viss, kas paveikts, radīts pašu un bērnu priekam.
Līdz ar gada nogales
svētku izskaņu pilsēta
pamazām atgūst ierasto skatu. Dekorācijas
pilsētas centrā vēl atgādina par laiku, kad
pirms Ziemassvētkiem
cita aiz citas Jelgavā iemirdzējās ielas,
nami, māju dārzi un
pagalmi, taču citviet
lampiņu virtenes lēnām izdziest, lai jelgavniekus un pilsētas
viesus atkal priecētu
pēc gada.
Jau trešo gadu pēc kārtas
Jelgavas pašvaldība rīkoja konkursu «Gaišākais pilsētvides
objekts», novērtējot iedzīvotāju,
uzņēmēju un iestāžu ieguldījumu svētku noskaņas radīšanā
Jelgavā. Piektdien, 18. janvārī,
svinīgi tiks sveikti tie, kuru veikums, pēc konkursa komisijas
domām, ne tikai bija gaišs un
krāsains, bet arī gaumīgs, atbilda svētku tradīcijām un līdz ar
dekorācijām pilsētā gādāja par
īpašas Ziemassvētku un gadu
mijas noskaņas radīšanu.

Konkurss kļūst
par tradīciju

Iesaistīties konkursā bija iespēja ikvienam – pašvaldība aicināja tam pieteikt katru skaisti
izrotātu un izgaismotu objektu:
pašu vai kaimiņu māju, iestādi
vai uzņēmumu, ielu vai dārzu.
Līdztekus iedzīvotājiem pamanīt
pilsētā krāšņākās vietas devās
arī konkursa komisija – pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Vilis Ļevčenoks, ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins, galvenais
mākslinieks Georgs Svikulis, pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālistes Zane Ķince
un Ilze Gamorja, kā arī Jelgavas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektora vadītāja Iveta Šurma –,
atklājot ne vienu vien ievērības

Ziemassvētku rota kļūst gaumīgāka
Tirdzniecības centri
Būvmateriālu
veikals «Pilsēta»

cienīgu izgaismošanas risinājumu. Tie tad arī tiks uzteikti
nu jau par tradīciju kļuvušajā
konkursa noslēguma pasākumā,
un dāvanu kartes, kā arī dažādas
pārsteiguma balvas tiks pasniegtas sešās nominācijās.

Veikalu tīkls «Kanclers»
Veikalu tīkls «Otto»

Dambja iela 54a

Nominācijā «Tirdzniecības
centri un lielveikali»
• t/c «Pilsētas pasāža»
• t/c «Valdeka»
• būvmateriālu veikals «Pilsēta»

Nominācijā «Uzņēmumi»
• SIA «Igate»
• viesnīca «Jelgava»
• SIA «MNL»
• Dienvidu elektriskie tīkli
• Nordea bankas Jelgavas nodaļa
Nominācijā «Pašvaldības
iestādes un uzņēmumi»
• Jelgavas pilsētas slimnīca
• Jelgavas Izglītības pārvalde
• Jelgavas Speciālā pamatskola
• pirmsskolas izglītības iestāde
«Pasaciņa»
• Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija
• Sociālās aprūpes centrs «Jelgava»

Svētkos iedegas
pat veselas ielas

Konkursa komisijas loceklis pilsētas ainavu arhitekts
A.Lomakins vērtē, ka nenoliedzami pilsētnieku izpratne par
to, kas ir skaists un gaumīgs,
aug. «Iedzīvotāji savus namus
izgaismo aizvien vairāk. Ir gan
tādi, kas izrotāti pēc principa
– jo vairāk, jo labāk, toties netrūkst arī tādu, kuru noformējums ir rūpīgi pārdomāts,» saka
A.Lomakins, piebilstot – īpašs
prieks par to, ka kaimiņš no
kaimiņa aizgūst to labāko par
svētku noskaņas radīšanu, un
rezultātā ielas, kur iepriekšējos
gados bijis vien pāris izgaismotu
māju, iemirdzas visā garumā.
«Tieši tādēļ šāgada konkursā
tika radīta jauna nominācija
«Spožākā iela», un īpaši uzteikta tika 5. līnija, Austrumu,
Lāčplēša iela un Bebru ceļš,»
ainavu arhitekts ir gandarīts, ka
svētku noskaņa tādējādi «iziet»
ārpus centra, izgaismojot arī
pilsētas nomaļākas vietas.
A.Lomakins, runājot par to,
kas gadu laikā objektu izgaismošanā mainījies, atklāj, ka pirmām
kārtām tās ir iespējas. «Aizvien
retāk pie objektiem iemirdzas
vien pāris lampiņu virtenes.
Nenoliedzami – tehniskās iespējas šajā ziņā aug, dekorācijām
ļaujot būt daudzveidīgākām,»
viņš vērtē, ka iedzīvotāji beidzot
sākuši domāt ne tikai par to, lai
izdaiļotu savu īpašumu, bet arī
par to, lai tas gaumīgi iekļautos
kopējā pilsētas svētku noskaņā
– nevis «izceltos» citu vidū, bet
būtu harmonijā ar arhitektūru
un citiem namiem.

