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Jelgavas pils gaida Valsts Tipogrāfijai
jaunas telpas
prezidenta inaugurāciju
 Sintija Čepanone

Jelgavas tipogrāfija
darbu sākusi jaunā
ēkā – industriālajā
zonā Langervaldes
ielā, kur atradīsies gan
ražotne, gan administrācijas telpas.

 Kristīne Pētersone

Šodien paredzēta nākamā Valsts prezidenta Valda Zatlera
kancelejas pārstāvju
un Latvijas Lauksaimniecības universitātes
(LLU) vadības tikšanās – tās laikā varētu
tapt zināms, vai apstiprināsies izskanējusī
informācija, ka jaunā
Valsts prezidenta inaugurācijas ceremonija
notiks Jelgavas pilī.
Masu mediji jau pagājušajā nedēļā izplatīja neoficiālu informāciju par to, ka Jelgavas pils varētu
tikt izvēlēta kā vieta Valsts prezidenta inaugurācijas ceremonijai.
Lai arī oficiāls apstiprinājums
tam vēl nebija saņemts, LLU
vadība sākusi gatavoties šim
atbildīgajam darbam.
LLU direktors Andrejs Garančs neslēpj, ka Jelgavai būtu
liels gods uzņemties tik nozīmīga
pasākuma rīkošanu. «Tā ir liela
atbildība, tāpēc, kaut arī vēl nav
saņemts apstiprinājums, mēs
sākam apzināt savas iespējas un
resursus. Pats svarīgākais mums,
protams, būtu uzzināt, kādas ir
ceremonijas organizētāju vēlmes
– cik daudz viesu tiks ielūgts,
cik plašas telpas viņi vēlētos
izmantot.»
Līdz šim Jelgavas pils jau godam ir uzņēmusi augstus viesus
– atcerēsimies, ka Jelgavā viesojās Eiropas lauksaimniecības
komisārs Francs Fišlers, mūsu
pilsētā vizītē vienlaikus ieradās
arī divi prezidenti – Latvijas un
Igaunijas.

Vērienīgajā projektā – gan
ēkas būvē, gan telpu labiekārtošanā, gan iekārtu iegādē – investēti vairāk nekā 2,5 miljoni latu,
pastāstīja Jelgavas tipogrāfijas
valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis.
Vietas izvēli viņš skaidro ar to,
ka Langervaldes iela ir rūpnieciskais rajons, kas attīstīsies,
līdz ar to tiks sakārtota infrastruktūra un tiks nodrošināti
tādi pakalpojumi kā transports,
ēdināšana.
Pērn Jelgavas tipogrāfija
atsāka izdod grāmatas, un tas
ir uzņēmuma jaunākais produkts līdztekus laikrakstiem,
žurnāliem, katalogiem, brošūrām, bukletiem un dažādiem
reklāmas materiāliem. Tas
Jelgavas pilī šovasar notiek vērienīgi remontdarbi, no tiem lielākie – pagalma fasādes rekonstrukcija. Ja pils tiktu izvēlēta par jaunā Valsts prezidenta inaugurācijas ceremonijas norises
vietu, tad tie varētu liegt pilnībā izmantot pils pagalma iespējas.
Foto: JV
«Mūsu plašākā telpa ir aula, tā
spēj uzņemt ap 800 cilvēku, taču
mums ir arī Zelta un Sudraba
zāle, nesen pilnībā rekonstruētā
Ziemeļu kolonāde. Pats lielākais
pasākuma apmeklētāju skaits
pilī ir bijis ap 2000, taču tad pils
telpas tika izmantotas ļoti plaši,»
stāsta A.Garančs.
Tāpat arī aktuāls jautājums
varētu būt automašīnu novietošana, jo tik nozīmīgā pasākumā
kā prezidenta inaugurācija tās
varētu būt ļoti daudz. «Pils stāvlaukumos var novietot ap 500

automašīnu, taču iespējams, ka
šādā gadījumā būtu jāmeklē papildu iespējas,» tā A.Garančs.
Taču visvairāk LLU vadība
bažījas, vai ceremonijas rīkotājus
apmierinās tas, ka pilī pašlaik
turpinās vērienīgi fasādes rekonstrukcijas darbi, kurus nav
iespējams nedz apturēt, nedz pabeigt līdz 8. jūlijam, kad jānotiek
Valsts prezidenta inaugurācijai.
«Pils iekšējā pagalma dienvidu
un ziemeļu fasādes remontu
plānots turpināt līdz augusta
beigām, to gaitu nekādi nevar

mainīt. Jelgavas pilī visvairāk
līdzekļu šogad tiek veltīti pils
fasādes rekonstrukcijai, bet kopā
remontam paredzēts izlietot aptuveni 450 000 latus. Tas nozīmē
– ja pils tomēr tiks izvēlēta par
ceremonijas vietu, tās pagalmu
pilnībā nebūs iespējams izmantot, taču ieejas pilī ir no vairākām
pusēm, tāpēc organizatoriskām
problēmām nevajadzētu būt.
Protams, galavārdu, vai tas ir
pieņemami, teiks Prezidenta
kanceleja. Tas varētu izšķirties
jau šodien,» atzīst A.Garančs.

Vēsturisko laukakmeņu bruģi meklē policija
 Kristīne Pētersone

Mainot ūdensvada un
kanalizācijas tīklus,
vairākās pilsētas ielās
tika noņemts vēsturiskais laukakmeņu
bruģis, kas bija jāsaglabā un vēlāk, atjaunojot ielu segumu,
jāieklāj atpakaļ. Tagad
izrādās, ka 957 kvadrātmetri laukakmeņu
pazuduši. Policija jau
sākusi pārbaudi.
Šī situācija īpašu satraukumu
radījusi Pavasara ielas iedzīvotājos, jo bruģis tur nav atjaunots
pilnā apmērā. Tagad atklāts, ka
kādā privātā teritorijā kaudzē
sabērts laukakmeņu bruģis,
kas, visticamāk, ir no Pavasara
ielas. Policija jau noskaidro, vai
atrastais tiešām ir tas pats, kam

vajadzēja būt ieklātam Pavasara
ielā. Jelgavas Kriminālpolicijas
priekšnieks Saulvedis Šalājevs
skaidro – tiklīdz būs zināms
speciālistu slēdziens un saņemta informācija no iesaistītajām
pusēm, policija lems par kriminālprocesa ierosināšanu. «Lietu
varētu ierosināt par bruģa
zādzību. Personām, kas bija atbildīgas par bruģa uzglabāšanu,
ir jāatbild par šo nolaidību,» tā
S.Šalājevs.
Visos gadījumos, kad pilsētas
ielās notiek remontdarbi, pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» konstatē, kāds ir stāvoklis pirms darbu uzsākšanas,
un pēc tam visa atbildība tiek
nodota uzņēmējam, kurš reāli
veic ielu rakšanu vai seguma atjaunošanu. «Jelgavas Vēstnesis»
noskaidroja, ka šajā gadījumā
par vēsturiskā ielas seguma
uzglabāšanu bija atbildīgs uzņē-

mums «YIT Celtniecība», kura
pārstāvji nespēj paskaidrot, kā
bruģi varēja nozagt. Lai gan SIA
«YIT Celtniecība» darbinieki
paši neveica bruģa demontāžu – to darīja apakšuzņēmējs
–, tomēr pēc līguma ģenerāluzņēmējam ir jāatbild par savu
nolīgto firmu darbu.
Nolaidību Pavasara ielā pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» pamanījusi jau 8. jūnijā.
Direktora vietnieks projektu
realizācijas jautājumos Jānis
Lange lūdza ģenerāluzņēmējam
informāciju par iemesliem, kāpēc
Pavasara ielā vēsturiskā bruģa
vietā, kas tika demontēts, iestrādā citu materiālu. Uzņēmums
izteicis pieņēmumu, ka bruģis ir
nozagts. J.Lange jau tobrīd brīdinājis būvniekus, ka tiks gatavots
materiāls policijai par nolaidību
vēsturiskā bruģa glabāšanā, apsargāšanā un izlietošanā.

Jau pagājušās nedēļas beigās pašvaldība ar iesniegumu
vērsās policijā, lūdzot veikt
pārbaudi par SIA «YIT Celtniecība» rīcību.
«Pilsētsaimniecība», kuras
uzdevums ir dot atzinumu par
katras atjaunotās ielas kvalitāti,
bilst, ka darījuši visu, lai šāda
bezatbildība nevarētu notikt.
Direktors Andrejs Baļčūns
skaidro, ka, jau firmai uzsākot
darbus, «Pilsētsaimniecības»
speciālisti apzinājuši, cik lielā
apjomā katrā ielā bruģi paredzēts demontēt. «Mēs visu esam
rūpīgi uzskaitījuši, tāpēc arī
varam skaidri fiksēt, cik lielā
apmērā bruģis pazudis. Pašlaik
mēs pieprasām, lai uzņēmums
nodotu mūsu rīcībā pazudušos
957 kvadrātmetrus laukakmeņu bruģa, pretējā gadījumā
Pavasara ielu ekspluatācijā
nepieņemsim.»

ļāva palielināt apgrozījumu,
sasniedzot 3,13 miljonus latu.
Jauniegādātās iekārtas nav
paredzētas produktu klāsta
paplašināšanai, bet gan to kvalitātes uzlabošanai, paskaidroja J.Sīlis. Viņš arī neslēpa,
ka uzņēmums vēlas palielināt
eksportētās produkcijas apjomu – no līdzšinējiem 25 līdz
40 procentiem. Jelgavas tipogrāfija galvenokārt eksportē
grāmatas. Tiek arī lēsts, ka
šo gadu Jelgavas tipogrāfija
varētu noslēgt ar četru miljonu
latu lielu apgrozījumu.
Lai sakārtotu darba drošības
infrastruktūru atbilstoši Eiropas Savienības (ES) prasībām,
Jelgavas tipogrāfijai izdevies
piesaistīt ES struktūrfondu
naudu. Kopējā projekta atbalsta summa ir pusmiljons latu,
atklāja J.Sīlis.
Uzņēmums arī piedalās skolēnu vasaras nodarbinātības
projektā, par ko atbild Nodarbinātības valsts aģentūra, un
šovasar Jelgavas tipogrāfijā
strādās 10 skolēni.

Atvērto durvju
diena Atkarību
profilakses kabinetā
 Kristīne Pētersone

26. jūnijs ir Starptautiskā pretnarkotiku
diena, un tās laikā
Sociālo lietu pārvaldes Atkarību profilakses kabinetā tiek
rīkota Atvērto durvju
diena.
Sociālo lietu pārvaldes Atkarību profilakses kabineta
vadītāja Mārīte Ose informē,
ka šajā dienā no pulksten 9 līdz
16 (pusdienlaiks no pulksten
12 līdz 13) ikviens aicināts uz
diskusijām par narkomāniju.
Sevišķi tiek gaidīti ne tikai
atkarīgie jaunieši, bet arī viņu
vecāki un tuvinieki. Sarunas
paredzētas gan individuāli, gan
grupās, būs arī iespēja pieteik-

ties konsultācijām. Īpaši jāuzsver, ka Atkarību profilakses
kabinets strādā konfidenciāli.
Darbu tas sāka jau 2002. gadā
un pašlaik iemantojis jauniešu
uzticības kabineta slavu, jo šeit
pēc palīdzības vēršas gan atkarīgie, gan tie, kas ir uz atkarības
sliekšņa.
Jelgavas Atkarību profilakses
kabineta tālrunis: 3029869,
26534551; adrese: O.Kalpaka
iela 9, 115. kabinets. Tur pēc
palīdzības var vērsties ne tikai
narkomāni, bet arī tie, kas cieš
no alkohola, nikotīna, azartspēļu, datora un citām atkarībām.
Savukārt līdz 2. jūlijam tirdzniecības centrā «Vivo centrs»
būs skatāmi bērnu un jauniešu centra «Junda» «Lediņu»
nometnes bērnu zīmējumi ar
devīzi «Narkotikām NĒ!».
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Jelgavā dzērušu šoferu
kļūst vairāk
 Kristīne Pētersone

