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Pašvaldība pasniegs
dāvanu skolotājiem
 Kristīne Pētersone

Šogad pirmo reizi
Jelgavas pašvaldība
pilsētas pedagogiem
pirms jaunā mācību
gada sākuma pasniegs
dāvanu – materiālu atbalstu 50 latu apmērā,
lai atvieglotu sagatavošanos jaunajam
darba cēlienam.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs informē, ka pašvaldība, izprotot
situāciju izglītības jomā, kad
pedagogiem, kuru algas nebūt nav augstas, par saviem
līdzekļiem jāiegādājas arī mācību
materiāli un kancelejas preces,

Šodien Francijā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
un Ruelmalmezonas
pilsētas mērs Francijas
Nacionālās asamblejas
priekšsēdētājs Patriks
Oljērs parakstīs abu
pilsētu sadraudzības
līgumu, kas paredzēs
sadarbību kultūras,
izglītības un uzņēmējdarbības jomā.
Vizītē uz Ruelmalmezonu
Jelgavas domes priekšsēdētājs
A.Rāviņš un pašvaldības pārstāvji devās jau otrdien, bet
uzturēsies tur līdz svētdienai,
1. jūlijam.
Šajā laikā Ruelmalmezonā
notiks arī džeza festivāls, kurā

Top jauna iela

piedalīsies Jelgavas bigbends.
Lēmums par sadraudzības
līguma slēgšanu ar Ruelmalmezonu tika pieņemts jau maija
domes sēdē. Martā Jelgavā
noritēja Francijas pavasaris,
kad pilsētniekiem bija iespēja
izbaudīt franču kultūru vairākos koncertos, savukārt, lai
sekmētu Latvijas un Francijas
sadarbību ekonomikas jomā,
Jelgavas pašvaldība aicināja pilsētas uzņēmējus stiprināt kontaktus ar Francijas pārstāvjiem.
Uzņēmēja Bruno Šaperona
atkārtotā vizīte Jelgavā liecina,
ka kontakti veidojušies veiksmīgi. Jāmin, ka arī izglītības
jomā turpinās iepriekš uzsāktā
sadarbība skolēnu apmaiņas
programmu realizēšanā. No šā
gada 22. līdz 29. maijam Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni
apmeklēja Rišeljē liceju.

Pašlaik norit Atmodas ielas posma no Meiju līdz Ošu ceļam izbūves pirmā kārta.
Jau augustā iedzīvotāji varēs baudīt tā priekšrocības.
Foto: JV
 Sintija Čepanone

«Sen nav bijuši tik vērienīgi remontdarbi,
kādi pašlaik tiek veikti
Atmodas ielā,» saka
pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība»
direktora vietnieks
projektu realizācijas
jautājumos Jānis Lange. Un, visticamāk, jau
augustā jelgavnieki un
pilsētas viesi varēs izbaudīt virkni priekšrocību, ko sniegs rekonstruētais ielas posms.
Uzrunātie Atmodas ielas
iedzīvotāji ir pārliecināti,
ka drīzumā varēs baudīt

vērienīgās rekonstrukcijas
augļus. «Labums no tās būs
ievērojams – vairs nevajadzēs
braukt pa apkārtceļiem, tādēļ
mājās varēšu nokļūt daudz
ātrāk,» priecājas Aleksandrs
Dobrovoļskis.
Pašlaik norit Atmodas ielas
posma no Meiju līdz Ošu ceļam
izbūves pirmā kārta. Darbi sākti
6. jūnijā, bet tos pabeigt plānots
augustā. «Ir noņemta melnzeme, uzbūvēts drenējošais slānis
un uzklāts šķembu segums,»
J.Lange bilst, ka remonta laikā
pirmām kārtām notiks braucamās daļas izbūve, tādējādi
likvidējot transporta kustību pa
dzīvojamo māju pagalmiem, un
to paredzēts pārkārtot uz perspektīvo Atmodas ielu. Projekta

Dzīvokļu saimniekiem jāizšķiras, vai atjaunot
nodegušo ēku Vecpilsētas ielā
  Ilze Knusle-Jankevica

Lai nojauktu un atjaunotu ugunsgrēkā cietušo divstāvu
dzīvojamo ēku Vecpilsētas ielā 13, nepieciešami aptuveni
250 tūkstoši latu.
Visas ēkas atjaunošana nav
ekonomiski izdevīga, un, ja
dzīvokļu īpašnieki nebūs spējīgi samaksāt ēkas atjaunošanai
nepieciešamo summu, visticamāk, tā būs jānojauc.
Kā liecina Jelgavas domes
aprēķini, ēkas pagalma daļa,
kurā atradās dzīvokļi, kas
ugunsgrēkā cieta visvairāk,
nojaukšanai būtu nepiecie-
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radusi iespēju pasniegt vienreizēju dāvanu. «Skolotāji, tāpat
kā skolēni, gatavojas jaunajam
mācību gadam, un tas prasa ne
mazums līdzekļu. Taču tas ne
vienmēr ir pareizi, jo skolotājiem
tas ir darba instruments, bet viņi
tam tērē savu nopelnīto naudu.
Atsevišķām skolēnu grupām
pašvaldība jau sniedz atbalstu,
bet pedagogiem tas notiks pirmo
reizi,» uzver G.Kurlovičs.
Jelgavas dome pedagogu atbalstam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atvēlējusi
ap 50 000 latu. Plānots, ka
dāvanu augustā saņems visi
Jelgavas pedagogi – par pilnu
darba slodzi 50 latus, ja strādā
nepilnu darba slodzi, summa
attiecīgi būs mazāka.

Jelgava iegūst
sadraudzības
pilsētu Francijā

 Kristīne Pētersone

BEZMAKSAS

šami mazliet vairāk nekā
30 tūkstoši latu. Savukārt
ēkas atjaunošana dzīvokļu
īpašniekiem varētu izmaksāt
apmēram 250 tūkstošus latu,
skaidro pašvaldības Ekonomikas sektora vadītājs Edijs
Mercs. Viņš piebilst, ka ēkas
atjaunošana nav iespējama
bez tās pilnīgas nojaukšanas. Pašvaldības Ekonomikas
sektora vadītājs norāda, ka
aprēķini veikti, balstoties uz
cenām un izmaksām, kādas
bija 1. jūnijā, tādēļ tie ir visai
aptuveni un var mainīties.
Viņš vērš uzmanību uz to,
ka risināms paliek arī jautājums par šķūnīšu celtniecību,
jo ēkai ir malkas apkure. Kā
liecina domes aprēķini, tam

būtu nepieciešams ap 11
tūkstošiem latu. Jāatrisina
arī zemes jautājums, jo ar
ēkai piederošo zemi nepietiek
šķūnīšu celtniecībai, stāsta
E.Mercs.
«Viedoklis par nodegušās
ēkas daļēju atjaunošanu ir
tikai Jelgavas domes pozīcija. Galīgais lēmums par ēkas
tālāko likteni, protams, jāpieņem dzīvokļu saimniekiem.
Īpašnieku kopsapulce plānota
nākamnedēļ,» tā E.Mercs. Ja
tiks pieņemts lēmums par
ēkas atjaunošanu, katram
īp a š n ie k a m b ū s j ā ie g u ld a
līdzekļi proporcionāli viņa
īpašumā esošajām domājamām daļām. Jelgavas domei
nopostītajā namā piederēja

divi dzīvokļi, pārējie septiņi
bija privatizēti.
Ugunsgrēks, kas nopostīja
ēku Vecpilsētas ielā 13, izcēlās naktī uz 3. martu. Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) pieļauj, ka
nelaime sākusies, aizdegoties jumta mansardam. Lai
gan VUGD notikuma vietā
izglāba 16 cilvēkus, tostarp
10 bērnus, ugunsnelaime
prasīja divu cilvēku dzīvības.
Jelgavas pašvaldība cilvēkiem, kas ugusgrēkā zaudēja
dzīvokļus, piešķīra jaunus
mājokļus – divistabu un trīsistabu dzīvokļus. Trīsistabu
dzīvokli saņēma arī ģimene
ar astoņiem bērniem.

kopējās izmaksas ir 284 866 lati,
un darbi uzticēti SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»».
Līga Naudiņa, kura dzīvo pretim remontdarbu norises vietai,
uzteic tur strādājošos. «Ikdienā
remontdarbi iedzīvotājiem netraucē – būvnieki visu paveic
kārtīgi, turklāt sausā laikā
nodrošina laistīšanu, tādējādi
arī putekļu nav,» bilst Atmodas

ielas iedzīvotāja un uzteic ceļa
izbūvi.
Speciālists piebilst, ka Atmodas ielas posma rekonstrukcija
ir tikai daļa no plānotajiem
darbiem – šogad renovēt paredzēts arī Viskaļu ielas segumu
posmā no Lietuvas šosejas līdz
Smiltnieku ielai, kā arī Tērvetes
ielu posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai.
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Jauni nosacījumi pasažieru
pārvadājumiem
 Jānis Kovaļevskis

