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BEZMAKSAS

Smiltis pārvēršas
mākslas darbos

Jelgava un pils gatava
prezidenta inaugurācijai
 Sintija Čepanone

Pilsētā valda liela rosība, jo atlicis vien pāris
dienu, līdz zvērestu
tautai nodos jaunais
Valsts prezidents Valdis
Zatlers. Inaugurācijas
ceremonija norisināsies Jelgavas pilī, tādēļ
pilsētnieki pie dzīvojamajām mājām un ie
stādēm 8. jūlijā aicināti
pacelt Valsts karogu.

Pasta salā, upes krastā, kur vēl nesen auga tikai zālīte, šonedēļ sabraukuši mākslinieki no Anglijas, Lietuvas, Krievijas un
Latvijas, lai pirmajā starptautiskajā smilšu skulptūru festivālā «Summer Signs» no smiltīm radītu mākslas darbus. Konkursa
darbi savas aprises iegūst pamazām, taču centrālā smilšu skulptūra jau gandrīz gatava – to kopā ar kolēģiem veido festivāla
mākslinieku konsultants un skulptors Zigmunds Vilnis. Gandrīz piecus metrus augstajā smilšu skulptūrā savijušies Meksikas
motīvi – kaktusi, mariači dziedātājs un vasaras zīmes. «Festivāls Jelgavā ir organizēts augstā līmenī, tas māksliniekiem rada
dubultu gandarījumu strādāt – smiltis ir ļoti kvalitatīvas, ar tehniku esam nodrošināti, visapkārt valda fantastiska atmosfēra,
atliek vien strādāt, lai jau nedēļas nogalē mūsu darbs varētu priecēt jelgavniekus un pilsētas viesus,» tā Z.Vilnis. Vienīgais, kas
nedaudz rada bažīgus māksliniekus, ir nepastāvīgie laika apstākļi un iespējamās lietus gāzes, kas var ieviest savas korekcijas,
taču profesionālie skulptori jau pieraduši būt gatavi improvizācijai. «Mēs varam paredzēt visu, bet ne laika apstākļus, tāpēc, jau
darbus veidojot, paredzam, ka, iespējams, kaut ko vajadzēs atjaunot – smilšu skulptūras ir īslaicīga māksla,» atzīst Z.Vilnis.
Foto: JV
Jelgavnieki mākslinieku veikumu varēs aplūkot jau no piektdienas, kad notiks festivāla atklāšana.

Sadraudzības līgums parakstīts – darbs sācies
 Ritma Gaidamoviča

Pagājušajā nedēļā
Francijas priekšpilsētā Ruelmalmezonā,
kurā dzīvo aptuveni 67
tūkstoši iedzīvotāju,
Jelgavas domes mērs
Andris Rāviņš un Ruelmalmezonas pilsētas
mērs Patriks Oliers parakstīja sadraudzības
līgumu. Pašlaik jau
zināmas jomas, kurās
tiks attīstīts kopīgs
darbs.
Sadraudzības līgums paredz
dot iespēju abu valstu iedzīvotājiem padziļināti iepazīt Eiropu,
nostiprināt kontaktus starp
iekšējām pašpārvaldēm, kā arī
attīstīt sadarbību kultūras, izglītības, sporta, ekonomiskajā
un citās jomās.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
A.Rāviņš stāsta, ka sarunas par

sadarbību ar šo Francijas pilsētu
notikušas jau otrajā tikšanās
reizē, kurā mērs Franciju apmeklēja kopā ar Latvijas Valsts
prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu
projekta «Pārsteidzošā Latvija»
laikā.
Pašlaik noslēgtais līgums paredz sadraudzību, taču Jelgavas
mērs stāsta, ka ar laiku katras
nozares pārstāvji izstrādās atsevišķu sadarbības līgumu, ar
saviem mērķiem un uzdevumiem.
Taču jau pirms sadraudzības
līguma parakstīšanas – maijā
– notikusi sadarbība izglītības
jomā, kad 20 Jelgavas Valsts
ģimnāzijas skolēni un divi
skolotāji viesojās Rišeljē licejā,
praktiski pielietojot skolā teorētiski apgūtās franču valodas
zināšanas un iepazīstot vietējo
kultūru. Rudenī Jelgavā gaidāmi Rišeljē liceja audzēkņi,
kas dzīvos latviešu ģimenēs
un iepazīs mūsu tautas tradī-