«Dzer. Brauc. Pievienojies», «Izglāb draugu»,
«Skarbās Jāņu dziesmas» – tās ir pēdējo
gadu akcijas, kas aicina iedzert mīlošos
šoferus nākt pie prāta
un nevadīt automašīnu reibumā Jāņu laikā.
Visā Latvijā policija
sola pastiprināti patrulēt un nejust žēlumu
pret dzērušiem līgotājiem, kas sēdīsies pie
stūres. Arī Jelgavas
Ceļu policijas priekšnieks Aivars Putniņš
uzsver, ka pilsētā un
rajonā pastiprināti
dežurēs ne vien ceļu
policistu patruļas, bet
arī iecirkņa inspektori
līgošanas vietās.
Pēdējo gadu statistika liecina,
ka situācija Jāņos ir praktiski
nemainīga – joprojām ir tādi,
kas, nejūtot atbildību, drosmīgi Jelgavas Ceļu policijas priekšnieks Aivars Putniņš neslēpj, ka policistiem ir grūtākais darbs – kamēr
pie stūres sēžas reibumā. Sa- mediķi, skolas, CSDD šoferus audzina ar dažādām metodēm, policistiem paliek pats nepateiruna ar Jelgavas Ceļu policijas cīgākais – sodīšana.
Foto: JV
priekšnieku A.Putniņu par
Jāņiem, dzērušiem šoferiem būt avāriju izraisītāji.
pieciem procentiem. Protams, iedzer alkoholu. Brīdī, kad šādu
un ne tikai.
Statistika rāda, ka Jāņu laikā tā ir atšķirība, vai šoferis, kā vadītāju aptur uz ceļa un liek
Kā, jūsuprāt, sabiedrību viskritiskākais brīdis uz ceļiem tas ir pašlaik, gandrīz pats var pūst «trubiņā», uzrādās ļoti
ietekmē diezgan skarbās ir agrs rīts pēc līgošanas, kad izvēlēties, kad nākt un atsēdēt niecīgs promiļu skaits, un, ja
akcijas, kas aicina šoferus tauta pamazām mostas un sāk noteikto laiku, vai arī viņš uz- policists neprot atpazīt narkopirms sēšanās pie stūres pārvietoties.
reiz nokļūst izolatorā.
tiku lietotāju, šoferis var tikt
reibumā padomāt?
Jūs teicāt, ka tautai palīdz
Vai ir iespējams pēc kaut cauri sveikā. Taču arī policisti
– Šādas akcijas noteikti nav tikai iebaidīšana – pirms kādiem kritērijiem iedalīt kļūst gudrāki, un to apliecina
domātas iebaidīšanai, bet gan pusotra gada jau šķita, ka dzērājbraucējus?
statistika.
tāpēc, lai tiešām tauta pado- spēsim izskausts dzērumā
– Principā, jā. Tos, kas brauc
Kā ir ar pilsonisko aktivimātu. Ja vismaz kādu šoferi braucošos, ieviešot adminis- dzērumā, nosacīti var iedalīt tāti – vai iedzīvotāji arī ir
tas attur no braukšanas alko- tratīvo arestu.
divās grupās – vieni ir tie, palīgi Ceļu policijai?
hola reibumā, tad tas jau ir
– Pirmais šoks uz to brīdi kurus pieķer, tā teikt, uz «po– Noteikti. Jelgavnieki šad
ieguvums.
bija, taču – varbūt kādus četrus hām», bet otri – kuriem promi- tad zvana policijai, lai ziņoTikpat spēcīgi kā akcijas, mēnešus. Nu jau arī tas vairs les krietni pārsniedz atļauto, tu par šoferiem, kas uz ceļa
arī Ceļu policija ziņo, ka nelīdz. Statistika apliecina, ka tādēļ viņi vairs īsti neapzinās, «ārdās», rada aizdomas par
Jāņu laikā žēlastības nebūs Latvijā, salīdzinot ar pagājušo ko dara. Tomēr kopumā jāat- braukšanu reibumā. Katru no
un vai uz katra ceļa stāvēs gadu, dzērumā aizturēto šoferu zīst, ka situācija ļoti lēni, bet šiem gadījumiem pārbaudām,
pa policistam. Vai dažkārt skaits audzis par apmēram 25 mainās. Kaut vai tajā ziņā, un ir reizes, kad tieši cilvēku
šāda rīcība nav tikai ie- procentiem, bet Jelgavā tas ir ka sabiedrībā vairs tā nedzird aktivitāte, iespējams, ļauj izbaidīšana un patiesi Jāņos vēl vairāk. Arī mūsu pilsētā atsevišķus indivīdus lielāmies vairīties no lielāka ļaunuma.
visur patrulēs policisti?
netrūkst tādu, kas atkal un ar to, kā viņš atkal sadzēries Nereti mums zvana arī auto– Diemžēl tāda ir realitāte – atkal tiek aizturēti pie stūres un «drosmīgi» braukājis ap- busu pasažieri, kuriem šķiet,
mūsu tautai palīdz tikai iebaidī- dzērumā. Tas nozīmē, ka ne- kārt – tā vairs nav lieta, ar ko ka šodien vadītājs tāds dīvains,
šana. Joprojām Jāņi daudziem pieciešams kāds jauns veids, kā lepoties, bet bija laiki, kad tieši taču te gan jāatzīst, ka līdz
latviešiem ir iemesls kārtīgai situāciju mainīt.
tā notika. Ir jau skaidrs, ka šim nevienu šoferi braucam
iedzeršanai.
šo sērgu nevar reibumā šādā veidā neesam
B e t t i e š ā m Ceļu policijas dati par aizvadītiem Jāņiem
labot gada vai pieķēruši.
gribu uzsvērt, • 2005. gads – četras brīvdienas,
pāris laikā – saSabiedrības palīdzība policijai
28 dzērumā aizturēti šoferi, avārijās divi cietušie
ka Jāņos patbiedrības apzi- noteikti ir nepieciešama, taču
rulēsim pastip- • 2006. gads – trīs brīvdienas,
ņa mainās ļoti man gan šķiet, ka pagaidām
12 dzērumā aizturēti šoferi, divi avārijās cietuši cilvēki
rināti, turklāt
lēni.
tas vēl nenotiek īsto motīvu
ne tikai ceļu Par braukšanu dzērumā aizturēti
Jelgavā šo- dēļ – cilvēki visbiežāk mūs
po lic is ti, bet • 2006. gadā līdz jūnijam – 166 šoferi
gad narkotis- informē nevis tāpēc, ka domā
arī Pašvaldības • 2007. gadā līdz jūnijam – 222 šoferi
ko vielu ietek- par savu un līdzcilvēku drošību,
policija un iecir- Narkotisko vielu reibumā pie stūres sēdušies
mē pie stūres bet gan tāpēc, ka grib kādam
kņa inspektori • 2006. gadā – 7 šoferi
j a u p i e ķ e r t i ieriebt, būt soģim. Jācer, ka arī
pagastu vietās, • 2007. gadā līdz jūnijam – 8 šoferi
vairāk cilvēku tas ar laiku mainīsies un mēs
kur notiks līgonekā visā pa- spēsim domāt nevis par to, kā
šana. Tas ir maldīgs priekšstats,
Vai tam līdzētu iecere rei- gājušajā gadā. Vai pilsētā ir otram ieriebt, bet gan par mūsu
ka dzērumā braucošos var bumā esošos šoferus uzreiz vairāk narkomānu?
kopīgo drošību pilsētā.
kontrolēt tikai ceļu policisti ievietot izolatorā?
– Nedomāju. Manuprāt, tas
Pēdējā laikā ļoti aktuāls
– iecirkņa inspektoriem arī ir
– Dažam tas noteikti varētu vairāk izskaidrojams ar to, ka jautājums ir tā saucamās
tādas pilnvaras, tāpēc mūsu būt psiholoģisks trieciens – tā policisti prasmīgāk spēj atpazīt «pateicības». Tās saņem ne
spēki būs plašāki. Gribu uz- kā ar bomi pa pieri: uz ceļa šādus šoferus. Arī narkomā- tikai ārsti.
svērt, ka uzmanīsim arī kā- pieķer un uzreiz uz izolatoru. niem ir savi knifiņi, kā izvairī– Ja mēs to pavēršam melnā
jāmgājējus – reibumā esošos Lai gan jau pašlaik vismaz ties no atbildības. Piemēram, humora līmenī, tad arī ceļu
līgotājus –, jo pieredze liecina, Jelgavā ir ļoti maz neizpildītu cilvēks, kurš jau ir pamatīgā policistam nav grūti izteikt «paka ne reizi vien arī viņi mēdz administratīvo arestu – ap narkotiku reibonī, simboliski teicību». Iedomājieties – cilvēks

Skaitļi runā

Dzīvokļu privatizācija Jelgavā līdz 10.05.2007.
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Pilsētnieks vērtē

brauc ar ātrumu 150 kilometri
stundā, viņu par atļautā ātruma
pārsniegšanu aptur likumsargs,
šoferis iedod kukuli, bet tiesā
saka: «Es tikai izrādīju pateicību policistam par savas dzīvības
glābšanu, jo tikai tajā brīdī, kad
viņš mani apturēja, apzinājos,
ka, braucot ar tādu ātrumu, apdraudēju savu dzīvību. Paldies
policistam.»
Bet, ja mēs runājam bez
humora, vai jūtat, ka arī
šajā ziņā kaut kas mainās?
– Mainās gan – tas ir līdzīgi
kā ar braukšanu dzērumā:
arvien mazāk ir dzirdams, ka
cilvēks kārtējo reizi lielītos
par policistam iedotu kukuli
un izvairīšanos no soda. Es
gandrīz droši varu apgalvot,
ka tādu gadījumu, kad tiešām
policists uzreiz prasa «piecīti»,
praktiski ir ļoti reti. Tie ir
šoferi, kas gatavi maksāt. Bet,
ja jau mēs esam tik drosmīgi,
tad varbūt būsim drosmīgi līdz
galam – ja reiz spējam pārkāpt
noteikumus, tad spēsim par
tiem arī atbildēt un nepiedāvāsim policistam naudu.
Un arī tad, ja autovadītājs
piedāvā, likumsargs pašlaik
jau daudz nopietnāk padomās,
vai pieņemt naudu, vai tas ir
tā vērts, lai pazaudētu darbu,
ja tiks pieķerts.
Zinot, ka valstī trūkst
policistu, varbūt nemaz tik
lielas tās bailes nav – kas tad
nāks manā vietā strādāt, ja
mani pieķers?
– Jelgavā pašlaik brīvas tikai
divas štata vietas, tāpēc noteikti nevar teikt, ka mums te
situācija būtu dramatiska. Protams, Rīgas tuvums dara savu,
un daudzi izvēlas strādāt arī
policijas struktūrās galvaspilsētā, taču pagaidām mums nav
pamata uztraukties. Savukārt,
piemēram, Latgalē daudzviet situācija ir pat gluži pretēja – tur
cilvēki joprojām stāv rindā, lai
dabūtu darbu policijā.
Vai Jelgavu iespējams raksturot arī no Ceļu policijas
viedokļa?
– Viennozīmīgi – Jelgavā situācija ir daudz smagāka nekā
daudzviet citur Latvijā. Pirmkārt, mēs esam tranzīta pilsēta,
kur ik dienas cauri brauc liela
transporta plūsma. Otrkārt, tie
tūkstoši, kas strādā Rīgā, uz
darbu un atpakaļ no tā dodas
«uz riteņiem», radot ne mazums
raižu. Savukārt vakarā, esot savās mājās, viņi vēlas atpūsties,
un tas arī visbiežāk saistīts
ar pārvietošanos. Tāpēc risku
Jelgavā noteikti ir vairāk nekā
daudzās citās pilsētās. Piemēram, Ventspils, no Ceļu policijas
viedokļa, ir kluss un mierīgs
nostūris – tur nav tranzīta, nav
arī tādas satiksmes.
Taču, ja vērtējam kopumā,
pamazām arī Jelgavā šoferi
ikdienā kļūst kulturālāki – agresivitātes ir mazāk, un jācer,
ka tā turpinās sarukt.