14. jūnijā Saeima pieņēma Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu, kas stāsies spēkā
2007. gada 15. jūlijā,
bet pēc jaunajiem nosacījumiem pārvadātāji
reāli varētu sākt strādāt
2008. gada 1. janvārī.
Par to, kādas izmaiņas
plānotas sabiedriskā
transporta organizācijā saistībā ar jauno
likumu, «Jelgavas Vēstnesim» stāsta Latvijas
Pasažieru pārvadātāju
asociācijas (LPPA) prezidents SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP)
valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs.
Kā izdodas apvienot darbu JAP ar LPPA prezidenta ar uzņēmumu, ja kopējā līguma
amatu?
summa nepārsniedz trīs miljo– Viegli noteikti nav. Asociācijai nus eiro. Kā trešais jauninājums
šogad bija divi būtiski uzdevumi, jāmin tas, ka tie uzņēmumi, kas
kas lielā mērā noteiks to, kā veiks pārvadājumus bez konkurturpmāk tiks organizēts sabied- sa, nevarēs startēt citos sabiedriskais transports visās Eiropas riskā transporta pārvadājumu
Savienības (ES) valstīs, tostarp iepirkumos.
Latvijā. Viens no tiem saistīts
Vēl gan nav skaidrs, kad jaunā
ar nupat pieņemto Sabiedriskā regula varētu stāties spēkā, jo
transporta pakalpojumu likumu, tikai rudenī lems par tās izskatībet otrs dokuments ir ES Parla- šanu trešajā – galīgajā – lasījumā.
menta Sabiedriskā transporta Turklāt tiks paredzēts zināms
regula. 10. maijā tā tika izskatīta pārejas laiks.
otrajā lasījumā. Tādējādi asociāKādas pārmaiņas sagaida
cijai nācās strādāt gan vietējā, pasažierus saistībā ar nupat
gan starptautiskajā arēnā. Abos pieņemto Sabiedriskā transgadījumos rezultāts ir ļoti labs, jo porta pakalpojumu likumu?
gandrīz visi mūsu priekšlikumi
– Jaunais likums lielā mērā
guvuši atbalstu.
atvieglos dzīvi gan pārvadātāKāds ir Eiropas skatījums jiem, gan pasažieriem, jo tajā
uz sabiedriskā transporta precīzi atrunāts jautājums par
nozari?
zaudējumu kompensāciju pār– Eiropas Parlamentā, tāpat vadātājiem. Likums paredz, ka
kā citās ES institūcijās, ir labi no 2008. gada 1. janvāra valsts
attīstīts lobija institūts, tādēļ apņemas segt zaudējumus rajona
strādājām sadarbībā ar Vācijas, un starppilsētu pārvadājumos
Austrijas, Polijas un Igaunijas pa- 100 procentu apmērā, bet pilsētu
sažieru pārvadātāju asociācijām. maršrutos Republikas nozīmes
Pašlaik pēc otrā lasījuma esam pilsētās – 35 procentu apmērā.
panākuši trīs būtiskus jauninā- Kopējais finansējums sabiedriskā
jumus, salīdzinot ar spēkā esošo transporta pakalpojumu snie1996. gadā piedzēju zaudējumu
ņemto ES vieAtsevišķos ga- atlīdzināšanai
noto pasažieru
varētu tikt papārv a dā j umu
d ī j u m o s a u - lielināts līdz 70
regulu. Viens
miljoniem latu
t o b u s u b i ļ e š u līdzšinējo 48 milno tiem paredz,
ka pārvadātājs
c e n a s v a r ē t u jonu latu vietā.
nedrīkstēs noValsts apņemšapat samazinā- nos kompensēt
dot apakšuzņēmējiem vairāk
vaties, tomēr tas zaudējumus
nekā 50 procenram uzskatīt par
tus no darba
būs atkarīgs no sava veida pretapjoma. Līdz ar
inflācijas pasāvalsts pasūtīju- kumu, jo pārvato paaugstināsies pakalpojum ā p i e m ē ro t ā dātājiem nebūs
ma kvalitāte, jo
nepieciešamības
tarifa.
konkursos varēs
paaugstināt biļepiedalīties tikai
šu cenas. Ieguvētie pārvadātāji,
ji būs arī skolēni un studenti, kas
kas paši spēj nodrošināt lielāko izmanto pilsētas transportu ar 50
daļu darba apjoma. Mazo un procentu atlaidi, jo atlikušo sumvidējo uzņēmumu atbalstam mu segs valsts. Iepriekš šo iespēju
regulā iestrādāti nosacījumi, kas varēja izmantot tikai tie, kas savu
pieļauj bez konkursa slēgt līgumu dzīvesvietu reģistrējuši konkrētā

«Ņemot vērā, ka
dzelzceļa tarifs
pašlaik ir nesamērīgi zems, tas
varētu izlīdzināties ar autobusu
biļešu cenām.
Tādā veidā tiks
nodrošināta godīga konkurence
starp dzelzceļa
un auto pārvadātājiem,» saka
Latvijas Pasažieru pārvadātāju
asociācijas prezidents SIA «Jelgavas Autobusu
parks» valdes
loceklis Pēteris
Salkazanovs.
Foto: JV
pilsētā. Piemēram, pēc jaunajiem
nosacījumiem skolēns, kas dzīvo
Ozolniekos, Svētē, Mežciemā,
varēs iegādāties mēnešbiļeti
Jelgavas pilsētas autobusiem ar
50 procentu atlaidi.
Vai varam cerēt, ka sabiedriskā transporta biļešu
cenas tuvākajā laikā būtiski
nepalielināsies?
– Tā tam vajadzētu būt. Vismaz
attiecībā uz autotransportu,
jo valsts noteiks vienotu tarifu starppilsētu pārvadājumos.
Ņemot vērā, ka dzelzceļa tarifs
pašlaik ir nesamērīgi zems, tas
varētu izlīdzināties ar autobusu
biļešu cenām. Tādā veidā tiks
nodrošināta godīga konkurence
starp dzelzceļa un auto pārvadātājiem. Atsevišķos gadījumos
autobusu biļešu cenas varētu
pat samazināties, tomēr tas būs
atkarīgs no valsts pasūtījumā
piemērotā tarifa.
Kā jaunajai situācijai sabiedriskā transporta tirgū
sagatavojies JAP?
– Pašlaik, ja tā var izteikties,
bumbiņa ir pašvaldības pusē. Mēs
esam gatavi startēt konkursā uz
visiem pārvadājumu veidiem. Likums paredz, ka Jelgavas domei
līdz 1. septembrim jāvienojas ar
Jelgavas rajona padomi par maršruta tīkla robežām. No pašreizējā
sabiedriskā transporta maršrutu
tīkla ārpus pilsētas neizbrauc
tikai 4. maršruta autobuss, tādēļ
tas ir īpaši svarīgi. Ja pašvaldībām neizdosies rast kompromisu,
maršrutu tīkla robežas noteiks
Satiksmes ministrijas pakļautībā
esošā Autotransporta direkcija.
Pašvaldībām arī jāizšķiras, kādi
pārvadājumi un kādā apjomā
tām nepieciešami. Līgums ar
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju būs jāslēdz uz
laika posmu no 8 līdz 12 gadiem.
Šis termiņš atkarīgs no tā, kādas
tehnikas izmantošanu pieļaus
pasūtītājs. Atbilstoši likumam
pašvaldības pienākums ir nodrošināt sabiedriskā transporta
kustību vispārpieņemtajā darba

laikā, tomēr mēs esam gatavi
veikt pārvadājumus arī vēlākās
vakara stundās. Atkarībā no
politiskās izšķiršanās pārvadājumiem vakara stundās varētu
tikt noteikts pamattarifs vai
paaugstināta cena gadījumā, ja
netiek segti zaudējumi.
Pašvaldībai būs arī jāpieņem
lēmums par to, vai organizēt
atklātu konkursu, vai arī uz saistošo noteikumu pamata uzlikt
par pienākumu veikt transporta
maršruta tīkla apkalpošanu SIA
«Jelgavas Autobusu parks».
Jaunā likuma redakcija pieļauj
iespēju tām pašvaldībām, kuru
īpašumā ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja akciju
kontrolpakete, savus maršruta
tīklus uzdot apkalpot bez konkursa.
Pagājušajā gadā tika prezentēta jaunā pilsētas sabiedriskā transporta satiksmes
organizācijas shēma. Kāda
ir tās būtība un kādi jaunievedumi plānoti?
– Pilsētas sabiedriskā transporta satiksmes organizācijas
shēmas izstrādi pasūtīja JPPA
«Pilsētsaimniecība» saistībā ar
vienotā sabiedriskā transporta
centra izveidi pie dzelzceļa stacijas. Pašlaik turpinās darbs pie
jaunā maršrutu tīkla digitalizācijas. Jaunais maršrutu tīkls ir
vairāk piemērots šābrīža situācijai, tas ir ērtāks arī pasažieriem.
Tomēr pilnībā to ieviest no 2008.
gada diezin vai būs iespējams, jo
nav skaidrs, kad praktiski sāksies
termināla celtniecība. Jaunā
koncepcija paredz garos maršrutus sadalīt divos posmos. Līdz
ar to būs iespējams nodrošināt
vairāk reisu konkrētā maršrutā.
Saistībā ar pāreju uz jauno maršrutu tīklu pasūtītājs var domāt
par stundas biļešu ieviešanu, lai
ērti varētu pārsēsties no viena
autobusa citā, par to papildus
nemaksājot, taču biļetes cena tad
palielināsies.
Kāpēc atteicāties no rajona
pārvadājumiem un kā vērtē-

Pilsētas sabiedriskā
transporta cenas
dažādās Latvijas pilsētās
Pilsēta
Rīga
Jūrmala
Tukums
Ventspils
Jelgava
Valmiera
Liepāja
Rēzekne
Jēkabpils
Daugavpils

Braukšanas biļetes
cena, latos
0,30
0,28
0,25 – 0,30
0,27
0,25
0,25
0,25
0,20
0,20
0,20

SIA «Jelgavas Autobusu
parks» apkalpoto
maršrutu skaits
Pilsētas pārvadājumi:
• Autobusu maršruti – 23
• Maršrutu taksometri – 7
Tālsatiksmes pārvadājumi:
• Autobusu maršruti – 18
• Mikroautobusu – 1
(Jelgava – Rīga)
Pilsētas maršrutus apkalpo:
• 64 transporta līdzekļi,
• vidējais vecums – 8 gadi
Tālsatiksmes maršrutus apkalpo:
• 38 transporta līdzekļi,
• vidējais vecums – 5,2 gadi

jat šābrīža situāciju saistībā
ar rajona pārvadājumiem?
– Brīdī, kad atteicāmies no
rajona pārvadājumiem, nebija
skaidrs zaudējumu kompensācijas mehānisms. Pašlaik, kad
valsts apņemas segt šos zaudējumus, arī rajona pārvadājumi
uzņēmējiem varētu kļūt saistošāki. Tomēr jārēķinās ar reālo
situāciju – pasažieru skaits arvien
samazinās, turklāt rajona ceļu
stāvoklis nav būtiski uzlabojies.
Lai strādātu šādos apstākļos,
nepieciešama specifiska tehnika,
kuras mūsu rīcībā nav.
Viena no būtiskākajām
problēmām tautsaimniecībā
pēdējos gados ir darbaspēka
trūkums. Vai tas ir aktuāls
arī sabiedriskā transporta
nozarē?
– Protams, kā liecina 2006.
gada dati, nozarē strādājošajos
uzņēmumos trūka 485 autovadītāji, tajā skaitā 15 arī JAP.
Galvenokārt tas saistīts ar atalgojumu. Autotransporta jomā
ir zemākā darba samaksa no
visiem pārvadājumu veidiem.
Augot valsts kompensāciju apjomam, atalgojumu būs iespējams
palielināt. Tomēr vēl vairāk
satrauc fakts, ka tikai trīs procenti no nozarē strādājošajiem
ir jaunāki par 30 gadiem. Tas
nozīmē, ka jaunieši neizvēlas
strādāt sabiedriskā transporta
jomā. Tādēļ jautājums būtu jārisina valsts mērogā, jo izglītības
atbalsta sistēma nedarbojas.
Par sistēmas neefektivitāti
liecina arī tas, ka pagājušajā
gadā Valsts nodarbinātības
aģentūras organizētajos kursos
bezdarbnieku pārkvalifikācijai
D kategorijas autobusa vadītāja
apliecību ieguva 176 personas,
bet reālu pielietojumu darba tirgū atrada tikai deviņi cilvēki.