Privātmājas

Konkursa «Gaišākais
pilsētvides objekts»
nominanti

Nominācijā «Veikalu tīkli»
• SIA «Alis» (visi veikali)
• SIA «Kanclers» (visi veikali)

Tirdzniecības
centrs «Valdeka»

Nominācijā «Spožākā iela»
• Bebru ceļš 67, 63, 98, 94, 96
• Austrumu iela 4, 5, 7, 9
• Lāčplēša iela 11, 22, 24, 26
• 5. līnija 1, 3B, 8, 12, 16

Arī uzņēmumi gādā
par noskaņu

Kā novitāti šāgada konkursā
viņš min arī nomināciju «Veikalu
tīkli». «Tādu pilsētā netrūkst, un
var redzēt, ka uzņēmēji domājuši
par vienotu risinājumu visiem
veikaliem,» tā A.Lomakins. Svētku noskaņu iedzīvotājiem, par
spīti sniega trūkumam, ļāva
«notvert» arī tirdzniecības centri
un lielveikali. Ainavu arhitekts
uzteic «Pilsētas pasāžas» un «Valdekas» dekorācijas, kad iepriekšējos gados ierastos rotājumus
papildinājuši jauni.
Toties mazumā gājuši «Spožākie balkoni». «Varbūt kopumā to nav kļuvis mazāk, taču
konkursam tie netika pieteikti.
Arī kopā ar kolēģiem cenšoties
pamanīt kādu objektu, kas varētu pretendēt šajā nominācijā,
nācās secināt: tāpat kā pērn, arī
šoreiz glīti bija daudzdzīvokļu
nama Pasta ielā un Zvejnieku
ielā balkoni,» A.Lomakins gan

piebilst, ka šogad nominācijā
«Spožākais balkons» apbalvojumi netiks pasniegti, jo balkonu
izrotājumi nebija pietiekami
spilgti.
Namus rotā gaumīgi
R ezumējot redzēto, A.Lo
makins teic: «Vieni centās
«paņemt» ar daudzumu, citi
– ar gaumi, un pēdējo šogad
neapšaubāmi bija vairāk. Mums,
vērtētājiem, bija svarīgi, lai objekta izgaismošanas risinājums
rada interesi, pārliecina. Un
vairumā gadījumu tā arī bija.»
Tieši tādēļ konkursa «Gaišākais
pilsētvides objekts» komisija
nolēma, ka tie, kas šogad tika
vērtēti, uzskatāmi par vienlīdz
glītiem un iederīgiem pilsētas
vidē, tādēļ balvas saņems visi
dalībnieki. Tas gan neattiecas
uz privātmājām – proti, nominācijā «Privātmājas» tomēr tiks
apbalvoti gan pirmās, gan otrās
vietas ieguvēji, savukārt veici-

Nominācijas «Tirdzniecības centri un lielveikali» pagājušā gada uzvarētāja «Pilsētas pasāžas» direktore Inita Bendzule «Jelgavas
Vēstnesim» atzīst, ka, viņuprāt, «Pilsētas pasāža» bijusi ievērības cienīga, lai konkursa komisija to pamanītu arī šajā gadā. «Jāatzīst,
ka Jelgava šogad bija ļoti skaisti un saskanīgi izrotāta, arī pilsētas egle bija ļoti krāšņa, tāpēc varam teikt, ka mēs tikai iekļāvāmies
kopējā pilsētvidē. Ņemot vērā to, ka svētku rotājumam iztērētā summa ir daudz lielāka nekā iepriekšējos gados un tas nebija tikai
viens tūkstotis latu, bet vairāki, domāju, ka mēs esam krietni pacentušies, lai radītu svētku sajūtu gan sev, gan mūsu pircējiem, gan
nokļūtu konkursa nominantu sarakstā,» tā I.Bendzule. Viņa arī atzīst, ka šogad vairāk akcentēta iekštelpu dekorēšana, lai cilvēkiem
būtu patīkami iepirkties. Visus darbus veikusi pieaicināta firma, kas arī gādājusi par tirdzniecības centra rotājumiem un cilvēku
labsajūtu svētku laikā.
Foto: Ivars Veiliņš
nāšanas balvas pasniegs trijiem
saimniekiem, kas, sapošot savu
namu, palīdzējuši izgaismot
Jelgavu svētku laikā.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» un Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes
ēkas, kuru izgaismotā apkārtne
iepriecināja ne vienu vien iedzīvotāju, komisija nolēmusi uzteikt, piešķirot speciālbalvas.
Ainavu arhitekts, vērtējot, kā
kopumā pilsētā izdevies radīt
svētku noskaņu, teic: «Svētku noskaņa noteikti valdīja.
Saposts bija ne tikai pilsētas
centrs, bet arī nomales. Jāuzteic
iedzīvotāji, kas gādājuši par to,