Vai akcijas
palīdz atturēt
no braukšanas
dzērumā?
Oksana
Pavlova,
audzina
bērniņu:
- Es domāju,
ka palīdz. Šīs
briesmīgās
reklāmas, ko
rāda, cilvēkam dod iespēju redzēt, kas notiek, ja brauc
dzērumā. Varbūt, ka reklāmas
neizmainīs šoferus, taču liks aizdomāties cilvēkiem, kas sēžas blakus
iereibušiem vadītājiem. Un reizēm
viņi izvēlēsies iet kājām.
Vitālijs
Zagdajs,
skolnieks:
- Es ticu, ka
šīs reklāmas
iespaido sabiedrību. Jo,
redzot sekas,
cilvēki saprot,
ka apdraud ne tikai savu, bet arī
citu dzīvību. Uzskatu, ka labāk ir
nedzert vai arī nolikt mašīnu mājas
pagalmā un uz balli doties kājām
vai ar taksometru.
Ērika
Tomašūna,
pensionēta
ārste:
- Nē, tās neko
būtiski nemaina. Manuprāt,
tas ir bezcerīgi, ja nu vienīgi kāds reklāmas īpaši ievēro un
pārdomā. Taču tie, kas dzēra un
brauca, tā darīs arī turpmāk. Viņus
nevar pārmācīt. Agrāk «Ģintermuižā» strādāju ar alkoholiķiem, kurus
izvilkām no drošas nāves, taču
pēc diviem trim mēnešiem viņi
atgriezās. Kas grib redzēt – redz,
kas ne – ignorē.
Andris Fedorovs, strādā
tirdzniecībā:
- Nē. Vairāk
ticu tam, ka
bargie sodi
atturēs no
braukšanas
dzērumā, nevis reklāmas akcijas. Tās var tikai
informēt autovadītājus un pārējo
sabiedrības daļu.
Skaidrīte
Čaikovska,
māmiņa:
- Nezinu.
Esmu redzējusi šīs reklāmas, tās ir
nepatīkamas.
Taču man liekas, ka daudziem var stāstīt vai
nestāstīt, taču viņš vienalga savā
dzīvē neko nemainīs. Esmu autovadītāja, nekad neesmu braukusi
un nebraukšu dzērumā, arī mani
draugi dara tāpat.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktora pienākumu
izpildītājs: J. Kovaļevskis
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
e-pasts:
linda.zvejniece@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
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Zināmi uzslavētākie šoferi

 Ritma Gaidamoviča

Rīt īpašā apbalvošanas
pasākumā SIA «Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) telpās pulksten
13.30 pirmo reizi tiksies Pieklājības mēneša uzvarētāji – 16
uzslavētākie autobusu šoferi, kas saņems
diplomus un naudas
prēmijas.
Maijā akcijas laikā saņemtas
apmēram 1500 pasažieru aizpildītas anketas, kurās balsots
par 69 JAP pilsētas sabiedriskā
transporta šoferiem. Izlozes
kārtā noskaidrots arī 21 balsotājs, kas saņems dāvanu kartes
20 latu vērtībā no veikaliem
«Elvi» un «Kolonna».
JAP valdes loceklis Pēteris
Salkazānovs atzīst, ka šīs akcijas
mērķis – rast kontaktu ar klientiem, tādējādi veicinot veiksmīgu
un patīkamu komunikāciju, – ir īstenots. Šoferīši esot kļuvuši smaidīgāki un saņem vairāk uzslavu
no braucējiem.
Kopumā JAP pilsētas autobusos izvietotajās kastītēs
iemestas aptuveni 1500 anketas, kurās balsots par 114
vadītājiem. Taču pēc balsu
skaitīšanas un apkopošanas
atklājies, ka tikai 69 personas
atbilst izvirzītajām prasībām,

Otrās vietas ieguvējs šoferītis Dainis Šlāpins akciju vērtē pozitīvi, tā veicinot «formas uzturēšanu».
«Pret citiem jāizturas tā, kā vēlies, lai izturētos pret tevi, cenšoties savu darbu paveikt godam,» tā
šoferītis. Viņš gan atzīst, ka pašlaik darbā zināmas grūtības un lielāku iecietību prasa pārbraukšana
pār pagaidu Svētes upes tiltu – tas ir viens no D.Šlāpina ikdienas maršrutiem.
Foto: JV
jo vairākās anketās minēti
tālsatiksmes autobusu šoferi,
kā arī saņemti pieteikumi ar
personu vārdiem, kas nestrādā JAP. Balsošanā netika vērā
ņemtas anketas, kurās viens
cilvēks par kādu šoferi balsojis
vairākas reizes. Pasākuma organizatori atzīst – tas nebūtu
korekti, jo kāds, kuram nebūtu

slinkums, varētu aizpildīt neskaitāmus pieteikumus.
Papildus anketās minētajām
īpašībām pasažieri izteikuši arī
savus komentārus, kas pozitīvi
raksturo gan šoferus, gan uzņēmuma kopējo tēlu, minot, ka
autobusu vadītāji ir izpalīdzīgi,
apveltīti ar labu humora izjūtu,
glīti ģērbušies, noskuvušies, sa-

protoši, rūpējas par sabiedrisko
kārtību autobusā, neiebilst, ja,
pasažieriem pērkot biļeti, jāizmaina lielāka naudas zīme.
JAP komercdirektore Viktorija Ļubļinska stāsta, ka sākumā gan bija plānots apbalvot
vislabākos un noteikt pirmās
trīs vietas, tomēr sumināti tiks
16 šoferi, lai nākotnē viņiem

būtu aizvien lielāks stimuls būt
iecietīgākiem, saprotošākiem.
Turklāt ne tikai akcijas laikā,
bet arī ikdienā.
Balsotāji visbiežāk uzslavējuši, tāpēc 1. vietas diplomu un
100 latu prēmiju saņems: Igors
Rodņikovs, Ivans Mistjukevičs,
Anatolijs Ļubņevskis, Normunds Bendrups un Rihards
Danšins. 2. vietas diplomu un
50 latu prēmiju saņems: Agris Reinholds, Rihards Čušs,
kas ikdienā brauc ar sarkano
divstāvīgo autobusu, Dainis
Šlāpins, Aleksandrs Sudovcevs,
Vjačeslavs Ņečajs. Savukārt 3.
vietas diplomu un 25 latu prēmiju saņems: Laimonis Šmits,
kas gan ir pilsētas taksometra
vadītājs, tautā saukts par «dzīvo
radio», jo allaž uzjautrina un
informē ikvienu braucēju, kā
arī Augusts Novickis, Gunārs
Karlinskis, Jevgeniks Bogdanovs, Konstantīns Budarins,
Valērijs Toms.
JAP komercdirektore atzīst,
ka arī šoferi šo akciju novērtējot – pat tālbraucēji vairākkārt
izteikuši vēlmi piedalīties šādā
pasākumā, tāpēc pašlaik tiek
domāts par kastīšu pavairošanu
un anketu izstrādi, lai septembrī
līdzīgu akciju organizētu viņiem.
Ar 21 veiksmīgāko pasažieri un
reizē balsotāju akcijas organizētāji sazināsies un dāvanu kartes
nodos šīs nedēļas laikā.

Zālienam jābūt nopļautam
 Sintija Čepanone

Lai Jāņos neaplīgotu,
daudzi privātīpašnieki steidz sakopt sev
piederošās teritorijas, taču ir arī tādi,
kuriem jāatgādina,
ka atbilstoši Jelgavas
pašvaldības saistošajiem noteikumiem arī
ikdienā jārūpējas par
apkārtni, tostarp zāliena nopļaušanu.
Jelgavas Pašvaldības policijas
Administratīvā patruļdienesta
priekšnieks Antons Linerts atklāj, ka par savlaicīgi nenopļautu zālienu Jelgavā, sākot no
maija līdz 17. jūnijam, sastādīti
29 administratīvā pārkāpuma
protokoli, soda naudās iekasēti
425 lati. Likumsargi izrakstījuši arī 14 priekšrakstus jeb
brīdinājumus, galvenokārt
gados vecajiem jelgavniekiem,
kuriem pašiem sakopt sev
piederošo teritoriju ir grūtāk.
«Taču lielākās raizes mums

sagādā saimnieki, kuriem īpašums ir Jelgavā, taču viņi šeit
nedzīvo, un mums nav iespēju
ar viņiem operatīvi sazināties.
Līdz ar to mēs nevaram viņus
uzreiz saukt pie atbildības.
Turklāt ir arī tādi, kas pavēsti
ignorē, un nereti paiet krietns
laiks, līdz, sadarbojoties ar citu
pilsētu policiju, sazināmies ar
īpašnieku,» A.Linerts teic, ka
šādos gadījumos šogad gandrīz
divu mēnešu laikā sastādīti 95
akti.
Administratīvā patruļdienesta priekšnieks atklāj, ka saistošo
noteikumu neievērotāji katru
gadu lielākoties ir vieni un tie
paši cilvēki, taču kopumā jelgavnieki kļuvuši apzinīgāki un
vairāk rūpējas par savlaicīgu
zāliena nopļaušanu. «Grūti novērtēt, kurā pilsētas daļā ir vairāk nesakoptu teritoriju – katrā
ir kāds mīnusiņš,» tā A.Linerts,
piebilstot, ka pašvaldības policisti noteiktās teritorijas pārlūko regulāri, taču jārēķinās ar
to, ka viņiem jāierodas arī uz
izsaukumiem.

Der ielāgot
Jelgavas pašvaldības saistošie
noteikumi paredz, ka apkopjamā
teritorijā, kurā ir īpaši ierīkoti
zālieni, zāles garums nedrīkst
pārsniegt 10 centimetrus, pārējos
kopjamos vai ielām piegulošajos
zālienos – 15 centimetrus, ārpus
pilsētas centra zonas neapbūvētajās teritorijās pieļaujama zāliena
nopļaušana līdz trīs metrus platā
joslā no ietves vai brauktuves. Citas zāliena platības pļaujamas ne
retāk kā divas reizes sezonā.

«Pašlaik daudzi īpašnieki zālienu cenšas atstāt pēc iespējas
garāku, lai karstajā laikā, kad
tas neataug tik intensīvi kā pavasarī, tajā neparādītos izdeguši
laukumi,» novērojis Administratīvā patruļdienesta priekšnieks,
taču atgādina, ka prasības, kas
minētas pašvaldības saistošajos
noteikumos, vienalga nedrīkst
ignorēt.

Īsi
 Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) Senāts nominējis astoņus studentus, kas
nākamajā studiju gadā varēs
saņemt kādu no prestižajām
Jāņa Čakstes, Kārļa Ulmaņa
un Senāta stipendijām. Latvijas

Valsts pirmā prezidenta J.Čakstes stipendiju – 120 latus mēnesī – šogad
izpelnījies Meža fakultātes students
Mārtiņš Andža. Savukārt K.Ulmaņa
stipendiju – 130 latus mēnesī – ik
gadu piešķir četriem sekmīgiem
vecāko kursu studentiem, kuri veic
pētījumu par K.Ulmani. Par stipendijas jaunajām laureātēm kļuvušas trīs
Ekonomikas fakultātes studentes – Eva
Bitāne no Platones, dobelniece Aļona
Vološčuka un Zane Vīgante no Liepājas rajona, kā arī Tehniskās fakultātes
studente Ilze Jansone no Elejas. LLU
Senāta stipendiju – 110 latus mēnesī
– ik gadu piešķir trim sekmīgiem otrā
vai vecāku kursu pamatstudiju studentiem, kā arī maģistrantūras pirmā
kursa studentiem, kas veic zinātnisko
darbu. Šogad par jaunajiem Senāta
stipendiātiem kļuvušas Veterinārmedicīnas fakultātes studentes Marina
Žagata un Anastasija Gorkina, kā arī
Sociālo zinātņu fakultātes students
Andrejs Solopenko.