Skaitļi runā

Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs Jelgavā 2006. gada sākumā
54,8%

Latvieši
29,9%

Krievi
Baltkrievi
Ukraiņi

5,7%

Poļi

2%

Lietuvieši

1,5%

Citas tautības

3,1%

3%
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat
pašvaldības soli
materiāli
atbalstīt
pedagogus?
Ausma
Višņevska,
pensionāre:
– Protams, ka
pedagogi jāatbalsta! Mums
taču vajadzīgi
izglītoti skolēni. Ja mūsu
pedagogi saņems lielāku finansiālu
atbalstu, man liekas, viņi būs vairāk
ieinteresēti bērnu izglītošanā.
Oksana
Maškovska,
audzina
bērniņus:
– Neticu gan,
ka viņi to darīs. Bet šāds
solis būtu atbalstāms, jo
tas ikvienam skolotājam dotu
lielāku stimulu un motivāciju. Iespējams, viņiem radīsies pastiprināta
ieinteresētība par savu darbu. Šāds
pašvaldības solis būtu ļoti pozitīvi
vērtējams.
Jānis
Gansons,
strādājošais:
– Es to vērtētu
pozitīvi, jo tas
uzlabotu pedagogu finansiālo stāvokli,
taču, manuprāt, mācību darbā un skolēnu
zināšanās gan tas nekādi neatspoguļotos.
Elīna
Ņinkovska,
pedagoģe:
– Ņemot vērā,
ka pati esmu
skolotāja, šādu
soli atbalstu.
Pašlaik situācija ir tāda, ka
daudzi nevēlas strādāt skolā, jo
ir mazs finansiālais atbalsts no
augstākstāvošajām institūcijām.
Atbalsta veidā rodas motivācija
strādāt, jo savā darbā mēs ieguldām daudz emociju, jūtu un enerģijas. Par to mēs vēlamies kaut ko
saņemt pretī.
Jānis
Sipovičs,
Jelgavas pils
sargs:
– Es gan domāju, ka vairāk vajadzētu
atbalstīt tos,
kas «dzīves
otrajā galā», ne tikai pedagogus.
Viņiem jau valsts būs palielinājusi algas, taču, domājams, arī
pašvaldība viņus varētu finansiāli
atbalstīt. Iespējams, materiālais
atbalsts pedagogiem dotu lielāku
stimulu.
«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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Apstiprināti ar Jelgavas domes
24.05.2007. lēmumu Nr.6/5.
Izdoti saskaņā ar LR likuma
«Par pašvaldībām» 14. un 43. pantu
un MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883
«Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi»

Saistošie noteikumi Nr.151
TERITORIJAS ZĪLES CEĻĀ 1A (kad.Nr.0900 020 0005)
DETĀLPLĀNOJUMS
SAISTOŠĀ DAĻA
Apbūves noteikumi
Teritorijas Zīles ceļā 1A apbūve veicama saskaņā ar spēkā
esošiem būvnormatīviem un Jelgavas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.82 «Jelgavas apbūves noteikumi» (apstiprināti
ar Jelgavas domes 17.06.2004. lēmumu Nr.7/3).
Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz
2010. gadam zemesgabals atrodas savrupmāju teritoriju apbūves
zonā, kur galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve,
pieļaujama saimniecības ēku izvietošana.
1. Atļautā izmantošana:
1.1. savrupmāja,
1.2. saimniecības ēka kā palīgēka;
2. Ēku augstums – līdz 3 stāviem;
3. Maksimālais apbūves blīvums – 40 %;
4. Ēkas būvlaide – 6 m no Zīles ceļa sarkanajām līnijām;
5 m no jaunprojektējamās ielas sarkanajām līnijām;
5. Galvenā fasāde – orientējama pret to jaunprojektējamo ielu
un izvietojama paralēli tās sarkanajai līnijai;
6. Piebraucamie ceļi un ielas – obligāti izbūvējami pirms dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanas;
7. Teritorijas ir iespējams nožogot ar caurredzamu žogu (vismaz 50% caurredzamība) 1,5 m augstumā;
8. Saimniecības ēkas:
8.1. ir veidojamas arhitektoniski saskanīgas ar dzīvojamo ēku
arhitektūru,
8.2. nav pieļaujama mājdzīvnieku fermu izvietošana,
8.3. saimniecības ēkas ir izvietojamas zemesgabala no ielas
vai piebrauktuves attālinātākajā daļā un tuvināti blakus esošo
zemesgabalu saimniecības ēkām, ja tādas ir;
9. Inženiertehniskais nodrošinājums:
9.1. elektroapgāde un gāzes apgāde veicama saskaņā ar attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem,
9.2. ūdensapgāde un kanalizācija veicama, veidojot kopēju
pieslēgumu pilsētas centralizētajiem tīkliem saskaņā ar SIA
«Jelgavas ūdens» izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Apstiprināti ar Jelgavas domes
24.05.2007. lēmumu Nr.6/6.
Izdoti saskaņā ar LR likuma
«Par pašvaldībām» 14. un 43. pantu
un MK 19.10.2004.
noteikumiem Nr.883
«Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi»

Saistošie noteikumi Nr.152
TERITORIJAS RUBEŅU CEĻĀ 46E (kad.Nr.0900 028
0056)
DETĀLPLĀNOJUMS
SAISTOŠĀ DAĻA
Apbūves noteikumi
Teritorijas Rubeņu ceļā 46E apbūve veicama saskaņā ar spēkā
esošiem būvnormatīviem un Jelgavas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.82 «Jelgavas apbūves noteikumi» (apstiprināti
ar Jelgavas domes 17.06.2004. lēmumu Nr.7/3).
Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam
līdz 2010. gadam zemesgabals atrodas rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu teritoriju apbūves zonā, kur galvenais izmantošanas
veids ir vispārīgās un vieglās ražošanas uzņēmumi, noliktavas,
servisa un tehniskās apkopes stacijas, vairumtirdzniecības
iestādes, laukumi produkcijas prezentācijai.
1. Atļautā izmantošana:
1.1. vispārīgās un vieglās ražošanas uzņēmumi,
1.2. noliktavas, servisa un tehniskās apkopes stacijas,
1.3. vairumtirdzniecības iestādes,
1.4. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti kā palīgizmantošana;
2. Maksimālais apbūves laukums teritorija – 80%, t.sk. ēku
apbūves laukums – 60%;
3. Ēkas būvlaide – 10 m no Loka maģistrāles sarkanajām
līnijām; 20 m no Rubeņu ceļa sarkanajām līnijām;
4. Galvenā fasāde – orientējama ar gala fasādi pret Rubeņu
ceļu;
5. Piebraucamie ceļi un ielas – veidojami no Rubeņu ceļa;
6. Teritoriju ir iespējams nožogot ar caurredzamu žogu (vismaz 50% caurredzamība) 1,5 m augstumā;
7. Inženiertehniskais nodrošinājums:
7.1. elektroapgāde un gāzes apgāde veicama saskaņā ar attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem,
7.2. ūdensapgāde un kanalizācija veicama, veidojot kopēju
pieslēgumu pilsētas centralizētajiem tīkliem saskaņā ar SIA
«Jelgavas ūdens» izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
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Pašvaldība atbild
RAF iedzīvotājiem
Jelgavas pašvaldības
administrācija izskatījusi RAF mikrorajona
iedzīvotāju 2007. gada
5. jūnija atklāto vēstuli
un savas kompetences
ietvaros sniedz atbildes uz vēstulē uzdotajiem jautājumiem.
1. Detālplānojums iekškvartāla teritorijai starp Loka maģistrāli, Rīgas ielu, Pērnavas ielu
un Veco ceļu Jelgavā izstrādāts
atbilstoši Jelgavas teritorijas
plānojumam, un tā izstrāde
veikta, ievērojot normatīvo
aktu prasības. Tas ir juridiski
saistošs dokuments, kas ievērojams kvartāla attīstībā.
Detālplānojuma sabiedriskās
apspriešanas pirmais posms
tika organizēts no 2004. gada
1. līdz 15. decembrim, ievietojot
informāciju par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu laikrakstos
«Latvijas Vēstnesis» un «Jelgavas Rīta Avīze». Sabiedriskās
apspriešanas otrais posms tika
organizēts no 2005. gada 1. februāra līdz 1. martam, ievietojot
informāciju laikrakstos «Latvijas Vēstnesis» un «Zemgales
Ziņas». Šajā laikā iedzīvotājiem
bija iespēja piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, izteikt savu
viedokli un iegūt informāciju
par teritorijā plānoto.
2. Kaut arī saskaņā ar Jelgavas
domes 2006. gada 26. oktobra
lēmumu Nr.16/42 «Par zemes
nomas līguma darbības apturēšanu» zemes nomas līgumi ar
nomniekiem SIA «Alis» un SIA
«Rimts» ir apturēti, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par ēkām
piesaistīto funkcionālo teritoriju
sakārtošanu un labiekārtošanu,
investori izstrādāja piedāvājumu
skices piebraucamo ceļu paplašināšanai un autostāvvietu ierīkošanai par saviem līdzekļiem.
Protams, šāda labiekārtošana un
piebraucamo ceļu rekonstrukcija
iespējama tikai ar visu dzīvokļu
īpašnieku rakstisku piekrišanu.
3 . Pa m a t o j o t i e s u z S I A
«LBS –Konsultants» izstrādāto
dzīvojamo ēku Loka maģistrālē
7, 11, 13 un 15 tehniskās apsekošanas atzinumu, mitruma
veidošanās uz dzīvokļu griestiem un sienām ir nokrišņu
ūdens iekļūšanas konstrukcijās
caur nekvalitatīvi aizdarītām
fasādes paneļu šuvēm sekas.
Saskaņā ar minēto ekspertīzes
atzinumu plaisu rašanās ārsienu jaunajā apmetumā pēc
pakešlogu uzstādīšanas saistīta
ar apmetumu masas pārlieku
strauju žūšanu.

Līdz augusta beigām
jelgavnieki aicināti izmantot iespēju bez
maksas nodot nolietotās elektropreces – vecos televizorus, savu
laiku nokalpojušos ledusskapjus un veļas
mašīnas, nolietotos
gludekļus un fēnus,
kā arī citas elektriskās
un elektroniskās iekārtas.

 Jelgavas dome pieņēmusi
lēmumu izsludināt konkursu
par tiesībām projektēt un
būvēt daudzstāvu dzīvojamo
māju kompleksu Kārklu ielā
6. Lēmums paredz, ka pašvaldība
ar konkursa uzvarētāju dibinās
kopuzņēmumu, ieguldot tās pamatkapitālā pašvaldības īpašumā esošo
zemesgabalu 81 249 kvadrātmetru
platībā. Nekustamo īpašumu tirgus
vērtības pašreizējie aprēķini ļauj
prognozēt, ka pēc būvniecības
projekta realizācijas pašvaldība savā
īpašumā varētu iegūt apmēram 40
dzīvokļus.
 Jelgavas dome pilnvarojusi Jelgavas mēru Andri Rāviņu parakstīt
izlīgumu civiltiesiskajā strīdā starp
domi un sabiedrību ar ierobežotu
atbildību «BaltDelAero» lietā par
nomaksas pirkuma līguma izbeigšanu un īpašuma tiesību atzīšanu.