Veikalu tīkli
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Konkursa jaunieviestās nominācijas «Veikalu tīkli» vieni no
dalībniekiem – SIA «Kanclers
plus». Tās vadītāja Ilva Mieze
«Jelgavas Vēstnesim» stāsta, ka
«Kanclera» veikalu tīklu svētku
dekorācijas jau vairākus gadus
veido māksliniece liepājniece
Larisa Daudzvārde, kas pilsētniekiem veikala skatlogos
redzamo rotu ik reizi gatavo
un ved no Liepājas. «Cenšamies, lai mēs būtu skaisti un
cilvēki varētu novērtēt. Parasti
gan mūsu veikalu skatlogus
kā īpaša dekorācija piepilda
katra nākamā gada dzīvnieks,
piemēram, 2006. gadā tās bija
cūkas, bet šajā reizē – žurciņas
un peles, kas Lielās ielas veikalā kopā ar dzijas kamoliem
veidoja ļoti labu un izgaismotu
kompozīciju,» tā vadītāja. Viņa
arī atzīst, ka tiek domāts ne
tikai par skatlogu aizpildīšanu
ar svētku dekorējumiem un izgaismošanu, bet arī lampiņām
veikala ārpusē, kas diemžēl
katru gadu jāiegādājas no jauna, jo iepriekšējās izdegušas.
Visu veikalu izgaismošanā un
dekorēšanā iztērēti aptuveni
3000 – 4000 lati.

Bērnudārzs «Pasaciņa»

lai gaišāki un skaistāki svētkos
kļūtu aizvien jauni un jauni
objekti.»
Gan jāpiebilst, ka «Jelgavas
Vēstnesis» īsi pirms svētkiem
pamanīja privātmāju un dārzu
Zirgu ielā 40, kas patīkami pārsteidza ar savu noformējumu,
taču, kā izrādījās, konkursam
šis nams netika pieteikts. «Lūk,
piemērs, kad iedzīvotājiem jābūt
vērīgākiem un par pamanīto
noteikti jāinformē arī konkursa
rīkotāji. Iespējams, nenovērtēta
palika vēl kāda glīti saposta un
izgaismota vieta. Nākamgad būsim vērīgāki!» aicina konkursa
komisijas pārstāvis.

Nominācijā «Privātmājas»
• Rūpniecības iela 12
• Dambja iela 54A
• Stadiona iela 13
• Rožu iela 4
• Palu iela 18

Nominantei kategorijā «Privātmāja» Dambja ielas 54A saimniecei Evai Peilānei gan šķiet, ka pilsētā
esot bijušas daudz izgaismotākas un pamanāmākas mājas nekā viņu ģimenes ligzda, kur šogad valdījis minimālisms. «Protams, savu māju izrotājām, lai radītu svētku sajūtu, kaut arī laukā nebija sniega.
Iespējams, ja ģimenē nebūtu sešgadīgo dvīņupuiku un viņu četrus gadus vecais brālītis, nemaz nebūtu tā pūlējušies, jo galvenais jau bija sagādāt prieku viņiem. Galvenokārt rotājumi bijuši tādi paši kā
iepriekšējos gados, klāt piepirkām tikai dažas lampu virtenītes, ar ko izrotājām mazās eglītes mājas
pagalmā. Domāju, ievērības cienīgāki mēs būsim pēc kādiem pieciem gadiem, kad pūrā būs sakrājušies
visu iepriekšējo gadu rotājumi un vajadzēs tos likt lietā,» tā E.Peilāne. Saimniece atzīst, ka visvairāk
spēka dekorāciju sagatavošanā prasot izdoma par to, kur un ko likt, kā tas viss kopā izskatīsies. Apkārtni
rotājusi mamma ar bērniem, bet tētis palīdzējis ar materiālu sagādi.
Palu iela 18

Stadiona iela 13

Rūpniecības iela 12

Uzņēmumi

Spožākā iela

Iespējams, konkursā nenovērtēta palika ne tikai māja Zirgu ielā
40, bet vēl kāda glīti saposta un izgaismota vieta. Nākamgad
būsim vērīgāki!