 Šoruden Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā plānots atklāt
dziedātājas Noras Bumbieres
ekspozīciju. Ideja par to radusies
N.Bumbieres fonda dibinātājai
dziedātājas māsai Mārai Jasai.
Muzejā plānots izveidot pastāvīgu
dziedātājas ekspozīciju, bet ar laiku
tā varētu arī ceļot pa Latviju. Ekspozīcijas pamatā būtu dziedātājas
māsas rīcībā esošie N.Bumbieres
skatuves tērpi, cilvēku ziedotās
koncertu afišas, skaņuplates, fotogrāfijas un citi materiāli.

 Lielāko Eiropas Savienības (ES)
atbalsta maksājumu saņēmēju
vidū pērn, līdzīgi kā iepriekšējos
gados, ierindojušies vērienīgākie
lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji. ES naudas saņēmēju līderu
vidū ir daudzas ārvalstu uzņēmējiem piederošas kompānijas, kā arī
politiķu un ar viņiem saistītu personu firmas. Zemgales reģionā

lielākie atbalsta saņēmēji ir:

Lielākās raizes Jelgavas Pašvaldības policijas Administratīvajam patruļdienestam sagādā saimnieki, kuriem mūsu pilsētā
ir īpašums, taču viņi šeit nedzīvo. Tādējādi viņus par savlaicīgi
nenopļautu zālienu nav iespējams sodīt uzreiz. Viens no šādiem
īpašniekiem ir basketbolists Kaspars Kambala, kura īpašums
Jelgavā jau ilgstoši netiek kopts.
Foto: JV

a/s «Agrofirma «Tērvete»», kam
izmaksāti 212 190 lati, SIA «Agrofirma «Zelta druva»» – 186 420 lati,
SIA «Ziedi JP firma» – 184 500 lati,
SIA «PS Līdums» – 178 500 lati, SIA
«Lielvircava Agro» – 171 000 lati,
SIA «Agrofirma «Jelgava»» – 166 55
lati, SIA «Lauku Agro» – 147 570
lati, SIA «LLU MPS Vecauce» – 107
780 lati un SIA «Fito AL» – 102 500
lati. Līdz šim Zemkopības ministrija
nav veikusi būtiskus pētījumus par
ES maksājumu ekonomisko ieguvumu, taču tuvākajā laikā plānots
situāciju detalizēti analizēt.
Sagatavoja Kristīne Pētersone

4., 5.
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Velns nav tik
melns, kā viņu
mālē jeb Ir vai nav
Jelgavā bezdarbs

«Kopumā bezdarba situācija
Jelgavā ir stabila,» vērtē
NVA Jelgavas filiāles vadītājs
Māris Narvils.

Kaut arī NVA Jelgavas
filiālē pašlaik norit vērienīgs remonts, tur
strādājošajiem darba
netrūkst, jo iestādē ik
dienu ierodas vairāki
desmiti cilvēku. Daļa
no viņiem patiesi vēlas
atrast darbu, tādēļ aktīvi interesējas par NVA
piedāvātajām iespējām
un tās arī izmanto, savukārt ir arī tādi, kas
reizi mēnesi atnāk vien
uz obligāto «atzīmēšanos» un bezdarbnieka
statusu izmanto ļaunprātīgi.
Ir vai nav mūsu pilsētā bezdarbs, «Jelgavas Vēstnesis»
taujāja NVA Jelgavas filiāles vadītājam Mārim Narvilam. Viņš
pārliecināts – kaut arī skaitļi liecina pretējo, pieredze tomēr liek
šaubīties par salīdzinoši tik lielu
bezdarbnieku skaitu. Viena lieta
ir nevarēt atrast darbu, pavisam
kas cits – negribēt to atrast.

Bezdarbnieka statuss –
nepieciešamība
vai izdevība?

«Pēc vakanto darba vietu skaita un sarunām ar Jelgavas uzņēmējiem var secināt, ka pilsētā
katastrofāli trūkst strādājošo.
Turklāt ražotnes paplašinās,
un īpaši vasaras sezonā darba-

Šā gada 30. aprīlī, pēc Valsts nodarbinātības aģentūras (NVA) datiem, valstī kopumā bija reģistrēti
65 118 bezdarbnieki, un tas ir 6,1 procents no visiem
Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Aprīļa beigās Jelgavas pilsētā bez darba bija 1545 cilvēki
jeb 4,9 procenti jelgavnieku darbspējas vecumā. Tiesa
gan – dramatiski šie rādītāji ir tikai «uz papīra» – kā
atklāj šogad veiktā Jelgavas uzņēmēju aptauja, ražotnēs vērojams būtisks strādājošo trūkums, par to
liecina arī darba piedāvājumi, kas izvietoti laikrakstos
un uz NVA Jelgavas filiāles stendiem. Vakanču mūsu
pilsētā netrūkst, un atbildīgo institūciju speciālistiem
ir pamatotas aizdomas, ka daļa iedzīvotāju bezdarbnieka statusu izmanto, lai saņemtu pabalstus, proti,
viņi ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, taču strādā. Tiesa
gan – nelegāli, tādēļ aplēst patieso bezdarba līmeni
mūsu pilsētā un valstī kopumā vismaz pašlaik ir neiespējami. Taču šajā ziņā gaidāmas izmaiņas, un NVA
Jelgavas nodaļas vadītājs Māris Narvils ir pārliecināts,
ka jaunā sistēma, kas sāks darboties jau 1. jūlijā, būtiski
samazinās bezdarba līmeņa rādītājus.
spēks ir vajadzīgs,» M.Narvils
akcentē citu problēmu, proti,
daudzi iedzīvotāji nevēlas strādāt. «No šā gada janvāra līdz
maijam uzrunāti 325 darba
devēji, notikušas 19 tikšanās
ar uzņēmējiem, kas ieinteresēti
piesaistīt jaunus strādājošos.
Taču diemžēl nereti, cilvēku
aicinot uz pārrunām, jāsecina,
ka bezdarbnieki pašlaik nevēlas strādāt,» tā Jelgavas filiāles
vadītājs. Viņš atklāj, ka mēnesī
vakances piesaka vidēji 50 darba
devēji un šā gada piecos mēnešos
vien Jelgavā reģistrētas vairāk
nekā 1000 vakances, saņemti
pieteikumi arī no Dobeles, Bauskas, Rīgas pilsētas un rajona.
Taču tajā pašā laikā 1. jūnijā
NVA Jelgavas filiālē bija reģistrēti 1486 bezdarbnieki, tostarp
vairāk nekā 100 no Jelgavas
Cukurfabrikas atlaisto, un, visticamāk, viņu skaits palielināsies,
jo par darbības pārtraukšanu jūnija beigās paziņojis arī šūšanas
uzņēmums «KLLT». Taču «kopumā bezdarba situācija Jelgavā
ir stabila», un tas, vai cilvēks
spēs atgriezties darba tirgū, lielā
mērā atkarīgs no paša vēlēšanās
un pūliņiem, jo nav noslēpums,
ka daudzi bezdarbnieka statusu
izmanto savtīgos nolūkos.
M.Narvils, ik dienas tiekoties
ar cilvēkiem, kas vēršas NVA,

Par to, ka Jelgavas uzņēmējiem trūkst darbaroku, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles telpās izvietotie
vakanču stendi.
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Bezdarbnieka pabalsts nav privilēģija
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) Jelgavas nodaļa izmaksā vidēji 1500
bezdarbnieka pabalstus mēnesī. «Sociālās garantijas izmanto daudzi, un dažkārt
šķiet, ka cilvēki bezdarbnieka statusu iegūst tikai tādēļ, lai saņemtu pabalstu,» saka
VSAA Jelgavas nodaļas
vadītāja Dace Olte, un
viņai piekrīt Pensiju un
pabalstu daļas vecākās
inspektores Spodra
Ozola-Ozoliņa un Lilija
Manīga.
Nodaļas vadītāja spriež, ka
pašlaik likums ir liberalizējies.
Agrāk, piemēram, ja cilvēks
darba attiecības pārtrauca pēc
paša vēlēšanās vai tika atlaists
«ar pantu», viņam nebija iespējas saņemt bezdarbnieka
pabalstu, savukārt pašlaik to
var iegūt visi, kas reģistrējušies
Valsts nodarbinātības aģentūrā.
«Un cilvēki to labprāt izmanto.
Turklāt ne tikai tādi, kas dzīves
apstākļu dēļ spiesti kļūt par bezdarbniekiem, bet arī tādi, kas
vienkārši nolēmuši atpūsties un
nesteidzas meklēt jaunu darbu,»

D.Olte stāsta, ka daļa iedzīvo- pēc iespējas lielāku pabalstu.
tāju atrod darbu, taču daudzi Kāda kundze, iegūstot bezdarbpabalstu turpina saņemt, līdz nieces statusu, pat pajautājusi:
to maksā, turklāt neizmanto «Kādas privilēģijas man tagad
un neinteresējas par iespējām pienākas?» Taču bezdarbnieka
atgriezties darba tirgū.
pabalsts nav privilēģija, tas ir
Pensiju un pabalstu daļas vecā- īslaicīgs materiāls atbalsts bez
kās inspektores atklāj – ja strā- darba palikušajam. Tiesa gan
dājot veiktas sociālās iemaksas – to apzinās vien niecīga daļa
un NVA iegūts bezdarbnieka iedzīvotāju. «Diemžēl daudzi
statuss, cilvēks deviņus mē- nostrādā deviņus mēnešus, trīs
nešus ir tiesīgs
atpūšas un sasaņemt bezdarbbezdarbnieKāda kundze, ņem
nieka pabalstu.
ka pabalstu, pēc
Tā a p m ē r s a t iegūstot bez- tam atkal strākarīgs no darba
L.Manīga
d a r b n i e c e s dā,»
stāža, izpeļņas,
atzīst, ka šāda
savukārt perstatusu, pat pa- s i t u ā c i j a p a š sonām, kas kolaik ir aktuāla,
jautājusi: «Kā- piemēram, skopušas bērnu vai
bērnu invalīdu,
u ēdināšanas
das privilēģi- luzņēmumu
pēc invaliditātes
daratguvušas darba
jas man tagad biniekiem – vaspējas un līdzīsarā noformējot
pienākas?»
gos gadījumos,
bezdarbnieka
bezdarbnieka pastatusu.
balsts ir 60 procentu apmērā no
«Par bezdarbniekiem kļūst ne
divkārša sociālā nodrošinājuma tikai cilvēki, kuriem nav izglītīpabalsta, tas ir, deviņdesmit bas un specifisku prasmju, bet
latiem. «Ir noteikta cilvēku gru- arī tādi, kuriem ir darba tirgū
pa, kas vienkārši vēlas saņemt pieprasītas profesijas, taču daži
pabalstu,» saka D.Olte, un, kā no viņiem nesteidz meklēt jauliecina speciālistu vērojumi, nu darbavietu,» D.Olte bilst, ka
nereti cilvēki interesējas, kad tādējādi veidojas apburtais loks
viņiem ir izdevīgāk pārtraukt – ar laiku pat augsti kvalificēti
darba attiecības, lai saņemtu speciālisti zaudē nepieciešamās

Paradokss – celtnieki pašlaik ir vispieprasītākie speciālisti valstī, taču vienlaikus viņu vidū oficiāli ir arī ļoti augsts bezdarbnieku
skaits, jo celtnieki nejūt nepieciešamību strādāt darbu ar līgumsaistībām. Lai arī Valsts ieņēmumu dienests regulāri veic pārbaudes,
tas nelegālos strādniekus pat nemulsina. Būvobjektā Jelgavā, Lāču ielā, šopavasar neviens no darbiniekiem nespēja uzrādīt līgumu.
Skaidrojumi bija visdažādākie – pārbaudes laiks, pirmā darba diena vai ciemošanās pie drauga. Šodien darbi Lāču ielā turpinās,
Foto: JV
taču – cik daudzi no viņiem strādā legāli?