4. Gaisa kvalitātes pasliktināšanās iespējamība pēc plānotās
būvniecības realizēšanas ir
nenozīmīga un nekādi neatstās
iespaidu uz cilvēka veselību.
5. Jebkura objekta izvietošanā jāievēro insolācijas prasības
atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 211-98 «Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie
nami» 38. punktam, kas nosaka
minimālo dzīvojamo telpu insolāciju laika posmā no 22. marta
līdz 22. septembrim, – 2,5 stundas dienā.
6. Pašlaik neapbūvētās teritorijas Pārlielupē, Rīgas ielā
48 (platība 35 210 m²), Bērzu
ceļā 24 (platība 38 821 m²) un
Bērzu ceļā 34 (platība 30 230
m²) ir privātīpašumi. Saskaņā
ar Jelgavas domes lēmumiem
visām šīm teritorijām uzsākta
detālplānojumu izstrāde ar
mērķi: teritoriju infrastruktūras sakārtošana, paredzot
daudzstāvu dzīvojamo māju un
publiskās, inženiertehniskās
un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas
iespējas.
7. Atkārtoti informējam, ka
pilsētā kopumā daudzstāvu
dzīvojamo namu iekškvartālu
teritorijās zemesgabali, kas nav
iekļauti ēku funkcionēšanas
nodrošināšanai nepieciešamajās
teritorijās, ir ar kopējo platību
12,69 ha (minētā kvartāla iekšpagalmi veido 3,5 ha). Pašvaldība šogad šo teritoriju apsaimniekošanai budžetā paredzējusi
54 770 latus, no tā brīvo iekškvartāla teritoriju starp Loka
maģistrāli, Rīgas ielu, Pērnavas
ielu un Veco ceļu sakopšanai
šogad no pašvaldības budžeta
līdzekļiem nepieciešams ieguldīt
14 873,3 latus, kas savukārt uzskatāms par pašvaldības līdzekļu nelietderīgu izlietošanu.
Detālplānojuma iekškvartāla
teritorijai starp Loka maģistrāli, Rīgas ielu, Pērnavas ielu un
Veco ceļu izstrādes mērķis ir
risināt iekškvartālu teritoriju

sakārtošanu un apsaimniekošanu, t.i., paredzot apbūvi teritorijās, kur tas iespējams, piesaistīt
investoru līdzekļus iekšpagalmu
teritoriju sakārtošanai – bērnu
rotaļu laukumu, iedzīvotāju
rekreācijas vietu, iekšpagalmu
ceļu, ārējā apgaismojuma, autostāvvietu sakārtošanai. Līdz
ar to teritoriju apsaimniekošana
un uzturēšana būtu investoru
pārziņā. Saskaņā ar detālplānojuma prasībām un konkursa
uzvarētāju piedāvājumu paredzēta bērnu rotaļu pilsētiņas
izveide iekškvartāla teritorijā
(apmēram 1 ha) platībā, kā arī
pašreizējo rotaļu laukumu un
iedzīvotāju atpūtas vietu sakārtošana un modernizācija.
Ņemot vērā, ka sabiedriskās
apspriešanas laikā netika izteikti iebildumi pret objektu
būvniecību un perspektīvās būvniecības ekspertīze ir atzinusi,
ka būvniecības process, ievērojot atsevišķus nosacījumus
– pāļu dzīšanas ātrumu un
ilgumu –, neietekmēs apkārtējo māju tehnisko stāvokli un
iedzīvotāju komforta līmeni,
konkursa uzvarētājiem ir tiesības vērsties tiesā par zaudējumu piedzīšanu no vainīgajām
personām, kuru dēļ tiek kavēta
objektu projektēšanas un būvniecības uzsākšana.
Ņemot vērā izteikto iedzīvotāju
viedokli par vēlmi pašiem apsaimniekot pašvaldībai piederošās
iekškvartāla teritorijas, Jelgavas
pašvaldība nosūtīja vēl neiznomātajām teritorijām blakus
esošo dzīvojamo māju vecākajiem
vēstules ar piedāvājumu dzīvokļu
īpašniekiem šīs teritorijas nomāt,
labiekārtot un uzturēt, taču atbilde uz tām netika saņemta.
Pašlaik projekta tālākā virzība atkarīga no zemes nomnieku
SIA «Alis» un SIA «Rimts» lēmuma turpināt vai neturpināt
projekta īstenošanu.
Vilis Ļevčenoks,
Jelgavas pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

Nodod nolietotās elektropreces
bez maksas
 Kristīne Pētersone

Īsi

Jelgavnieki nolietotās elektropreces var nodot pieņemšanas
punktā Ozolnieku novada Cenu
pagastā, kas praktiski ir pie
Jelgavas robežas Akmeņu ceļā
7a. Nolietoto elektropreču nodošana ir bez maksas, un to var
izdarīt darba dienās no pulksten
8 līdz 16.30.
Akciju deviņās pilsētās rīko
Latvijas Zaļais punkts sadarbībā
ar atkritumu apsaimniekotāju
«Kuusakoski». Visi, kas laikā no
jūnija līdz augusta beigām nodos
kādu nolietotu elektropreci,

piedalīsies izlozēs. Tās notiks
reizi mēnesī, un uzvarētāji balvā
saņems 50 un 100 latu vērtas
dāvanu kartes jaunu elektro
preču iegādei.
Savāktās elektriskās un elektroniskās preces tiks nogādātas
uzņēmumos, kur tās tiks izjauktas un izšķirotas pēc materiālu
veidiem, bet no iegūtā tiks
izgatavotas jaunas preces un
produkti. Jāpiebilst, ka nodošanai atgādātās elektropreces
nedrīkst būt izjauktas. Akcijas
tālrunis – 8000065.

Izlīgums paredz, ka puses
atzīst par izbeigtu 1997. gada
15. septembrī starp Jelgavas
domi un SIA «BaltDelAero»
noslēgto nomaksas pirkuma
līgumu, ar kuru uz nomaksu
pārdots lidlauks «Jelgava».

Dome neatlīdzina SIA «BaltDelAero»
samaksāto pirkuma summu 336 064
latus. Domes īpašumā tiek atdots
atpakaļ viss lidlauks «Jelgava» saskaņā ar 1997. gada 15. septembra
nomaksas pirkuma līgumu, tajā
skaitā daļa no betona plātnēm,
kuras ir funkcionāli nepieciešamas
lidlauka pacelšanās – nolaišanās
joslas (800 metru garumā, 20 metru platumā), lidlauka izbraukšanas
joslu un lidmašīnu stāvlaukumu
ekspluatēšanai saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 Sestdien, 30. jūnijā, un
svētdien, 1. jūlijā, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu
saimniecībā «Vecauce» Dobeles rajonā notiks tradicionālā
lauksaimniecības izstāde «Vecauce 2007». Izstādē būs iespē-

jams vērtēt jaunākos sasniegumus
ražošanā, zinātnē un izglītības
jomā, Latvijas reģionu izaugsmē,
kā arī interesanti un pilnvērtīgi
atpūsties, informē Zemgales plānošanas reģiona speciālists Juris Kālis.
Līdzās ierastajiem tradicionālās un
bioloģiskās lauksaimnieciskās ražošanas, kā arī servisa uzņēmumiem
jaunākos produktus, tehnoloģijas
un pakalpojumus demonstrēs
pārtikas pārstrādes un mežsaimniecības nozares pārstāvji. Novitāte būs arī tā, ka lauku saimnieki
un citi interesenti varēs saņemt
informāciju un konsultācijas par
Eiropas Savienības struktūrfondu
izmantošanas iespējām lauku attīstības un tūrisma jomā, uzklausīt
padomus biodegvielas ražošanā
un izmantošanā, citu alternatīvās
enerģijas avotu izmantošanā, kā
arī iztaujāt speciālistus par dārzeņkopības, augļkopības, dārza
dizaina un puķkopības jautājumiem. Izstādes laikā būs arī plaša
kultūras un atpūtas programma ar
atrakcijām un zīmējumu konkursu
bērniem, pašdarbības kolektīvu
priekšnesumiem, uguņošanu un
nakts balli. Ieeja visos pasākumos
būs bez maksas.

 Hansabankai piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības ar
biedrību «Latvijas Olimpiskā
komiteja» par 4 900 000 latu
kredīta sniegšanu Zemgales
Olimpiskā centra multifunkcionālā sporta kompleksa
izveidei Jelgavā. Kompleksā,

ko paredzēts pabeigt 2009. gadā,
plānota vieta stadionam ar futbola
laukumu, vieglatlētikas skrejceļiem
un sektoriem citām disciplīnām,
sporta zālei, volejbola laukumam.
Sporta kompleksa projektēšanā un
celtniecības sākšanā šogad Jelgavas
pašvaldība plāno ieguldīt 1,87 miljonus latu, bet kompleksa kopējās
izmaksas būs 9 736 517 lati.
Kristīne Pētersone

4., 5.

SAKOPTĀKĀ DZĪVES TELPA

Ceturtdiena, 2007. gada 28. jūnijs

Sakopti objekti ne tikai pilsētas centrā
Jau vairākus gadus Jelgavā norisinās konkurss «Sakoptākā dzīves telpa», kas aizvien ienes jaunas vēsmas.
Noraugoties uz kaimiņu padarīto, košajiem puķu
dārziem, interesantajiem apstādījumiem un sakoptas
sētas risinājumiem, ikviens aizdomājas par to, lai arī
viņa pagalms līdzinātos redzētajam lolojumam. Gadu
gaitā pamanīts, ka aizvien vairāk cilvēku sakārto savu
piemājas dārzu, iestāda skaistu košumkrūmu vai ierīko
puķu dobi, tādējādi radot patīkamu vidi, kas priecē gan
apkārtējos iedzīvotājus, gan draugus, gan radus, gan
pilsētas ciemiņus. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» viesojās
pie dažiem konkursa laureātiem, lai taujātu par iegūtā
augstā novērtējuma ķīlu.
Pilsētas ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins
 Ritma Gaidamoviča

Konkurss «Sakoptākā
dzīves telpa» ir tradicionāls, taču katru
gadu gadās redzēt arvien vairāk košu puķu,
krāšņu dārzu, sakoptu
pagalmu. Šogad konkursam tika pieteikti
30 dalībnieki piecās
nominācijās – zaļākais
loga, lodžijas vai balkona noformējums,
sakoptākais privātmājas dārzs, sakoptākie
daudzdzīvokļu namu
pagalmi, sakoptākā iela
un sakoptākais uzņēmums, iestāde, valsts
vai pašvaldības iestāde.
Pašvaldības sagādātās
balvas 4,5 tūkstošu latu
vērtībā – zāles pļāvējus, dāvanu kartes no
«K–rautas» un «Vivo
centra» – saņēma 20
konkursa laureāti.
Lai novērtētu visus konkursā
pieteiktos objektus, tika izveidota žūrijas komisija: tās vadītājs
Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks,
pilsētas ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins, pilsētas galvenais
mākslinieks Georgs Svikulis,
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālistes Ilze

Gamorja un Zane Ķince, kā arī
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektora vadītāja Iveta Šurma.
Ainavu arhitekts A.Lomakins
atzīst, ka šāgada konkursā ir
vairāk dalībnieku, jo daudzus
objektus pieteikuši vai nu garāmbraucošie cilvēki, vai kaimiņi, kas
ikdienā pamana visčaklāk koptos
pagalmus. Konkursa mērķis
ir izcelt to, kas pievilcīgu dara
pilsētvidi, turklāt galvenais, lai
tas būtu baudāms arī no ielas,
nevis slēpts aiz augsta žoga. Un
nav būtiska profesionāla dārza
kompozīcijas izpēte, bet gan iespaidi, ko gūst gājēji un braucēji,
kas pilsētnieku radīto vidi redz
no ielas puses.
«Šis gads no iepriekšējiem īpaši
atšķīrās ar to, ka visi galveno balvu ieguvēji un laureāti privātmāju
konkurencē mīt Pārlielupē. Līdz
šim sakoptākās sētas lielākoties
atradās pilsētas centra tuvumā,
bet šogad sarosījušies Pārlielupes
iedzīvotāji,» tā A.Lomakins.
Ainavu arhitekts stāsta, ka
par vairākiem konkursā pieteiktajiem namiem jau dzirdēts
iepriekš – kad pārlūko pilsētas
teritoriju, pamana, kuri ir sakoptākie, tādēļ vēl jo lielāks prieks,
ka pēc tam šīs mājas nonāk laureātu godā. Konkurss ir tā reize,
kad var pārliecināties, vai tā ir
patiesība.
Ar katru gadu vairāk tiek pamanīts, ka kaimiņi cits no cita
gūst pieredzi, sakopjot arī īpašumiem piegulošo teritoriju pat
visas ielas garumā. Šogad izcēlu-