Pašvaldības iestādes
Konkursa nominācijai «Pašvaldības iestādes un uzņēmumi»
pirmsskolas izglītības iestādi «Pasaciņa» pieteica kāda bērna
vecmāmiņa. «Protams, gribas jau teikt, ka bijām gana koši, lai
mūs pamanītu ne tikai vecmāmiņa, bet arī žūrijas komisija.
Mēs vēlējāmies, lai pie mums valdītu Ziemassvētku noskaņa
un būtu patīkami ne tikai mazajiem, bet arī viņu vecākiem
un viesiem.
Tieši tādēļ centāmies, lai no ārpuses mūs redzētu kā vienu veselu, bet grupiņās ļāvāmies individuālismam – katras grupas
audzēkņi telpu varēja izrotāt pēc saviem ieskatiem. Bērnudārza apkārtni rotājām paši, bet grupiņu pušķošanā palīdzēja
ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki, kas mūsu rīkotajās Vecāku
pēcpusdienās kopā ar mazajiem gatavoja dekorus,» stāsta
«Pasaciņas» vadītāja Zinta Strika. Viņa piebilst – kā vienmēr,
gribējies lielo egli, spožās zvaigznes un pirmo reizi pagalmā
izlikt arī pašu veidotas lupatu lelles. Tiesa gan – apbēdināja
fakts, ka vienu no lellēm jau pirmajā dienā piesavinājies
kāds svešinieks.

Austrumu iela

Dienvidu elektriskie tīkli
SIA «MNL»
Mēbeļu, būvmateriālu un santehnikas veikala «MNL», kas šogad
startē nominācijā «Uzņēmumi», direktore Inguna Rīgava teic, ka
ar pilsētas domes ēkas dekorējumiem gan nevarot sacensties,
taču šogad iegādāti diezgan daudz jaunu rotājumu. «Jāatzīst,
ka, izņemot pašu centru, kas šogad ļoti izgaismots, neko ievērības cienīgu nepamanīju. Tas nenozīmē, ka mēs esam labākie
– vienkārši centāmies, lai sev un mūsu klientiem radītu svētkus.
Lielākais prieks mums bija par to, ka beidzot pagalmā augošā
sudrabegle ir pietiekami liela, lai mēs tai dāvātu svētku rotu. Dekorējām paši, un varbūt arī tas radīja lielāku svētku sajūtu. Jāteic
gan, ka vislielāko ieguldījumu un piepūli prasīja izdoma, kā tas
viss varētu izskatīties,» stāsta direktore. Viņa gan pauž nožēlu, ka
liela daļa pilsētas veikalu šajā laikā tomēr nebija saposti, tomēr
cer, ka turpmāk arī pārējie ņems piemēru ne tikai no viņiem, bet
arī no citiem izrotātiem veikaliem.

Viens no «Spožākās ielas» nominantiem – Austrumu ielas 9 saimnieks
Raitis Ašmanis atzīst, ka svētku rota mājas pagalmā veidota nevis
tāpēc, lai pievērstu apkārtējo cilvēku uzmanību, bet gan lai četrgadīgajai meitiņai, desmitgadīgajam puikam un pašiem būtu prieks un
svētku sajūta. «Mums arī ar kaimiņiem ir klusa vienošanās par to,
lai iela vienmēr būtu saposta. Mēs cits no cita smeļamies iedvesmu,
lai kopīgi radītu šo skaistumu. Tā ir ne tikai svētkos, bet arī ikdienā,
piemēram, vasarā, ja kaimiņš pieceļas agrāk un nopļauj zāli, zinu, ka
arī man tas jāizdara, lai vēlāk viņi man nesmietu, ka esmu guļava un
neesmu to paveicis,» smejoties stāsta R.Ašmanis. Saimnieks atzīst, ka
šajā gadā pie rotāšanas darbojusies sieva un bērni, kas nopirkuši visu
nepieciešamo un ļoti laicīgi – jau decembra vidū – visu izpušķojuši.
Saimnieks ir mūziķis un šajā laikā bieži uzstājies, lai radītu svētkus
citiem, tāpēc nebijis laika iesaistīties šajos darbos. Visīpašākā svētku
rota katru gadu pienākoties Serbijas kalnu eglei, kas pagalmā iestādīta
pirms pieciem gadiem, kad ģimene nopirkusi māju. «Egle katru
gadu aug lielāka, tāpēc vienmēr
jādomā par jaunu rotājumu. Tā
mums ir kā trešais bērns, kas īpaši
jāaprūpē,» tā saimnieks.
Sagatavoja Sintija Čepanone un
Ritma Gaidamoviča

Pansionāts «Jelgava»

Jelgavas slimnīca

Jelgavas Speciālā pamatskola

SIA «Igate»

Nordea banka

Bebru ceļš

Lāčplēša iela

5. līnija
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