izkristalizējis trīs bezdarbnieku
veidus jeb, kā pats saka, portretus. «Vieni ir tie, kas par bezdarbniekiem reģistrējas, dzīves
situācijas spiesti. Otri iegūst šanos» filiālē, aktīvi neiesaistobezdarbnieka statusu un dodas ties darba meklēšanā.
uz Sociālo lietu pārvaldi, lai saVadītājs atklāj, ka NVA Jelņemtu noteiktus pabalstus. Bet gavas filiāle regulāri tiekas ar
trešais «portrets» paredz, ka vairākiem Jelgavas uzņēmējiem,
«uz papīra» cilvēks ir bezdarb- lai apzinātu vakances un viņu
nieks, taču patiesībā nelegāli vēlmes attiecībā uz darbinieku
strādā,» filiāles vadītājs atzīst, kvalifikāciju, un mēnesī sadarka to gan pierādīt ir grūti, taču bība tiek sākta ar vidēji 6 – 9
netieši var, piemēram, darba jauniem darba devējiem. «To dadevēja un bezdarbrīsim tik ilgi,
nieka tikšanās lai- Bezdarbnieku skaits
līdz būs apkā – cilvēks, kas Jelgavā
zināti visi,»
vēlas atrast darbu, • 2007. gada 1. jūnijā – 1486:
tā M.Narvils.
sarunās ir ieinte- sievietes – 960;
Paralēli tam
vīrieši – 526;
r e s ē t s , s a v u k ā r t invalīdi – 100;
bezdarbnienelegāli nodarbi- jaunieši (15 – 24 g.) – 146;
kiem tiek
nātais šādās reizēs ilgstošie bezdarbnieki – 131
organizētas
ir ļoti izvairīgs, pa- • 2006. gadā – 1503
dažādas māsīvs, un nereti tieši • 2005. gadā – 1635
cības, kas
uzvedība ir tā, kas • 2004. gadā – 2084
lielā mērā
nodod viņa patieso
var palīdzēt
statusu.
atgriezties darba tirgū. Tiesa
«Visvairāk vakanču ir me- gan – pašlaik pieprasījums pārtālapstrādes, kokapstrādes, sniedz piedāvājumu, tādēļ līdz
tirdzniecības, sabiedriskās ēdi- kārtējo kursu sākumam, īpaši
nāšanas jomā. Trūkst kvalificētu autovadītāja apliecības iegūšastrādnieku, piemēram, virpotāji, nai, datorprasmju un svešvalodu
darbgaldu iestatītāji, slīpētāji un apguvei nākas pagaidīt, jo izveiciti,» atklāj NVA Jelgavas filiāles dojusies rinda.
nodarbinātības organizatore
Runājot par vidējo bezdarbnieAnita Dolace, un M.Narvils ie- ku zināšanu un prasmju līmeni,
drošina – šīs prasmes var apgūt M.Narvils nav optimistisks – galikviens.
venokārt tie ir cilvēki, ar kuriem
ir diezgan daudz jāstrādā, lai
Iespēju mācīties
varētu uzskatīt – viņi ir gatavi
un strādāt ir daudz
darba tirgum, turklāt daļai
NVA Jelgavas filiālē strādā- nav iegūta pat pamatizglītība.
jošie ir ieinteresēti palīdzēt «Protams, ir arī tādi, kuriem
izskaust bezdarbu, tieši tādēļ pietrūkst pavisam nedaudz, lai
lielāka uzmanība pievērsta bez izkļūtu no bezdarbnieka statusa.
darba palikušo informēšanai. Diemžēl daļa no viņiem tajā nav
«Kopš 11. maija katru piekt- ieinteresēti un darbu nemekdienu iestādē tiek rīkotas In- lē, vien aktīvi izmanto mūsu
formācijas stundas, kurās NVA piedāvātās iespējas mācīties,
reģistrētie tiek iepazīstināti ar aizbildinoties, ka vēl nav gatavi
viņu tiesībām, pienākumiem darba tirgum,» tā Jelgavas filiāun iespējām izkļūt no bezdarb- les vadītājs.
nieka statusa un pilnvērtīgi
Viņš stāsta, ka nereti par
atgriezties darba tirgū. Turklāt finansiāli izdevīgāku cilvēki
Informācijas stunda ir iespēja uzskata bezdarbnieka pabalstu,
rast atbildes uz visiem neskaid- nevis jaunajā darba vietā solīto
rajiem jautājumiem,» M.Narvils atalgojumu. «Diemžēl pašlaik
novērojis, ka daļa cilvēku darba tirgu «kropļo» celtniecība, un
meklēšanā ir ļoti kūtri un nereti iedzīvotāji savus ienākumus cenbezdarbnieka statuss viņiem šas pielīdzināt tam, ko iespējams
asociējas ar ikmēneša «atzīmē- saņemt, strādājot šajā jomā.

Tad rodas situācija, ka bezdarbniekam piedāvātais atalgojums
nešķiet saistošs,» viņš, akcentējot, ka vismaz sākumā algas
«griestus» lielākoties sasniegt
nav iespējams, bezdarbniekus
aicina rūpīgi izvērtēt citas darba
devēja sniegtās priekšrocības,
tostarp sociālās garantijas un
darba apstākļus.
M.Narvils atklāj – drīzumā
bezdarbnieku pasivitāte tiks
izskausta.

Pasīvas «atzīmēšanās»
vietā – aktīva rīcība

No 1. jūlija visās NVA filiālēs
spēkā stāsies individuālie darba plāni. Tie paredz – katram
bezdarbniekam sadarbībā ar
aģentu trīs mēnešu laikā, ņemot
vērā Bezdarbnieka iespēju darba
tirgū novērtējuma anketā iegūto
punktu skaitu, jāizstrādā darba
meklēšanas rīcības plāns. Viņu
paveiktais atspoguļosies īpašās
apgaitas lapās. «Tas nozīmē, ka
cilvēkiem reāli vajadzēs vērsties
pie darba devējiem un mums
uzrādīt rezultātus. Pēc tam tie
tiks izvērtēti. Ja konstatēsim,
ka tas tiek darīts pasīvi, rūpīgi
apsvērsim, vai viņam lietderīgi
saglabāt bezdarbnieka statusu,»
paskaidro M.Narvils.
Drīzumā lielāka iespēja zaudēt bezdarbnieka statusu būs
arī tiem, kas ir uzskaitē, taču
strādā nelegāli. «Jau esam uzsākuši sarunas ar vairākām valsts
institūcijām, ar kurām drīzumā
sāksies aktīva sadarbība. NVA
būs iespēja iepazīties, piemēram, ar Valsts darba inspekcijas
nelegālās nodarbinātības reidos atklāto, līdz ar to varēsim
pārbaudīt, vai strādājošie nav
ļaunprātīgi izmantojuši bezdarbnieka statusu. Savukārt Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūrai būs iespēja pārliecināties,
vai bezdarbnieka statuss nav
iegūts pabalsta saņemšanai, un
tamlīdzīgi,» izmaiņas bezdarba
līmeņa samazināšanas jomā
ieskicē vadītājs. Un tas nākotnē
ļauj raudzīties cerīgi.

Lai valstī notiktu
attīstība, jābūt
darbaspēkam
Jelgavā vērojama strauja attīstība, un viens
no tās rādītājiem neapšaubāmi ir jau esošo
ražotņu paplašināšanās
un jaunu atvēršana. Tas
nozīmē, ka pieprasījums
pēc strādājošajiem aug,
taču liela daļa iedzīvotāju vēl aizvien sūkstās
par bezdarbu mūsu
pilsētā. Lai noskaidrotu,
ar kādām problēmām
saskaras vietējie uzņēmēji, un izdibinātu
nākotnes nodomus,
Jelgavas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde šajā
gadā veica aptauju. Un
tās rezultāti liecina, ka
lielākās raizes viņiem
sagādā kvalificēta darbaspēka trūkums.
«Lai notiktu attīstība valstī,
jābūt cilvēkiem – darbaspēkam,»
pārliecināts SIA «AGK Thermotecnhnik Lettland» pārstāvis. Un
līdzīgi uzskata arī citi. Piemēram, kokapstrādes uzņēmuma
«Dialogs» viedoklis ir, ka «valsts
uzdevums ir no Īrijas un Anglijas
atsaukt tur strādājošos latviešus.
Kaut arī tas būtu jādara piespiedu kārtā», un kā vienu no būtiskākajām problēmām uzņēmums
minējis augstu kadru mainību:
«Praksē nāk Amatniecības vidusskolas audzēkņi, taču reti kurš
uzņēmumā paliek strādāt. Cilvēki negrib un neprot strādāt,
ņemam arī bijušos cietumniekus – piedāvājam nopelnīt, bet
cilvēki strādāt nevēlas,» pētījumā

atzīst SIA «Dialogs».
Apkopojot Jelgavas pilsētas
uzņēmēju aptauju, var secināt,
ka daudzās ražotnēs trūkst ne
tikai zinošu un profesionālu,
bet arī vienkāršu darbinieku,
kuriem nav nepieciešama īpaša izglītība. «Nav cilvēku, kas
apmācīti strādāt ar iekārtām,»
min būvmateriālu ražošanas SIA
«Jelgavas būvniecības sistēmas».
Tikpat sašutusi ir arī SIA «Jelgavas tipogrāfija»: «Situācija ar
darbaspēku ir katastrofāla. Tikai
viena arodvidusskola apmāca
uzņēmuma specifikai atbilstošus
darbiniekus, taču nespēj pienācīgi
sagatavot, jo skola nevar atļauties
iegādāties tik dārgu tehniku.»
Vairāki respondenti, īpaši metālapstrādes, kokapstrādes, būvmateriālu un pārtikas ražošanas
jomas pārstāvji, atklājuši – kaut
arī ikvienu strādāt gribošu cilvēku viņi apņemas apmācīt atbilstoši ražotnes specifikai, darbinieku
vienalga nepietiek.
Darbaspēka trūkumu kā būtisku problēmu minējuši arī
būvmateriālu ražotājs akciju
sabiedrība «Smiltnieki», maizes
izstrādājumu izgatavotājs SIA
«JML grupa», metālapstrādes
uzņēmumi SIA «VT East», akciju
sabiedrība «Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīca» un citi uzņēmēji teju
visās Jelgavā attīstītajās nozarēs. Taču līdztekus tiem pastāv
uzņēmumi, kas ir apmierināti ar
strādājošo skaitu. «Kadru mainība mums nav liela. Cilvēki ilgstoši
strādā pastāvīgā darbā. Stabilā
uzņēmumā, kur sakārtota atalgošanas sistēma, lielas problēmas ar
darbaspēku nav. Turklāt vēroja-

iemaņas, zināšanas papildināt
viņi nevēlas, vēlāk rodas bailes
apgūt ko jaunu, līdz ar to iekļauties darba tirgū kļūst aizvien
grūtāk. S.Ozola-Ozoliņa papildina – kāda kundze bezdarbniece
ir jau kopš 1995. gada. «Vai
tiešām šajā laikā nevarēja pārkvalificēties un atrast darbu?»
un VSAA speciālistes atgādina
– lai saglabātu pozīciju darba
tirgū, jāmācās visu laiku, jo viss
mainās diezgan strauji. «Jelgavā darba devēji ir izmisumā, jo
trūkst cilvēku, uz kuriem var
paļauties un kas patiesi vēlas
strādāt,» tā D.Olte.
VSAA nevar noteikt, cik mūsu
pilsētā ir nelegāli nodarbināto
vai algu saņem «aploksnē», jo
cilvēki šajā ziņā kļuvuši izglītotāki un zina, ka bezdarbnieka
pabalsts tiks aprēķināts no
«oficiālās» algas daļas. Taču
šaubas par patieso cilvēku algas
apmēru rada fakts, ka liela daļa
jelgavnieku noteiktās jomās
dodas strādāt uz Rīgu, kaut
arī mūsu pilsētā ir pietiekami
vakanču, turklāt atalgojums ir
augstāks.
D.Olte pieļauj, ka drīzumā izmaksāto bezdarbnieka pabalstu
skaits varētu sarukt, jo stingrāk
tiks kontrolēta bezdarbnieka
statusa saglabāšana.