šies Avotu ielas māju iedzīvotāji,
kas uzposuši savu apkārtni, radot
patīkamu iespaidu ielas kopskata
tēla veidošanā. Protams, čaklākajiem, kas tika uzteikti, varētu
pievienoties arī pārējie. Pilsētas
teritorija ik gadu kļūst sakoptāka. A.Lomakins atzīst – domājams, ka arī konkurss dod stimulu
uzpost savu dzīves telpu.
«Šogad vērtēšanas komisija bija
īpaši barga, vērtējot zaļāko logu,
lodžiju vai balkonu noformējumu.
Ir tādas lietas, kurām vienmēr jābūt
padarītām – cilvēki taču vienmēr
nomazgā muti un izslauka sētas
priekšu, bet par to jau nav jādod
dāvana! Izrādījās, ka šogad šo
ikdienas darbu paveikuši daudzi, bet to «divgalvaino jēru»
mēs tā arī neatradām. Protams,
pamanījām skaistus balkonus,
taču blakus tiem arī tādus, kur
līdzās puķēm izžauta veļa. Dažviet novērojama klaja materiālās
varēšanas demonstrēšana,» tā
pilsētas galvenais mākslinieks
G.Svikulis.
A.Lomakins stāsta, ka īpaši
atmiņā viņam palicis Parka ielas
15 nama dārzs, kas pārsteidza
ar neatkārtojamo vienkāršību.
Nevis pārmērīgo košumu, puķu
bagātību, bet gan ekoloģisko un
profesionālo dzīves vidi, kurā
saimnieko kādreizējais Jelgavas
dārznieks Dzidris Rieksts.
Konkursa sākumā gan bija plānots izšķirt atsevišķu nomināciju
par interesantāko žoga risinājumu, taču žūrijas komisija, ņemot
vērā, ka galvenais ir žoga caur-

Foto: Jānis Kupčs
Nominācijā «Sakoptākais privātmājas dārzs» 2. vietu ieguva Ziediņu ceļš 3.
Saimniece Gunta Golubovska apkopj jau vairāk nekā 100 gadu senu īpašumu pašā Jelgavas nomalē, taču
garāmbraucēji, pamanījuši mājas krāšņumu un sakoptību, to pieteikuši konkursam, par ko saimniece vēl
joprojām ir pārsteigta. Gunta savu dārzu iekārto, kā pašai labpatīkas, taču ar šo daiļumu neskopojas – viņa
audzē stādus, košumkrūmus pārdošanai, kas dod iespēju arī citiem skaistuma mīļiem iekārtot savus dārzus. Vecā šķūņa, kura pusi nojaukuši, vietā tagad ierīkota vasaras lapenīte, kas saimniecību daļēji norobežo
no lielās maģistrāles blakus mājai. Guntas kundzes dārza, pagalma un saimniecības apkope aizņem visu
dienu – no rīta pulksten 6 līdz pat vakara 22. Šis dārzs un sēta īpaša ar to, ka tajā atrodas skaists akmens
dārziņš, bet māja un pārējās ēkas saistītas ar dažādiem vienojošiem elementiem. Piemājas dārza stūrī ir
dīķis ar vardēm, zivtiņām un krāšņām ūdensrozēm. Blakus tam – Guntas kundzes «biznesa dārziņš» jeb
stādu audzētava, kas ļauj papildus nopelnīt pensijai. Visā dārzā atrodams kas īpašs, un tas piesaista ne tikai
mājas iedzīvotājus, bet arī apkārtējos.
Nominācijas «Sakoptākā iela» laureāte – Avotu iela.
Avotu ielā visā garumā atrodas vērienīgi savrupmāju dārzi, kas rada skaistu kopējo tēlu un patīkamu pilsētvidi gan pašiem saimniekiem,
gan iebraucējiem. Īpaši šogad vērtēšanas komisija pamanījusi saimnieku veikto Avotu ielā 12, 14, 16 un 21.
redzamība, nevis aizsardzība un
norobežošanās no apkārtējiem,
neatrada nevienu piemērotu pretendentu tai. A.Lomakins atklāj,
ka interesants žoga risinājums
bijis privātmājā Izstādes ielā 2A,
kuras saimnieki ir nominācijas
«Sakoptākais privātmājas dārzs»
otrās vietas ieguvēji.
Uzvarētāji tika apbalvoti 23.
jūnijā Zāļu tirgus laikā, kur nominācijas «Sakoptākais privātmājas
dārzs» un «Sakoptākais uzņēmums, iestāde, valsts vai pašvaldības iestāde» ieguvēji saņēma zāles
pļaujmašīnas, bet pārējie – dāvanu
kartes no veikaliem «K–rauta» un
«Vivo centrs».

Nominācijā «Sakoptākais privātmājas dārzs» 1. vietu ieguva Parka
iela 15.
Dārza saimnieks Dzidris Rieksts atzīst, ka dārza izveide ir daudzu
gadu darbs, ko nevar padarīt ne vienā dienā, ne vienā gadā. Savulaik dārzu ierīkojuši vecāki, bet no tiem laikiem pagalma vidū
saglabājusies tikai viena ābele,
pārējais – paša stādīts un lolots.
«Cilvēku gaume ar gadiem mainās, jaunāki grib košākus dārzus,
taču man patīk zaļās krāsas dažādie toņi, augu un lapu atšķirīgās
formas un faktūras. Cits, iespējams, to nemaz nepamanītu, bet
manā dārzā tā pakārtots. Patlaban
gan ir visai patukšs laiks – nesen
nogrieztas peonijas, kas radīja krāsainus akcentus uz kopējā fona,
taču nākamais efekts būs baltas,
rozā un sarkanas astiopes,» tā
Dz.Rieksts.
Saimnieks min, ka viņa dārzā sastopami aptuveni 50 dažādi augi.
Tas īpašs ar savu profesionalitāti
un ekoloģisko zaļo vidi, kurā starp
ābeli un septiņu stumbru bērzu ir
strūklaka, kas
veidota uz reti
sastopama
senā dzirnakmens, kā arī
duša pagalma
vidū, kurā karstajās vasarās
atveldzējas
ne tikai saimnieks, bet arī
dārza viesi un
ekskursanti.
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Nominācijas «Sakoptāko daudz
dzīvokļu namu pagalmu sētnieki»
laureāte – 1. iecirkņa sētniece
Natālija Borisova.
Natālijas kundze ikdienā uzkopj
Lielās ielas 3. mājas pagalmu,
atzīstot, ka tur dzīvo ļoti izglītoti
cilvēki, ar kuriem viņai viegli sastrādāties. «Viņi saprot, ka sakopta
vide ir ļoti būtiska, tāpēc arī daudz
nemēslo, ir tīrīgi un novērtē sētnieka darbu,» tā N.Borisova. Sētniece
atzīst, ka vienīgās grūtības darbā
viņai sagādājot strādāšana pašā
pilsētas centrā, kur tiek piemēslots
daudz biežāk, arī cilvēku ir krietni
vairāk nekā nomalē.

Nominācijā «Sakoptākais pri
vātmājas dārzs» 2. vietu ieguva
Stadiona iela 14.
Šīs mājas dārzs jau pamanīts pagājušajā gadā. Toreiz tas godalgotu
vietu nav ieguvis, taču žūrijas komisijas loceklis Andrejs Lomakins
atzīst, ka šogad šīs mājas dārzs
krietni uzlabojies, radot asociāciju
ar nelielu paradīzes dārzu. Saimniece Vaira Bergmane stāsta, ka
dārzs iekopts un savu tagadējo
izskatu ieguvis sešos gados. Vairai
nav palīdzējis neviens profesionālis, tāpēc viņa atzīst – pati kļūdās,
pati pārstāda, ja kas neaug vai
nelabi izskatās. «Te nav nekā ļoti
īpaša, taču vēlamies, lai pašiem
ērti, jo ģimenē aug trīs bērni ar
atšķirīgām vēlmēm. Nevaram te
stādīt dārgus augus, jo četrgadīgajam puisēnam ļoti patīk iepriecināt
mammu ar saplūktām tikko uzziedējušām puķēm, vecākajam dēlam
interesē futbols, kā dēļ mammai
gadās šķirties no kāda puķu poda.
Bet meitai ir savas intereses,» tā
V.Bergmane.
Vaira ir medmāsa, taču brīvo laiku
labprāt pavada mājas, rūpējoties
par ģimeni un dārzu, kas īpašs
ar savu krāšņumu, daudzajiem
puķu podiem, interesanto ābeles
celma pārvēršanu par puķu podu
turētāju. Un ar skaisto skatu zem
lapegles un tūjām, kur no meža
atvesti dažādi čiekuri, no kuriem
izveidota glīta kompozīcija.

Nominācijā «Sakoptākā ie
stāde» 2. vietu ieguva bērnu
attīstības centrs «Rotaļa».
Pirmsskolas izglītības iestādes
teritorijā baudāmā krāšņuma
un skaistuma radītāja ir dārzniece Madara Vaščila. Viņa
neslēpj, ka dārza uzturēšana
aizņem daudz laika, arī brīvdienas, ja vēlas, lai viss būtu
ziedošs un skaists, jo puķes jau
nesaprot, kas ir sestdiena vai
svētdiena. Taču apkārtnes uzpošana ir Madaras vaļasprieks.
«Šeit viss iekopts gadu gadiem,
šajā konkursā piedalāmies ne
pirmo reizi – pirms trim gadiem
ieguvām pirmo vietu skolu un
bērnudārzu konkurencē. Līdztekus krāšņajam pagalmam
mums vēl ir ziemas dārzs, kas
vairāk līdzinās botāniskajam. Katru gadu iegādājamies arī vasaras
puķes pagalma dobēm, tādēļ grūti pateikt, cik augu kopumā ir
mūsu apgādībā,» tā dārzniece. Madara atzīst – ir liels prieks, ka
ne tikai vecāki, bet arī bērni novērtē šeit padarīto, turklāt nereti
pat mazie paši atnes pa kādam augam.

Nominācijā «Sakoptākais privātmājas dārzs» 2. vietu ieguva Izstādes iela 2A.
Šīs privātmājas dārza saimniece un realizētā autore ir Daiga Borisa, kurai idejas īstenot palīdz vecākais dēls. Daiga izlemjot, kas un kā tiks sakārtots, stādīts, bet dēls piepalīdz mammai to īstenot.
Dārzs un māja šajā gadā īpaša ar to, ka tās saimniekiem piešķirta apvienotā nominācija – arī par
interesantāko žoga risinājumu, kas cilvēkiem no ielas ļauj redzēt skaistumu otrpus sētas. Apkārtējie
ik dienu var baudīt skaistu un krāšņu akmens dārzu, par puķu podu un audzētavu pārvērsti zirga
pajūga rati, veiksmīgi pielietots arī vecais arkls, kas nu tiek izmantots par daiļu puķu podu.