«Ir noteikta cilvēku grupa, kas
vienkārši vēlas saņemt bezdarbnieka pabalstu,» novēroto atklāj
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras Jelgavas nodaļas
vadītāja Dace Olte.
Foto: JV

Izmaksātie
bezdarbnieka pabalsti *
• 2007. gada janvārī –
1294 personām,
kopējā summa – 127 774,63 lati;
• 2007. gada jūnijā
(līdz šim brīdim) – 1491 personai,
kopējā summa 180 758,41 lats.
*VSAA Jelgavas nodaļas dati

(Bez)darbnieku dzīves labirinti

Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
veiktās uzņēmēju aptaujas dati

Akciju sabiedrība «Jelgavas Mašīnbūves rūpnīca» pētījumā norādījusi, ka, piemēram, CNC operatori nopelna 700 – 800 latus mēnesī,
taču vienalga darbaspēka trūkums ir viena no aktuālākajām uzņēmuma problēmām. Visvairāk vakanču Jelgavā ir metālapstrādes,
kokapstrādes, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas jomā.

Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes veiktās uzņēmēju aptaujas dati par vidējo
algu metālapstrādes uzņēmumos
Firmas nosaukums
SIA «Torgy Baltic»
SIA «VT East»
A/s «Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīca»
SIA «Madara»
SIA «Signum»
SIA «Stram»

Strādājošo skaits
25
20

Vidējā bruto alga, Ls
587		
400		

155
135
35
50

320		
320		
400		
400		

ma pozitīva tendence – rīdzinieki
strādā Jelgavā un arī jelgavnieki
paliek savā pilsētā,» aptaujā min
kokapstrādes uzņēmums SIA
«Flora». Darbaspēka problēmu
neizjūt arī metālapstrādes uzņēmums SIA «Torgy Baltic», SIA
«Jelgavas mēbeles», SIA «Zelta

vārpa 5» un pāris citu.
Tie ir tikai daži no viedokļiem,
kas par darbaspēka problēmu
pausti Jelgavas pilsētas uzņēmēju aptaujā, taču tie apliecina, ka
lielākoties darbu iespējams atrast
tepat Jelgavā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Edgars Kiseļovs ir 19 gadus vecs. Ceļu
uz Valsts nodarbinātības aģentūras Jelgavas
filiāli viņš mēro jau apmēram pusgadu. Lai
«atzīmētos», jo īpašas intereses par iestādes
piedāvātajām aktivitātēm viņam nav. «Es
tikai katru mēnesi eju, eju, nezinu, cik ilgi
man vēl būs jāiet uz «biržu». Par bezdarbnieku reģistrējos, jo mamma pārliecināja,
ka vajag. Protams, pabalstu nesaņemu,»
jaunietis neslēpj, ka gan pašlaik, gan arī
pirms reģistrēšanās bezdarbniekos strādājis
nelegāli. «Esmu palīgstrādnieks, strādāju
celtniecībā, un atalgojums mani apmierina,
tādēļ nejūtu vajadzību meklēt citu darbu.
Pieļauju, ka oficiāli varētu strādāt par šoferi,» prāto Edgars un atklāj, ka mamma ir
invalīde un ar viņas pensiju ir krietni par
maz, lai nodrošinātu iztiku. Arī NVA piedāvātās apmācības viņš neizmanto. Kā pats saka,
laika trūkuma dēļ. Uz jautājumu, vai viņu neuztrauc fakts, ka darba devējs nepiedāvā sociālās garantijas, viņš attrauc, ka ne. «Vismaz pagaidām ar mani darbā nekāda nelaime nav
notikusi.» Edgaram nav skaidra priekšstata par to, ir vai nav Jelgavā bezdarbs, taču par to,
ka pilsētā darbu var atrast ikviens, ja vien ir vēlēšanās, viņš ir pārliecināts.
Agris Lodītis tikai pavisam nesen
pārcēlies uz dzīvi Jelgavā. «Situācija te ir
krietni labāka nekā Limbažos, kur dzīvoju
pirms tam. Par to liecina kaut vai plašais
vakanču piedāvājums,» saka Agris, kas
pirms tam bijis apsargs pie kāda zemnieka.
Bezdarbnieks viņš ir vien pāris dienu un
jau tagad aktīvi interesējas par iespējām
atrast jaunu darbavietu. «Šajās dienās pēc
NVA norīkojuma man jāierodas uz tikšanos
ar darba devējiem. Viens ir kokapstrādes,
otrs – celtniecības uzņēmums, taču darbu
aktīvi meklēju arī pats,» viņš atklāj, ka bez
darba cenšas nesēdēt, jo vajadzību netrūkst,
taču nevēlas strādāt neoficiāli, jo viņam
ir svarīgas sociālās garantijas. «Gribas
normālu, pastāvīgu darbu, bez krāpšanās
ar naudu,» pamato vīrietis un pieļauj, ka
varētu strādāt ar tehniku – tiesības vieglā
automobiļa un traktoru vadīšanai viņam jau
ir, taču labprāt pamācītos arī NVA piedāvātajos kursos. Uz jautājumu par atalgojumu Agris
atbild, ka «labprāt strādātu, ja viņam maksātu 300 – 400 latu mēnesī. Par 100 –120 latiem
nav vērts», jo jāpalīdz audžumeitai, kas sāks mācīties, arī pašam iztikai vajag.
Kad «Jelgavas Vēstnesis» uzrunāja Juri (vārds mainīts – red.), viņš devās uz NVA, lai reģistrētos par bezdarbnieku. «Līdz šim vadīju firmu, taču nesen personīgu iemeslu dēļ paliku bez
darba,» Juris atklāj, ka darba attiecības pārtraucis pats, tagad priekšā gara vasara. Turklāt
arī bezdarbnieka pabalsts solās būt labs, tādēļ nopietni darba meklēšanai pievērsīsies vien
uz rudens pusi. «Vasarā, visticamāk, strādāšu tirdzniecībā. Protams, neoficiāli, un pirmkārt
labi atpūtīšos un izbaudīšu tās priekšrocības, ko darbs cilvēkiem liedz. Šī man būs lieliska
iespēja, jo tā īsti atpūsties līdz šim man nav sanācis. Dažkārt pat atvaļinājuma laikā gadījās
kārtot darba lietas. Ar to ir jārēķinās,» neslēpj Juris. Taču viņš ir apņēmības pilns iesaistīties
apmācībās, ko piedāvā NVA. «Kursus izmantošu. Gribētos papildināt angļu valodas zināšanas.
Dzirdēju, ka mācību laikā vēl maksās stipendiju, un tas ir kolosāli,» tā bezdarbnieks.
Nākotnē Juris nedomā kļūt par vienkāršu darba ņēmēju – viņš prāto, ka atkal varētu apņemties vadīt kādu firmu.

2007.06.20. 12:15:01
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Pilsētplānošana
Detālplānojuma 1. redakcija teritorijai Zvejnieku ielā 13
Teritorija Zvejnieku ielā 13
(kadastra Nr.0900 012 0086,
platība 21 813 m2) saskaņā ar
Jelgavas teritorijas plānojumu
laika posmam līdz 2010. gadam
zonējuma grozījumiem (apstiprināti ar Jelgavas domes 2003.
gada 18. septembra lēmumu
Nr.13/14) atrodas daudzstāvu
dzīvojamo teritoriju apbūves
zonā.
Minētā teritorija ir privātīpašums. Teritorijas ziemeļu
daļā atrodas ūdenstilpe – Gulbju dīķis, dienvidaustrumu daļa
robežojas ar Zvejnieku ielu un
jaunuzceltās daudzstāvu dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 15
teritoriju, dienvidrietumu daļa

piekļaujas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju masīvam.
Teritorijas atļautā izmantošana:
– daudzstāvu dzīvojamie
nami;
– sabiedriskie, pakalpojumu,
mazumtirdzniecības un darījumu objekti.
Teritorijā paredzēts veidot
kvartāla radiālu apbūvi ar vairākām daudzstāvu ēkām.
Maksimālais stāvu skaits – pieci.
Gruntsgabala centrā
plānots izvietot
ēku, kas ir vi-

zuāli augstvērtīga no visiem
skatu punktiem. Tā veidojama
kā daudzfunkcionāla, apvienojot dzīvojamo un funkcionāli
atbilstošu darījuma funkciju,
nodrošinot tām nodalītu piekļūšanu.
Transporta piekļūšana veidojama
no Zvejnieku ie-

las. Atsevišķas iebrauktuves
auto stāvlaukumos pieļaujams
arī no DR robežai piegulošās
iebrauktuves. Teritorijas iekšienē plānotas 6 metrus
platas brauktuves un
1,5 metrus platas
gājēju ietves.
Automašīnu novie

SIA «Jelgavas tirgus» paziņo, ka

24. un 25. jūnijā tirgus būs slēgts.
Pārējās dienās darba laiks netiek mainīts.

SIA «Jelgavas tirgus»
atvainojas par sagādātajām neērtībām un

novēl jelgavniekiem priecīgu līgošanu!

tošanai plānots izbūvēt apakšzemes auto novietni.
Īpašuma robežās ierīkojama
bērnu un pieaugušo sporta
un atpūtas teritorija, kas no
pārējās teritorijas nodalāma ar
kokaugu stādījumiem.
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Sporta
bāzēs
vērienīgi
remonti

Kas ir lakross?

 Ritma Gaidamoviča

Līdz šim Jelgavā dzirdēts par dažādiem
tradicionāliem sporta
veidiem – basketbolu,
volejbolu, futbolu, hokeju un citiem –, taču
kopš pagājušā gada
rudens pilsētā iedzīvojies jauns komandu spēles sporta
veids – lakross. Pašlaik ar to pastāvīgi
nodarbojas gandrīz 20
jelgavnieki vecumā no
15 līdz pat 30 gadiem
un vecāki, kas startē
zem karoga «Mītavas
lakrosa klubs» un trenējas 4. vidusskolas
sporta laukumā.
Lakross pirmo reizi Latvijā
parādījās 2002. gadā, kad treneris no Anglijas iepazīstinājis
mūsu valsts sporta skolotājus
ar interesanto spēli, kas cēlusies
no Ziemeļamerikas indiāņiem,
kļūstot par Ziemeļamerikas
senāko sporta veidu. Lakross
ir hokeja priekštecis un populārākais vasaras sporta veids
Kanādā. Tā ir ātrākā komandu
sporta spēle, kur vienlaicīgi
uz laukuma ir deviņi spēlētāji
un vārtu sargs. Laukums ir
nedaudz mazāks kā lielajā futbolā. Lakrosu spēlē ar speciālām
nūjām – pussargiem un uzbrucējiem tās ir nedaudz garākas par
metru, taču aizsargiem – divreiz
garākas, un to galos atrodas
speciāli ķeramie tīkliņi, kas pīti
no auklas, lina, ādas vai kāda
sintētiska materiāla un izlocīti
līdzīgi trīsstūrim. Vēl vajadzīga
pēc izvēles balta, dzeltena vai
oranža gumijas bumbiņa, kuru
katrs spēlētājs ar savu nūju met,
ķer, padod citam, lai gūtu vārtus, kā arī aizsargķivere ar sejas
masku, cimdi, ceļu aizsargi un
plecusargi. Amerikā ekipējums
izmaksā aptuveni 100 – 150
latu, taču Eiropā – divas reizes

  Ritma Gaidamoviča

Pašlaik Sporta servisa
centrā un tā apsaimniekošanā esošajās
sporta iestādēs sākti
vērienīgi remontdarbi, ko pabeigt plānots 1. oktobrī.