Konkursa «Sakoptākā dzīves telpa 2007» uzvarētāji
Zaļākais loga, lodžijas vai balkona noformējums
1. vieta – privātmāja Bērzu ceļā 43
Sakoptākais privātmājas dārzs
1. vieta – Parka iela 15
2. vieta – Stadiona iela 14, Ziediņu ceļš 3, Izstādes iela 2A
3. vieta – Lāčplēša iela 22
Laureāts – Viršu iela 32
Sakoptākie daudzdzīvokļu
namu pagalmi, sētnieki
Laureātes sētnieces – 1. iecirknis – Natālija Borisova
2. iecirknis – Marija Moisejeva, Pārlielupes iecirknis – Ludmila Ivanova, Helmaņa iela 2A – Valentīna Šustere
Laureāti – Zvejnieku ielas 15, Asteru ielas 14A daudzdzīvokļu nama pagalmi

Sakoptākā iela
Laureāti – savrupmāju dārzi Avotu ielā 12, 14, 16, 21
Sakoptākais uzņēmums, iestāde, valsts vai pašvaldības
iestāde
1. vieta – Jelgavas Pils parks
2. vieta – lielveikals «Elvi» Rūpniecības ielā 77A, bērnu attīstības centrs «Rotaļa» Lāčplēša ielā, Vasarsvētku draudze
«Žēlastība» Dobeles šosejā 4B
3. vieta – lielveikals «K–rauta» Loka maģistrālē
Paldies par piedalīšanos
«Pils aptiekai» Akadēmijas ielā 2, Zirgu ielas 30, 40, Pūru
ceļa 9, 23, 25, Satiksmes ielas 20, 2. līnijas 26C, Bebru ceļa
29A, 31, Lāču ielas 33, 33B, 33C, Platones ielas 15, Helmaņa ielas 2A, 3, Māras ielas 1 māju saimniekiem.
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PAZIŅOJUMI
Apstiprināti ar Jelgavas domes
24.05.2007. lēmumu Nr.6/45.
Izdoti saskaņā ar LR likuma
«Par pašvaldībām» 14. un 43. pantu un
MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883
«Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi»

Saistošie noteikumi Nr.153
TERITORIJAS DOBELES
ŠOSEJĀ 92
(kad.Nr.0900 021 0294)
DETĀLPLĀNOJUMS
SAISTOŠĀ DAĻA
Apbūves noteikumi
Teritorijas Dobeles šosejā 92
apbūve ir veicama saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem un
Jelgavas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.82 «Jelgavas apbūves noteikumi» (apstiprināti ar
Jelgavas domes 17.06.2004. lēmumu
Nr.7/3). Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz
2010. gadam zemesgabals atrodas
daudzstāvu dzīvojamo teritoriju un
darījumu teritoriju apbūves zonā.
1. Teritorija DDZ1
1.1. Atļautā izmantošana:
1.1.1. daudzstāvu dzīvojamie
nami,
1.1.2. darījumu objekti ēku
pirmajos stāvos, autostāvvietas,
labiekārtojums;
1.2. Ēku apbūves laukums
– 40%;
1.3. Ēku augstums – līdz 4
stāviem;
1.4. Ceļi, laukumi, komunikācijas – izbūvējami pirms ēku
celtniecības;
1.5. Minimālais autostāvvietu
skaits paredzams:
1.5.1. viena automašīna katram
dzīvoklim,
1.5.2. automašīnu novietošana
jāparedz ēkas pagrabstāvā;
1.5.3. ārējās autostāvvietas paredzamas īslaicīgai automašīnu
novietošanai.
2. Teritorija DDZ2
2.1. Atļautā izmantošana:
2.1.1. daudzstāvu dzīvojamie
nami,
2.1.2. darījumu objekti ēku
pirmajos stāvos, autostāvvietas,
labiekārtojums;
2.2. Ēku apbūves laukums
– 40%;
2.3. Ēku augstums – līdz 5
stāviem;
2.4. Ceļi, laukumi, komunikācijas – izbūvējami pirms ēku
celtniecības;
2.5. Minimālais autostāvvietu
skaits paredzams:
2.5.1. viena automašīna katram
dzīvoklim;
2.5.2. automašīnu novietošana
jāparedz ēkas pagrabstāvā,
2.5.3. ārējās autostāvvietas paredzamas īslaicīgai automašīnu
novietošanai.
3. Teritorija DDZ3
3.1. Atļautā izmantošana:
3.1.1. daudzstāvu dzīvojamie
nami,

3.1.2. darījumu objekti ēku
pirmajos stāvos, autostāvvietas,
labiekārtojums;
3.2. Ēku apbūves laukums
– 40%;
3.3. Ēku augstums – tuvāk
savrupmāju apbūves teritorijām
– 3 stāvi, pie Dobeles šosejas – 5
stāvi;
3.4. Ceļi, laukumi, komunikācijas – izbūvējami pirms ēku
celtniecības;
3.5. Minimālais autostāvvietu
skaits paredzams:
3.5.1. viena automašīna katram
dzīvoklim,
3.5.2. automašīnu novietošana
jāparedz ēkas pagrabstāvā,
3.5.3. ārējās autostāvvietas paredzamas īslaicīgai automašīnu
novietošanai.
4. Labiekārtotas apzaļumotas teritorijas rekreācijas funkcijas nodrošināšanai
(ZZ)
4.1. Atļautā izmantošana:
4.1.1. bērnu rotaļu laukumi,
4.1.2. iedzīvotāju atpūtas laukumi.

Apstiprināti ar Jelgavas domes 24.05.2007. lēmumu Nr.6/22.
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»12. pantu,
15. panta pirmās daļas 12. punktu, 43. panta trešo daļu

Saistošie noteikumi Nr.154
PAR GROZĪJUMIEM JELGAVAS PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.99 «LICENČU, PAŠVALDĪBAS ATĻAUJU IZSNIEGŠANU UN INDIVIDUĀLĀ DARBA VEICĒJU
REĢISTRĀCIJA»
Izdarīt Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.99
(apstiprināti ar Jelgavas domes 21.07.2005. lēmumu Nr.10/3 )
šādu grozījumu:
papildināt ar punktu 3.221. šādā redakcijā:
«3.221. Kontroli azartspēļu vietās veic Pašvaldības policija.»
Apstiprināti ar Jelgavas Domes 24.05.2007. lēmumu Nr.6/14.
Izdoti saskaņā ar LR likuma
«Par pašvaldībām» 14. panta 2. daļu un 43. panta 1. punktu
LR likuma «Teritorijas plānošanas likums» 7. panta 6. punktu
un MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883
«Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi»

Saistošie noteikumi Nr.155
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.136 «DETĀLPLĀNOJUMS
TERITORIJAI MEŽA CEĻĀ 18 UN MEŽA CEĻĀ 17» 2. PUNKTA ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠU
Atzīt saistošo noteikumu Nr.136 «Detālplānojums teritorijai
Meža ceļā 18 un Meža ceļā 17» 2. punktu par spēku zaudējušu.
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Izglītības iestādes vasarā iegūst
jaunus «vaibstus»
 Sintija Čepanone

Beidzoties mācību gadam, Jelgavas skolās
sācies remontu laiks.
Dažās izglītības iestādēs darbi jau rit pilnā
sparā, savukārt citas
vēl tikai gaida savu kārtu. «Vasara, kaut arī
īsa, ir aktīvākais darba
cēliens,» saka Jelgavas Izglītības pārvaldes
Saimnieciskās daļas vadītāja Ilze Butkus un
atklāj – lai paveiktu
iecerēto, nereti paiet
krietns laiks, jo pirms
tam jānokārto virkne
formalitāšu.
Visu izglītības iestāžu remontdarbiem kopumā šogad plānots
tērēt gandrīz 2,3 miljonus latu.
Lielākā daļa finansējuma paredzēta 4. vidusskolas piebūves
celtniecības uzsākšanai.
Remontdarbi, kas katrā izglītības iestādē līdz 2013. gadam jāpaveic pirmām kārtām, ieplānoti jau
krietni iepriekš, un vasaras sākumā tiek izsludināti konkursi, lai
noskaidrotu, kuram uzņēmumam
tos uzticēt paveikt. «Atsaucība ir
liela – katrā konkursā piesakās
vidēji pieci uzņēmumi, un mums
jāizvērtē viņu piedāvājums,»
I.Butkus paskaidro, ka noteicošais kritērijs ir zemākā cena, taču
vērā tiek ņemtas arī atsauksmes
un jau paveikto darbu kvalitāte.
Pēdējos gados izvērtusies laba
sadarbība arī ar vietējām būvniecības firmām, un I.Butkus uzteic
SIA «Rimts», SIA «Alvima»,
SIA «Slokas celtnieks» un citus
Jelgavas uzņēmumus, kas jau
iepriekš, izglītības iestādēs veicot
remontdarbus, apliecinājuši savu

profesionalitāti.
Remontdarbi lielākoties norit
par pašvaldības un valsts līdzekļiem. «Katru gadu šim nolūkam
piešķir aizvien vairāk un vairāk
līdzekļu, taču izmaksas palielinās,
arī vajadzību netrūkst,» I.Butkus
bilst, ka naudas arvien ir par maz
– vismaz katru otro gadu skolu
mācību kabinetos būtu nepieciešams kosmētiskais remonts, arī
skolu telpu durvis ir nolietojušās.
Dažās izglītības iestādēs sīkākus
remontdarbus iespēju robežās
veic pedagogi, skolēni un viņu
vecāki pēc savas iniciatīvas, un
tas ir uzteicami, taču lielie darbi
tiek uzticēti profesionāļiem.
Pavisam drīz sāksies logu nomaiņa 2. pamatskolā. Jaunus
logus iegūs izglītības iestādes ielas
fasāde un daļa fasādes pagalmā.
Pamatīgu remontu šovasar piedzīvos arī dušas telpas pie sporta
zāles. «Tās gadu gaitā ir pamatīgi
nolietojušās,» paskaidro I.Butkus.
3. pamatskolā vērienīgākie darbi
šogad saistās ar logu rāmju nomaiņu, savukārt 4. pamatskolā
izbūvēs divslīpņu jumtu, un darbi
uzticēti SIA «Slokas celtnieks».
Valsts investīciju projekta «Energoefektivitātes paaugstināšana»
pirmajā posmā izglītības iestāde
ieguva jaunus logus, šogad tā tiks
pie jumta, savukārt nākamgad
plānots nosiltināt fasādi,» atklāj
speciāliste. Šovasar 4. pamatskolā tiks nomainīts grīdas segums
sporta zālē un veikts remonts
vizuālās mākslas kabinetā, divos
kabinetos mainīs elektroapgaismojumu. I.Butkus ir gandarīta, ka
mūsu pilsētas izglītības iestādēs 80
procentos telpu jau ierīkots mūsdienīgs elektroapgaismojums.
1. ģimnāzijā remonts paredzēts vairākos mācību kabinetos,
Jelgavas Valsts ģimnāzijā – 3.

Vērienīgus
remontdarbus
šajā vasarā piedzīvo Jelgavas
Sākumskola,
kas rekon
strukcijas dēļ
jaunajā mācību
gadā uzņems
vairs tikai
pirmsskolas
vecuma bērnus. Perspektīvē plānots ēkai
uzcelt piebūvi,
kurā būtu arī
vieta baseinam.
Foto: JV
stāva gaitenī, 1. stāva vestibilā,
kā arī bibliotēkas telpās. Jaunu
veidolu iegūs 4. vidusskola – piebūvi –, iestādei tiks nomainīts
arī sporta zāles grīdas segums,
savukārt 5. vidusskolā renovēs
vizuālās mākslas kabinetu un
tualešu telpas ēkas 1. stāvā. Pērn
pie jauniem logiem tikusi 6. vidusskola, un šogad remontdarbi
turpinās. I.Butkus atklāj, ka SIA
«Rimts» šogad uzticēts siltināt
vienu izglītības iestādes korpusu,
tiks veikti arī apdares darbi, kā
arī kapitāli izremontētas sieviešu ģērbtuves, dušas un tualetes
telpas pie baseina. «6. vidusskolā,
tāpat kā vairākās citās izglītības
iestādēs, fiziski un morāli ir no-

Sākumskolu apdzīvos
bērnudārznieki

 Sintija Čepanone

Aizvadītajā mācību
gadā Jelgavas Sākumskolā līdztekus
skolēniem bija 174
pirmsskolas vecuma
bērni jeb astoņas grupas, bet jau nākamajā
mācību gadā iestāde
kļūs par trim bagātāka – tiks nokomplektētas 11 grupas,
kurās mājvietu radīs
apmēram 240 mazie
jelgavnieki. Šādas izmaiņas paredz Sākumskolas reorganizācija,
pēc kuras tā pārtaps
par pirmsskolas izglītības iestādi.
Jelgavas Sākumskolas ēka
Tērvetes ielā 4 savulaik būvēta
kā pirmsskolas izglītības iestāde, kas paredzēta 12 grupām
jeb 280 pirmsskolas vecuma
bērniem. Taču ar laiku tā kļuva
ne tikai par pašu mazāko, bet
arī par 1. – 4. klašu skolēnu mājvietu. Sākot ar nākamo mācību
gadu, namā atkal čalos tikai
bērnudārznieki. «Mūsu pilsētā
nepieciešamība pēc pirmsskolas izglītības iestādēm aug,
tieši tādēļ šis jautājums tika
risināts,» paskaidro Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja

Gunta Auza.
cībai, kas pirmsskolas izglītības
«2006./2007. mācību gadā iestādē ļautu uzņemt vēl vairāk
Jelgavas Sākumskolā tika pār- bērnu.
traukta pirmklasnieku uzņem«Mazliet jau, protams, žēl,
šana, un šogad iestādi absolvēja ka Sākumskolu reorganizē. Ar
4. klases skolēni, līdz ar to skolēnu vecākiem bija radusies
Sākumskolā palika 48 izglīto- lieliska sadarbība, pirmsskolas
jamie un 8 pirmsskolas vecuma izglītības iestādē attiecības
bērnu grupas,» G.Auza atklāj, veidojas mazliet citādākas.
ka turpmāk trešklasnieki un Taču – strādāsim!» skolas diceturtklasnieki mācīsies 3. vai 4. rektore Vēsma Bērtule atklāj,
pamatskolā, arī skolotāji darbu ka pedagogi par izmaiņām jau
turpinās citās Jelgavas izglītības informēti mutiski, līdztekus reiestādēs.
montiem norit darbs pie iekšējo
G.Auza stāsta, ka līdzekļus normatīvo dokumentu pārstrāskolas reorganizācijai piešķī- des atbilstoši izglītības iestādes
rusi pašvaldība.
profilam, savu«36 000 latus pa- Jelgavas Sākumskola
kārt lielākās
redzēts tērēt tel- Ēka celta 1979. gadā, un mājvietu problēmas pašpu renovācijai, tajā rada pilsētas 2. bērnudārzs. laik sagādā pelai tās atbilstu 1992./1993. mācību gadā tur tika dagogu piesaispirmsskolas bēr- atvērta Sākumskola ar bērnudār- te. «Tāpat kā
nu vajadzībām, za grupām, bet 2001. gadā izglī- visā valstī, arī
aprīkojuma ie- tības iestāde kļuva par Jelgavas Jelgavā trūkst
gādei plānots Sākumskolu.
pirmsskolas
izlietot 10 400
skolotāju. Kolatus,» viņa bilst – mācību lī- pumā mūsu iestādei nepieciedzekļiem, tostarp rotaļlietām, šamas 12 pedagoģiskās likmes,
spēlēm, uzskates materiāliem kas ir apmēram desmit cilvēku,»
atvēlēti 3600 lati, virtuves trau- paskaidro V.Bērtule.
ku iegādei – 1000, savukārt
Izglītības pārvaldes vadītāja
mazo nodrošināšanai ar guļvie- rosina atsaukties pedagogus,
tu – 8000 lati, tādējādi mazie kas vēlētos strādāt. Ar vakanvarēs apdzīvot telpas, kas aprī- tajām darba vietām ne tikai
kotas atbilstoši viņu vecumam. šajā pirmsskolas izglītības ie
Pārvaldes vadītāja arī atklāj, ka stādē var iepazīties Izglītības
šogad plānots izstrādāt tehnisko pārvaldes mājas lapā: www.jip.
projektu ēkas piebūves celtnie- jelgava.lv.

vecojis arī grīdas segums, taču
pagaidām tā nomaiņai pietrūkst
līdzekļu,» tā speciāliste. Spīdolas ģimnāzijā šīs vasaras laikā
iecerēts izremontēt trīs telpas
– fizikas, matemātikas kabinetu,
kā arī konferenču zāli, kurā norit
vēstures un politikas apgūšana. 1.
internātpamatskolā paredzēta
daļēja jumta nomaiņa, un pie jauniem logiem šogad tiks internāta
ēka, tiks renovētas arī medicīnas
kabinetu telpas. Turklāt kā 1., tā
2. sanatorijas internātpamatskolā ierīkos ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu. Bet
Amatu skolā beidzot tiks izbūvēta ēdnīca, renovēt paredzēts arī
metālapstrādes darbnīcu.
I.Butkus atzīst, ka lielāku vai
mazāku remontu piedzīvo arī
teju visas pirmsskolas izglītības
iestādes. Nu mazie bērnudārzos
var priecāties par jaunām lapenītēm, bet pašlaik pilnā sparā
rit grupu telpu remontdarbi.
Piemēram, «Kamolītī» remontu
piedzīvos gaitenis, bet pie jauna
grīdas seguma tiks četras grupiņas, «Vārpiņā» kapitāli renovē
vienas grupas tualetes, savukārt
pārējās telpās norit kosmētiskais
remonts, «Zemenītē» remontētas tiek garderobes mazbērnu
grupās, paredzēts izbūvēt arī vējtverus. Runājot par vērienīgākajiem plāniem, speciāliste piebilst
– pirmsskolas izglītības iestādei
«Pasaciņa» veiks pārsegumu nostiprināšanu un divslīpņu jumta
izbūvi virs divām guļamtelpām.

Spīdolas ģimnāzijā remontu piedzīvos trīs telpas – fizikas, matemātikas kabinets, kā arī konferenču zāle, kurā norit vēstures un
politikas apgūšana. «Ja būtu vairāk līdzekļu, izglītības iestādē
remontētu visu pēc kārtas,» bilst skolas direktore Ilze Vilkārse.

6. vidusskola pērn ieguva jaunus logus, savukārt šogad tai
siltinās vienu korpusu un veiks apdari. Kapitālais remonts
iestādē notiks sieviešu ģērbtuvēs, dušas un tualetes telpās
pie baseina.

Jelgavas izglītības iestāžu 9. klašu beidzēji
2006./2007. mācību gadā

Jelgavas pilsētas dienas izglītības iestāžu izglītojamie 9. klasi ar pamatizglītības apliecību beidza 779, t.i., 97,4
procenti no izglītojamajiem mācību gada beigās.
Jelgavas pilsētā 9. klasi ar pamatizglītības apliecību beidza 814 izglītojamie,
t.i., 95,2 procenti no izglītojamajiem mācību gada beigās.
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KULTŪRA

Kultūras pasākumi
 30. jūnijā pulksten 18 – deju
kolektīva «Rota» 20 gadu jubilejas koncerts (Jelgavas kultūras
namā). 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 varēs aplūkot arī tapšanas procesā,
sākot 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
īpaša uguns skulptūra «Saules
zīme». Festivāla laikā piektdien
un sestdien notiks 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).
 1. jūlijā – Jelgavas sporta
veterānu komandu finālsacensības vieglatlētikā, handbolā,
basketbolā un futbolā LSVS
44. sporta spēlēs Kandavā.
 14. jūlijā – Jelgavas BJSS
atklātais čempionāts airēšanā (BJSS airēšanas bāzē Pils
salā).
 15. jūlijā – Jelgavas BJSS
junioru čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā (BJSS
airēšanas bāzē Pils salā).
 18. jūlijā pulksten 19 –
«Traffic» 1. līgas čempionāts
futbolā FK «Jelgava» – JFC
«Kauguri – PBLC» (Jūrmala)
(stadionā Sporta ielā 2).
 22. jūlijā – Jelgavas pilsētas
čempionāts biljardā, 8. kārta
(6. vidusskolā).

Ceturtdiena, 2007. gada 28. jūnijs

Smilšu skulptūras vasaras,
saules un modes zīmē

 Ritma Gaidamoviča

Starptautiskais smilšu
skulptūru festivāls
«Summer Signs»
no 2. līdz 8. jūlijam
Pasta salā

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Kultūra» un Jelgavas
dome sadarbībā ar
SIA «Slokas celtnieks»
un pasākuma ģenerāl
sponsoru «Parex banka» no 2. līdz 7. jūlijam
piedāvā starptautisko smilšu skulptūru
festivālu «Summer
Signs» (Vasaras zīmes), kas norisināsies
Pasta salā.
Aģentūras «Kultūra» projektu
vadītājs Ivars Pirvics stāsta, ka,
jau organizējot Ledus skulptūru
festivālu, paralēli noritēja sarunas ar smilšu tēlniekiem un festivālu kuratoriem. «Lielākā daļa
ledus festivālu organizatoru un
skulptoru vasaras sezonā darbojas smilšu tēlniecības jomā.
Tieši tāpēc jau ilgāku laiku visā
pasaulē veiksmīgi attīstās ledus
un smilšu skulptūru festivālu
kustība. Šogad desmitgadi atzīmēs Ledus skulptūru festivāls.
Kā loģisks turpinājums tam
paredzēts arī smilšu skulptūru
festivāls «Summer Signs», kas
pirmo reizi Latvijā no 2. līdz 7.
jūlijam norisināsies Jelgavā,
Pasta salā,» tā I.Pirvics.
Plānots, ka festivālā piedalīsies 20 atzīti skulptori no kaimiņvalstīm, Krievijas, Anglijas,
kā arī pašmāju mākslinieki.
Dalību pasākumā pieteikusi
arī tēlniece Jelgavas Mākslas
skolas tēlniecības nodarbību
vadītāja jelgavniece Nellija
Skujeniece.
Pašlaik Pasta salā sākti gatavošanās darbi – SIA «Slokas
celtnieks» sagādājis vairākus
desmitus tonnu smilšu, bet
kopumā paredzēts izlietot 400
tonnas materiāla. Jau 26. jūnijā
norises vietā ieradās festivāla
mākslinieciskais un tehniskais
konsultants bērnu un jauniešu smilšu skulptūru festivāla
«Zelta smilšu grauds» Pāvilostā kurators un idejas autors

6. jūlijs
• Pulksten 20 – festivāla atklāšana – karstākais šovs «Viva La
Bomba», modes nama «Tēma»
piedāvātās «Modes zīmes».
• Pulksten 22 – mākslinieku
apbalvošanas ceremonija, sešus
metrus augstās uguns skulptūras
«Saules zīme» iedegšana.
Ieeja skulptūru parkā pieaugušajiem – Ls 1, bērniem un pensionāriem – Ls 0,50.