Lakrosa komanda trenējas
4. vidusskolas laukumā. Foto: JV
dārgāk.
Spēles būtība šāda: katrā
komandā vārtsargs un deviņi
spēlētāji ar nūjām, kuru galos
tīkliņš, bumbiņu ķer un met.
Pārējā spēles gaitā ir daudz
hokeja elementu.
Lakross ir viena no ātrākajām
sporta spēlēm, kas gūst arvien
lielāku popularitāti Eiropas
valstīs, tostarp arī Latvijā.
Puiši no Jelgavas, kas līdz pagājušā gada rudenim vēlējušies
spēlēt lakrosu, trenējušies un
startējuši Rīgā kopā ar spēlētājiem no Ogres, Rīgas un
citām vietām, pārstāvot Latvijas komandu. Taču tagadējais
jelgavnieku treneris Aigars
Grinbergs līdz ar pārcelšanos
uz dzīvi Jelgavā izšķīries par
«Mītavas lakrosa kluba» un
komandas izveidi šeit. Tajā darbojas ap 20 puišu no Jelgavas
4. un 5. vidusskolas, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas, Ozolnieku
vidusskolas un citi. «Ņemot
vērā, ka lakrosam ir daudz veidu,
esam izvēlējušies pamatveidu
– lauka jeb vienkāršo lakrosu,

par treniņu
bāzi izmantojot 4. vidusskolas sporta
stadionu,» tā
treneris.
Latvijā pavisam ir trīs komandas un trīs lakrosa klubi – Rīgā,
Saldus rajona Druvā un Jelgavā,
kas ir pats nepieredzējušākais
un jaunākais. Taču vēl vismaz
15 skolās nodarbojas ar lakrosa
bezkontakta versiju.
Šā gada maijā sācies pirmais
Latvijas Lakrosa čempionāts,
kurā piedalās arī Jelgavas komanda – pirmais posms no
slēdzies, un «Mītavas lakrosa
klubs» ieņēmis godpilno trešo
vietu trīs komandu konkurencē.
Treneris stāsta, ka tas izskaidrojams ar mazo pieredzi un nesen
sākto darbību. Patlaban komanda spraigi gatavojas Latvijas
čempionāta otrajam posmam
Druvā, kas norisināsies šā gada
septembrī, bet jau augustā zēni
dosies uz Latvijas lakrosa spēlētāju treniņnometni, kur viņus
skolos treneris no Anglijas, kas

nākotnē vadīs Latvijas izlasi.
Bet vēl pirms sacensībām – sagatavošanās posmā – komanda
plānojusi doties uz sadraudzības
turnīru Somijā, kur saspēlēsies
komandas no Zviedrijas, Somijas, Anglijas un Latvijas.
Treneris stāsta, ka interesi
par šo sporta veidu izrādījušas
arī dažas meitenes, viena no
viņām spēlējusi ar zēniem,
taču tagad atpūšas, jo guvusi
traumu. A.Grinbergs cer, ka arī
Jelgavā nākotnē varētu izveidot
meiteņu komandu. Pašlaik šādu
praksi mēģina ieviest Druvas
komanda.
«Mēs gaidām arī jaunus spēlētājus, jo ekipējuma nodrošinājuma
netrūkst, galvenais, lai ir interese,» saka treneris, aicinot ikvienu
interesentu sīkāk ar šo sporta
veidu iepazīties, rakstot e-pastu:
<agrinbergs@hotmail.com>.

Ceļazīme uz Eiropas čempionātu basketbolā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas basketbola
kluba «Zemgale» Bērnu
un jauniešu sporta skolas (BJSS) 1994. gadā
dzimušie basketbolisti
saņēmuši pašvaldības
atbalstu, lai piedalīties
Eiropas jauniešu basketbola līgā, kurā līdztekus Latvijai startēs
vēl desmit dalībvalstis,
jelgavniekiem radot 32
komandu konkurenci.
Pirmie sagatavošanās treniņi
sāksies 16. jūlijā, bet nopietnas
pārbaudes spēles paredzētas
augusta beigās Ventspilī «Jūras
kausā». Taču Eiropas čempionāta
pirmais posms 22. novembrī risināsies Klaipēdā, kur piedalīsies
Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Ukraina.
Jelgavas basketbolisti jaunatnes basketbola līgā spēlēt sākuši
1994. gadā pirmajā divīzijā, kurā
bija 12 Latvijā labākās komandas, tostarp mūsu sportisti. Taču
Sporta skolai nebija tāds finansējums, lai nodrošinātu dalību
visās čempionāta spēlēs, līdz ar to
Jelgavas labākie basketbolisti bija
pieprasīti citos Latvijas labākajos
klubos. «Tā bija vienīgā iespēja
mazajiem basketbolistiem nodrošināt izaugsmes iespējas, tāpēc arī
savus spēlētājus aizdevām,» tā
treneris Pēteris Lagzdiņš.
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Pagājušajā gadā basketbola kluba «Zemgale» Bērnu un jauniešu
sporta skolas 1994. gadā dzimušie basketbolisti trenera Pētera Lagzdiņa vadībā izcīnīja Latvijas čempiona titulu, savukārt
šogad viņi saņēmuši ceļazīmi uz Eiropas jaunatnes basketbola
Foto: JV
līgas spēlēm.
Pagājušajā gadā basketbola
kluba «Zemgale» BJSS 1994.
gadā dzimušie zēni kļuva par
Latvijas čempioniem. «Šogad
gan mums neveicās tik spīdoši,
jo jau pirmās finālspēles sākumā mūsu komandas labākais
basketbolists, līderis un rezultatīvākais jaunatnes basketbola
līgas spēlētājs Česlavs Mateikovičs salauza roku un nepiedalījās nevienā no tālākajām finālspēlēm. Taču startējām labi un
kopvērtējumā ieguvām godpilno

piekto vietu, iekļūstot astoņu
labāko vidū,» tā P.Lagzdiņš.
Treneris stāsta, ka zināma
meistarība šajā sporta veidā ir
sasniegta, tāpēc bijis jādomā par
komandas izaugsmi. «Sarunās ar
Sporta servisa centra direktoru
Juri Kaminski secinājām, ka
jādod puišiem iespēja piedalīties
Eiropas jaunatnes basketbola
līgā. Pasākuma izdevumi ir lieli,
taču ar Sporta servisa centra un
pašvaldības finansiālu atbalstu
esam uzņemti līgā, nokārtotas

juridiskās formalitātes, nu esam
iekļauti jaunizstrādātajā spēļu
kalendārā,» tā P.Lagzdiņš.
Eiropas jaunatnes basketbola
līgā spēlē 32 komandas no 11 dalībvalstīm – Baltkrievijas, Vācijas,
Igaunijas, Somijas, Kazahstānas,
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas, Zviedrijas un Ukrainas.
Visas dalībvalstis sadalītas divās
apakšgrupās pa 16 komandām
katrā. Šogad tiek sākts četru gadu
spēļu cikls 1994. gadā dzimušajiem zēniem. Mūsu basketbolisti
sacentīsies C apakšgrupā, kur
viņiem jāspēlē ar Ukrainas un
Krievijas spēlētājiem.
«Eiropas jaunatnes basketbola
līgas spēļu un sacensību četru
gadu ciklā katru gadu trīs dienu
garumā notiek četri atsevišķi
posmi kādā no dalībvalstīm. Patlaban izstrādāts spēļu grafiks, un
pirmā čempionāta posma spēles
tiks aizvadītas novembrī Klaipēdā, Lietuvā. Taču 2008. gada janvārī kārtējais čempionāta posms
norisināsies Jelgavā. Mums būs
jāuzņem septiņas dalībvalstu
komandas, kurām trīs dienu garumā jānodrošina gan ēdināšana,
gan sporta zāle, gan jāizgulda,»
tā treneris.
Lai gatavotos šīm izšķirošajām
spēlēm, 16. jūlijā sāksies treniņi,
bet no 27. jūlija līdz 5. augustam paredzēta treniņnometne
Skrundā, kur sportistiem būs
tikai viens mērķis – laba fiziskā
sagatavotība.

Izstrādātā projekta gaitā
Sporta servisa centrā paredzēts nomainīt logus, sporta
zālē ielikt jaunu grīdu un
izveidot modernu elektrifikācijas un siltuma sistēmas
tīklu. Bet Jelgavas Sporta
hallē – atjaunot zāles grīdas
segumu. Pašvaldības piešķirtais finansējums remontam
ir gandrīz 128 tūkstoši latu
bez PVN.
Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis stāsta, ka
šajā nedēļā jau plānots pabeigt
Jelgavas Sporta halles grīdas
virskārtas atjaunošanu. «Lai
arī halle ir visai jauna celtne,
sporta zāles noslogotības dēļ
grīdas segums nolietojies. Šoreiz atšķirībā no pirmās reizes,
kad halles grīdu klāja matēts
lakojums, esam izvēlējušies
spīdīgo laku. Tas gan nekādas
būtiskas izmaiņas neradīs, ja
nu vienīgi spīdīguma efektu,»
tā direktors.
«Patlaban savā uzraudzībā
esam pārņēmuši arī Valsts
ģimnāzijas stadionu līdzās
hallei, un dome mums piešķīrusi 88 tūkstošus latu stadiona renovācijas tehniskajam
projektam un uzturēšanai.
Līdz 2. jūlijam ir izsludināts
konkurss par Jelgavas Valsts
ģimnāzijas stadiona tehnisko
projektu, kas paredz jaunu
drenāžas sistēmas, 300 metru
gara apļa izbūvi ar diviem celiņiem un četriem 100 metru
taisnes skrejceļiem, kas segti
ar modernu sintētisko segumu. Tiks izbūvēts jauns sporta
laukums, klāts ar modernu
sintētisko segumu, kas paredzēts basketbola, volejbola un
minifutbola spēlēm. Rezultātā
iegūsim kompleksu ar labiekārtotu stadionu un sporta
halli, trūks vēl tikai viesnīca
tai blakus,» tā J.Kaminskis.
«Domājam arī par Jelgavas

Sporta halles apskaņošanas
sistēmas uzlabojumu. Šo situāciju novērtēt solījis viens
no labākajiem apskaņošanas
sistēmas firmas īpašniekiem
Jelgavas Valsts ģimnāzijas
absolvents un sportists Aigars Feldmanis,» stāsta direktors.
Līdz ar Zemgales Olimpiskā centra izveidi 2009. gadā
Sporta servisa centra, kas
pašlaik atrodas Raiņa ielā 6,
administrācija pārcelsies uz
to, taču sporta un trenažieru
zāle turpinās darbību ēkas
pirmajā stāvā. Tiesa gan – nolietojusies ir arī šīs sporta zāles grīda. «Grīda nav mainīta
kopš 1974. gada, kad agrākā
kultūras nama lielā zāle tika
pielāgota sporta zāles vajadzībām. Dome mums piešķīrusi
finansējumu, lai mēs visas šīs
lietas sakārtotu. Svarīgākais
ir nomainīt grīdu, jo pašlaik
tā ir uz melnzemes, līdz ar
to bojājas. Plānots arī iztīrīt
grunti un uzliet betonu, kas
jaunajai grīdai garantētu ilgāku kalpošanas mūžu. Konsultējoties ar pilsētas arhitektu,
ēkai piemeklēti attiecīgas
krāsas un dizaina plastikāta
logi, kurus nomainīs sporta,
trenažieru zālei un kāpņu
telpai,» stāsta J.Kaminskis.
Paredzēts arī kāpņu telpas
remonts, jo vecā sienu fasāde
ir nolietojusies, līdz ar to vizuāli nebaudāma gan Sporta
servisa centra apmeklētājiem,
gan darbiniekiem.
«Ēkā ir ļoti veca elektrifikācijas sistēma. Pirmajā stāvā tā
nomainīta pirms kāda laika,
šogad plānots to izdarīt arī
ēkas otrajā un trešajā stāvā.
Mainīs arī otrā un trešā stāva
siltuma sistēmas, jo pēdējās
ziemās pieredzēti vairāku
radiatoru bojājumi un pat to
pārsprāgšana. Remontdarbu
veicēju konkurss, kurā pieteikušies divi pretendenti, ir
noslēdzies, taču tagad tiek
gaidīta līguma parakstīšana
25. jūnijā. Plānots, ka darbus
sāks tūlīt pēc Jāņiem, bet
beigt paredzēts 1. oktobrī, lai
rudens mēnešos sportisti trenētos svaigi izremontētajās
telpās,» tā direktors.

Šonedēļ plānots pabeigt Jelgavas Sporta halles grīdas
virskārtas atjaunošanu, nolakojot to un uzkrāsojot jaunas
Foto: JV
spēļu laukuma līnijas.
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KULTŪRA

Kultūras pasākumi
 23. jūnijā pulksten 9 – Zāļu
tirgus, Jāņu ielīgošana skvērā
aiz kultūras nama; kultūras
programma sāksies pulksten
10 ar konkursa «Sakoptākais
pilsētvides objekts» laureātu
apbalvošanu; pulksten 11
jaundzimušo jelgavnieku uzņemšana pilsētas saimē; pulksten 12 jaundzimušo Jelgavas
Jāņu un Līgu godināšana.
 23. jūnijā pulksten 20 – Līgo
vakars Pils saliņā. Mākslinieciskā
programma no pulksten 20
līdz 24 – Nacionālā teātra vokāli instrumentālais ansamblis
«Šņāci, Minna» Valda Zilvera
un Andra Daņiļenko vadībā;
Rūdolfs Plēpis; Trīs tenori; cirka
iluzionisti; Dailes teātra aktieru
ansamblis «Ilga». Savukārt no
pulksten 24 sāksies Līgonakts
deju maratons.
 30. jūnijā pulksten 18 –
deju kolektīva «Rota» 20 gadu
jubilejas koncerts (Pils saliņā).
Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Ludmila Muskare.
 No 2. līdz 7. jūlijam –
starptautiskais smilšu skulptūru festivāls «Summer Signs»
(Vasaras zīmes). Visu nedēļu
Pasta salā strādās mākslinieki,
veidojot smilšu skulptūras,
kuras apmeklētāji tapšanas
procesā varēs aplūkot jau no
5. jūlija. Savukārt 6. jūlijā
pulksten 20 notiks festivāla atklāšana. Pulksten 22
– festivāla laureātu apbalvošana, pēc tam – muzikāls šovs
«Viva la bomba» latino ritmos.
Naktī tiks iededzināta arī īpaša uguns skulptūra «Saules
zīme». Festivāla laikā piektdien
un sestdien notiks arī modes
nama «Tēma» organizētas
modes skates. Skulptūras
jelgavnieki varēs apskatīt arī
sestdien, 7. jūlijā.

Izstādes kultūras namā
 Gleznu un zīmējumu izstāde, veltīta slimnīcas «Ģintermuiža» 120 gadu jubilejai.
 LA fotogrāfa Intara Atstupena fotogrāfiju izstāde.
 Ulda Rogas zīmēšanas studijas audzēkņu darbu izstāde.

Sporta pasākumi
 3 0 . j ū n i j ā p u l k s t e n
16 – «Traffic» 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava» – FK
«Vindava» (Ventspils) (stadionā Sporta ielā 2).

Ceturtdiena, 2007. gada 21. jūnijs

«Līgojam Jelgavā!»
 Ritma Gaidamoviča

Visapkārt dzirdamas
skanīgas Jāņu dziesmas, veikalu plauktos
plašā izvēlē ir Jāņu
siers un dažādas alus
šķirnes, jo tuvojas Līgo
un gada īsākā nakts.
Par tās jautru gaidīšanu un pavadīšanu rūpējas Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūra
«Kultūra», kas 23. jūnijā jau no pulksten
10 visus aicina apmeklēt Zāļu tirgu, plašo
svētku programmu un
Līgonakts pasākumus
ar saukli «Līgojam Jelgavā!».
Pirmie ielīgošanas pasākumi
jau izskanējuši ar Liepājas teātra viesizrādi «Skroderdienas
Silmačos», kur skatītāji varēja
gan baudīt mākslu, gan nogaršot organizētāju sarūpēto Jāņu
sieru un alu.
Taču 23. jūnijā pulksten 10
visi pircēji, skatītāji, svētku
svinētāji un citi interesenti tiek
aicināti uz Zāļu tirgu skvērā
aiz kultūras nama. Jelgavā būs
sabraukuši tirgotāji no malu
malām, un viņi gādās, lai pilsētnieki varētu nopirkt jāņuzāles,
ozolu un pļavas puķu vainagus,
Jāņu sieru un citas lietas, kas
nepieciešamas kārtīgam līgotājam.
«Kultūras» direktora vietniece Inta Englande stāsta, ka
paralēli iepirkšanās procesam
tirgū cilvēkiem tiks piedāvāta
plaša pašdarbības kolektīvu sagatavotā kultūras programma.
«Rīta koncertā uzstāsies un
skatītājus, klausītājus līdzdarboties aicinās Jelgavas Latviešu
biedrības senioru deju kopa
«Rudens roze», deju kolektīvs
«Lielupe», tautas deju ansamblis «Diždancis», vidējās paaudzes deju kolektīvs «Liepa»,
deju kolektīvs «Ozolnieki» un
Jelgavas Alunāna teātra aktieri,» tā I.Englande.
Kā jau ierasts, pasākuma laikā
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš sveiks un īpašas
karotītes ar Jelgavas simboliku
dāvinās ikvienam mazulim, kas

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šajos Līgosvētkos Pils saliņā jāņubērnus sagaidīs ugunskurs un lustīgas dejas visas nakts
garumā.
Foto: JV
piedzimis laikā no Lieldienām
līdz Jāņiem – tādu ir 137, tiks
suminātas visas Jelgavā nesen
dzimušās Līgas un Jāņi.
I.Englande stāsta, ka šī būs
arī reize, kad atklās un apbalvos
atraktīvākos un pamanāmākos
nu jau aizvadīto Pilsētas svētku
gājiena dalībniekus. Godinās arī
visus pilsētas sakoptāko objektu
un iestāžu īpašniekus. Konkursā «Sakoptākais pilsētvides
objekts» pieteikti 20 objekti, kas
vērtēti septiņās nominācijās.
Slāpes atveldzēt un nedaudz
atpūsties apmeklētāji varēs
stacionārajā brīvdabas kafejnīcā
skvērā aiz kultūras nama.

Taču vēl plašāka, interesantāka un ar latviskuma garu piesātinātāka solās būt Līgonakts
Pils saliņā, kur aktivitātes sāksies pulksten 20 un turpināsies
līdz pat rīta gaismai. Pils saliņas
uzkalniņā, saulei rietot, tiks
iedegts lielais ugunskurs un tas
priecēs līdz pat rītausmai. «Šeit
visus sagaidīs vakara vadītājs
aktieris Varis Vētra, kas aicinās
līgotājus vienoties dziesmās ar
Nacionālā teātra instrumentālo ansambli «Šņāci, Minna!»,
piedalīsies arī Anta Eņģele, Tija
Kalniete un Marko, kas izpildīs
dziesmas no uzveduma «Lido,
pasta balodīt!». Būs cirka iluzio-

nisti, klaunāde un žonglēšana,
piedalīsies Dailes teātra aktieru ansamblis «Ilga». «Mazliet
gan ir pamainījusies sākotnēji
iecerētā programma – Leļļu
teātra marionešu vietā būs Trīs
tenori – Guntars Runģis, Miervaldis Jenčs un Nauris Puntulis.
Un vēl arī tādi solisti kā Andris
Daņiļenko, Rūdolfs Plēpis,»
stāsta I.Englande.
Vakara pasākuma laikā Pils
saliņā darbosies divas kafejnīcas, kur svinētāji varēs iegādāties dažādus Līgosvētku
gardumus.
Laimīgi sagadījies, ka līdz šim
ne Zāļu tirgus laikā, ne Līgova-

karā nav lijis, taču organizatori
stāsta, ka tomēr nodrošinājušies ar lielajām nojumēm, kas
no izmirkšanas paglābtu visus
līgotājus. Pasākuma organizatori aicina cilvēkus neuztraukties,
jo visas paredzētās aktivitātes
notiks neatkarīgi no tā, vai
spīdēs saule, vai līs, jo tā ir gada
īsākā nakts, lai kopīgās dziesmās un dejās vienotos ikviens
atnācējs. Galvenais, lai cilvēki
paši rada svētku noskaņu un
līdzi ņem patīkamu garastāvokli, jāņuzāles un vainagus.
Pēc koncerta līdz pat pulksten
4 rītā turpināsies deju maratons
dīdžeja vadība.

«Silmaču» Kārlēns – jelgavnieks Armands Kaušelis
 Ritma Gaidamoviča

Tradicionāli līdz šim
Jāņu priekšnojautās
svētkus Jelgavā ielīgojuši Alunāna teātra
aktieri, taču šogad uz
ielīgošanas svētkiem
bija ieradušies Liepājas teātra profesionālie aktieri. Tā svētdien,
17. jūnijā, uz Jelgavas
kultūras nama skatuves Liepājas teātra
aktieri rādīja Rūdolfa
Blaumaņa komēdiju
«Skroderdienas Silmačos», kurā Kārlēna
lomu spēlēja bijušais
jelgavnieks Armands
Kaušelis.
Lugai ir stabilas tradīcijas,
ko skatītāji, iespējams, jau
zina no galvas, taču šajā reizē
izrāde bija īpaša ar moderno
mūsdienu skatījumu uz jauniešu dzīvi un savu humora devu,
kā arī modernām, viegli maināmām skatuves dekorācijām

un kostīmiem, kas šūdināti
no mūsdienīga «tautastērpa» – džinsa auduma.
Jelgavniekiem šī izrāde bija
īpaša ar to, ka pa Jelgavas
kultūras nama skatuvi skraidošais puišelis noskrandušajos
džinsos jeb Kārlēns bija neviens cits kā agrākais jelgavnieks A.Kaušelis.
Pēc izrādes viņš «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta, ka atgriezties Jelgavā šo ielīgošanas
svētku laikā un ne tikai bijis
milzīgs prieks. «Viesoties Jelgavā man bija ļoti patīkami,
taču reizē arī ļoti liels uztraukums un iekšējs saviļņojums
– šī taču ir mana dzimtā pilsēta, jo lielāko mūža daļu esmu
pavadījis te. Visas bērnības un
skolas gadu takas nebūt nav
aizmirstas. Šoreiz izrāde man
bija īpaša ar to, ka skatītāju
rindās sēdēja un uz mani lūkojās gan vecāki, gan radi, gan
seni draugi, radot manī lielu
atbildības izjūtu, jo nedrīkstēju pievilt nevienu no tuviniekiem. Spēlējot uz kultūras

nama skatuves, iekšēji sajutu,
ka man bija ideāla saikne ar
skatītājiem, kas bija ieradušies
kuplā skaitā, jo sirdī joprojām
sevi uzskatu par jelgavnieku.
Lai arī dzīvoju un strādāju Liepājā, ar mūsdienu tehnoloģiju
palīdzību es tik un tā regulāri
sazinos ar saviem mīļajiem
Jelgavā,» tā A.Kaušelis.
Armands savulaik mācījies
Jelgavas 2. vidusskolā, kur arī
sācis savas profesionālās aktiera
gaitas. Skolotājas un profesionālas režisores Ilzes Vazdikas mudināts, sācis lasīt dzejoļus, vēlāk
piedalījies skatuves runas konkursā «Zvirbulis», deklamējot
latviešu rakstnieku garadarbus.
«Viss sākās ar dzejas lasīšanu,
piedalījos deklamēšanas konkursā un vienu reizi aizkļuvu
līdz pat finālam. Pēc vidusskolas
beigšanas nolēmu, ka studijas
jāsāk Kultūras akadēmijā, kas
tieši tajā gadā komplektēja profesionālo aktieru kursu. Tā nu
sagadījās, ka mūs īpaši gatavoja
Liepājas teātrim. Ļoti daudz
diplomdarbu mēs aizstāvējām

Liepājā, iepazinos ar teātri, tā
darbiniekiem un visu pārējo.
Ņemot vērā, ka Latvijā ir visai
maz profesionālo teātru, tur
paliku strādāt, jo citu iespēju
man nebija,» tā Armands.
Uz jautājumu, vai Armands
varētu atgriezties uz dzīvi savā
dzimtajā pilsētā, viņš teic, ka,
ja šeit izveidošot profesionālo
teātri, tas esot iespējams, jo
Jelgava viņam ir ļoti mīļa
pilsēta, kurā ir draugi, radi
un mājas, kurās viņu vienmēr
gaida. Taču, ja jelgavnieki
līdz tam uzaicināšot pie sevis ciemos, neatteikšoties uz
skatuves kāpt vēlreiz ar kādu
citu izrādi.
Kārlēns (Armands
Kaušelis) izrādē «Skroderdienas Silmačos»,
uz Liepājas teātra
skatuves dejojot kopā
ar Bebeni (Zandu
Štrausu).
Foto no Liepājas
teātra arhīva