Šī ir profesionālas krievu mākslinieces Tatjanas Sagadējevas iecerētā smilšu skulptūras skice.
Māksliniece Jelgavā bijusi pirms diviem gadiem un piedalījusies 7. Ledus skulptūru festivālā. Tajā
ar japāņu sievietes tēlu, kurai rokās vēdeklis, viņa ieguva 1. vietu individuālajā izpildījumā.
Zigmunds Vilnis. Viņš kopā ar
savu komandu veido centrālo
skulptūru, kas atspoguļos festivāla būtību, un 2. jūlijā to varēs
aplūkot festivāla dalībnieki,
bet vēlāk – ikviens interesents.
Paredzēts, ka skulptūrā tiks
atveidoti galveno atbalstītāju
logo.
Pārējie dalībnieki skulptūras
sāks veidot 3. jūlija rītā, un
katrā komandā būs divi cilvēki.
Smilšu tēlu augstums – aptuveni
trīs metri. «Lielu fizisku darbu
prasa pamatnes sagatavošana.
Jau tagad, pateicoties mūsu
atbalstītājam SIA «Slokas celtnieks», izveidotas četrkantainas
dažāda izmēra koka formas 60
centimetru augstumā, ar kuru
palīdzību no samitrinātām un
sablietētām smiltīm tiks veidots
skulptūras pamats. Kad smiltis
pamata formā sablietētas, tiek
likta nākamā kārta, un tā pavisam četras, līdz no augšas uz
apakšu tiek veidota mākslinieka
iecerētā smilšu skulptūra,»

stāsta I.Pirvics.
Festivāla organizatoriem
mākslinieku iesniegto skulptūru ieceru skiču tematika ir ļoti
plaša, sākot ar naivi bērnišķīgiem varoņiem, mitoloģiskiem
tēliem un beidzot ar stilizētiem
dabas elementiem un sarežģītu
dekoratīvu formu atveidojumiem.
Interesenti skulptūru veidošanu varēs apskatīt no 5. līdz
8. jūlijam katru dienu no pulksten 10 līdz 23. Ieeja skulptūru
parkā maksās latu, bērniem un
pensionāriem – 50 santīmus.
Taču oficiālā festivāla atklāšana
notiks 6. jūlijā pulksten 20 ar
karstāko šovu šajos platuma
grādos «Viva La Bomba» – ar
mūziķiem Intaru Busuli jautrā
Julio lomā, Amber – valdzinošā Maria, Uldi Marhileviču
– karstasinīgais Colenel Majito,
Laimi Rācenāju – Don Pedro un
citu pazīstamu mūziķu piedalīšanos, ieradīsies arī viesis no
Meksikas – Javjr, kurš būs kopā

ar vienmēr dzirkstošo Perlu un
visdzīvāko orķestri «La Banda
Doce Latino». Baudīt varēs arī
modes nama «Tēma» draugu
tērpu šovus «Modes zīmes» un
jaunākās kolekcijas uz brīvdabas modes skates mēles, kas
noslēgsies smiltīs.
Pulksten 22 notiks mākslinieku apbalvošanas ceremonija,
uzvarētāji saņems naudas prēmiju, bet noslēgumā tiks aizdegta sešus metrus augsta uguns
skulptūra «Saules zīme».
Sestdien, 7. jūlijā, kā vietējie,
tā pilsētas viesi laiku varēs
pavadīt Pasta salā, kas šajās
brīvdienās būs pārvērsta par
pludmali. Tajā līdztekus smilšu
skulptūrām norisināsies arī
citas aktivitātes. Pulksten 19
uzstāsies festivāla īpašie viesi
no Meksikas, mariači ansamblis
«Mariachi Juvenil Santa Cecilia», savukārt pulksten 20 uz
skatuves kāps modeļi ar «Modes
zīmju» mākslinieku kolekcijām.
Vakars noslēgsies pie Jelgavas

Vēlos dzīvot drošā pilsētā!
  Ritma Gaidamoviča

Noslēdzies Jelgavas
pilsētas un rajona
policijas sadarbībā
ar Jelgavas domi,
Jelgavas Izglītības
pārvaldi un pašvaldības aģentūru «Pilsētsaimniecība» rīkotais
neklātienes konkurss
Jelgavas skolēniem
«Vēlos dzīvot drošā pilsētā!». Tas norisinājās maijā, un
konkursā piedalījās
trīs skolēni. Konkursa mērķis – akcentēt bērnu drošības
jautājumus vasaras
brīvlaikā un sekmēt
negadījumu, kuros
cieš bērni, skaita samazināšanos.
Vasarā bērniem ir daudz
vairāk brīva laika, viņi kļūst
aktīvāki un biežāk uzturas
ārpus mājas. Lai vasaras
periods mazajiem pilsētniekiem būtu drošāks un mazinātu bērnu traumatismu,

ikvienam Jelgavas skolēnam
maijā tika piedāvāta iespēja
atrast pilsētā vietas un objektus, kuri nav droši bērniem.
Piemēram, vietas, kur nav
pietiekams apgaismojums vai
kurās var gūt elektrotraumas, pulcējas jaunieši alkohola vai citu apreibinošu
vielu lietošanai, ir nedroši
ceļa posmi, jaunbūves vai pamestas celtnes, kas mazos var
apdraudēt, kā arī nedrošas
ūdenstilpes. Konkursam bija
jāiesniedz šo vietu, objektu
v a i s it u ā ciju fo t o g rāfija s ,
klāt pievienojot precīzu adresi, problēmas aprakstu un
piedāvāto risinājumu, kā šo
lietu labot.
Nepilngadīgo lietu inspekcijas inspektore Tatjana Flandere stāsta: «Katru
gadu rudenī Jelgavas policija
organizē akciju «Drošības
dienas skolās», taču šogad
akcijā paredzēto konkursu
«Vēlos dzīvot drošā pilsētā!»
organizējām maijā, jo bija jādomā par vasaru, lai bērni arī
brīvlaikā justos droši un jau
laicīgi pārrunātu jautājumus

par drošību, peldēšanos un
brīvā laika pavadīšanu.»
Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
bērnu tiesību aizsardzībā
Līvija Vilcāne atzīst – ir ļoti
patīkami, ka šajā konkursā
iesaistījušies ne tikai bērni,
bet arī viņu vecāki un vecvecāki, zinot, ar ko nodarbojas
atvases saspringtajā ikdienā.
Šīs aktivitātes pierāda arī to,
ka bērni pilsētas labā gatavi
darīt daudz laba, kopā risinot
pamanītās problēmas.
Konkursam tika iesniegti
trīs darbi. Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolas 6.
klases skolnieks Aleksandrs
Akimovs aplūkojis bijušās
sēklu fabrikas ēku Viskaļu
ielā 70. Puisis stāsta, ka tur
viss salauzts, tādēļ bīstami staigāt, jo var gūt dažādas traumas. Turklāt ēkā ir
daudz ķimikāliju, kas bīstamas dzīvībai, tāpēc bērniem
tur nav ieteicams uzturēties.
Pēc puiša domām, ēku vajag
nojaukt un tās vietā ierīkot
tirdzniecības centru. Viņa
klasesbiedrs Deniss Trestjans

7. jūlijs
• Pulksten 19 - «Mariachi Juvenil Santa Cecilia» (Meksika,
Mehiko).
• Pulksten 20 – modes nama
«Tēma» piedāvātās «Modes
zīmes», kustību studijas «Es»
priekšnesumi, spēkrati sadarbībā
ar motoveikalu «Mocis», salonu
«Peugeot», «Retro».
• Pie Jelgavas Ledus halles «Viva
La 070707 Night», uzstājas
«Double Faced Eals», DJ no
«Jaffa Riga».
Ieeja līdz pulksten 22 – Ls 2, no
pulksten 22 – Ls 3.
8. jūlijs
• Pulksten 18 – Jelgavas kultūras
namā «Mariachi Juvenil Santa
Cecilia» (Meksika, Mehiko).
Ieeja Ls 2, 2,50.

Ledus halles, kur norisināsies
«Viva La 07 07 07 Night» grupas
«Double Faced Eels» un dīdžeju
apvienības «Jaffa Riga» vadībā.
Bet tie, kas sestdien nebūs paspējuši baudīt smilšu skulptūru
daiļumu, to varēs izdarīt arī
svētdien. Plānots, ka svētdien
pulksten 18 Jelgavas kultūras
namā uzstāsies pilsētas draugi
mākslinieki no Meksikas – meksikāņu tradicionālā mūzikas
grupa «Mariachi Juvenil Santa
Cecilia» ar 10 īstiem mariači
un 18 dejotājiem. Tad skatītāji
varēs salīdzināt latviešu dziedātāju atveidotos meksikāņus
ar īstajiem no Mehiko.

Konkursa organizatoru pārstāvji
(otrā rindā no
kreisās): Jelgavas
Izglītības pārvaldes speciāliste
Līvija Vilcāne,
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
speciāliste Daina
Done, konkursa uzvarētājas
Ļubovas mamma
Klaudija Bogdanova, inspektore
Tatjana Flandere
ar uzvarētājiem
(no kreisās)
Denisu Trestjanu
un Aleksandru
Akimovu.
Foto: JV
par bīstamu uzskata bijušās
Jelgavas Cukurfabrikas kopmītnes ēku Cukura ielā 1,
kurai izsisti logi, tajā uzturoties narkomāni un pusaudži,
kas var gūt dažādas traumas.
Viņš minējis arī nepabeigtās
dzemdību nama ēkas Brīvības
bulvārī 6 bīstamību un ierosina abu namu vietā ierīkot

jaunu tirdzniecības vai biroju
centru vai nojaukt šos objektus. Jelgavas 2. pamatskolas
6. klases skolniece Ļubova
Bogdanova savā darbā atklājusi vairākas vietas Vīgriežu
un Kastaņu ielā, kur bērni
var gūt elektrotraumas. Meitene pamanījusi arī daudzstāvu mājas Tērvetes ielā

bīstamību, taču patlaban šis
objekts jau tiek sakārtots.
Bērni saņēma dāvanas no
aģentūras «Pilsētsaimniecība», Izglītības pārvaldes,
Valsts policijas un dāvanu
kartes no veikala «Kanclers».
Konkursa turpinājums plānots jau rudenī, kad bērni
atsāks skolas gaitas.