cijas, mācīsies mūsu valodu.
A.Rāviņš stāsta, ka patlaban
notiekot sadarbība starp Jelgavas Valsts ģimnāziju un Rišeljē
liceju, taču līgumu slēgs ar
Jelgavas Izglītības pārvaldi,
tādējādi iesaistīties varēs arī
citas Jelgavas skolas. Prioritāte
būs tām, kurās māca franču
valodu, jo zināms, ka franči reti
kad runā citās valodās.
Reizē, kad franči viesojās Jelgavā, tika panākta vienošanās
starp franču uzņēmēju, kas
nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu, Bruno Šaperonu un Jelgavas Amatu skolu. Tas paredz,
ka vienu nedēļu divos mēnešos
francūzis ieradīsies Amatu skolā
un mācīs tās audzēkņiem franču
virtuves noslēpumus, apkalpošanas kultūru un visu, kas saistīts
ar šo nozari. Uzņēmējs izrādījis
arī interesi par sadarbību ar Jelgavas maiznīcu, lai piestrādātu
pie franču maizīšu cepšanas, lai
tās ne tikai pēc izskata atbilstu
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nosaukumam, bet arī pēc garšas
būtu tādas.
Trešā lieta, par kuru interesi
izrādījusi Jelgava, ir civilās
aizsardzības plāns Ruelmalmezonas pilsētā. Latvijā patlaban
mainās Civilās aizsardzības
likums, kas paredz katrai pilsētai izveidot savu civilās aizsardzības plānu. A.Rāviņš stāsta,
ka saņemti Francijas pilsētas
civilās aizsardzības metodiskie
materiāli un pilsētas izstrādātais civilās aizsardzības plāns,
kas ir ļoti līdzīgs tam, kāds
nepieciešams Jelgavai. Tāpēc
arī šajā nozarē turpmāk tiks
veiktas pārrunas par sadarbību,
jo Ruelmalmezonā ir ļoti detalizēti izstrādāts plāns, kas paredz,
kā rīkoties ikvienā ekstremālā
situācijā.
Pašlaik tiek veiktas pārrunas
par transporta pārvadājumiem
ar mērķi atvērt maršrutu Parīze
– Rīga, kura transporta tīklā ar
laiku iekļautos arī Jelgava.

«Jau var teikt, ka Jelgava
ir gatava sagaidīt augstos viesus,» pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns bilst, ka pēdējie
pilsētas sapošanas darbi noritēs
svētdienas, 8. jūlija, rītā, taču
pārējie lielākoties jau paveikti.
Un pilsēta kļuvusi krāšņāka,
nekā to ierasts vērot ikdienā.
«Vēsturiskais notikums tikai
nedaudz pasteidzinājis darbus,
ko, labiekārtojot pilsētu, bija
plānots paveikt tuvākajā laikā,»
saka A.Baļčūns, norādot, ka īpašu svētku gaisotni Jelgavā radīs
Valsts karogi. «Tilti tiks noformēti ar mazajiem karodziņiem.
Tas tiks izdarīts jau sestdien,
savukārt Hercoga Jēkaba laukumā karogi tiks pacelti 8. jūlija
rītā,» atklāj «Pilsētsaimniecības»
direktors.
Gatavību uzņemt viesus apliecina arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) direktors
Andrejs Garančs. «Augstskolā
beidzies izlaidumu laiks, un nu
visas telpas pilī ir rūpīgi iztīrītas,» viņš atklāj, ka vienīgi remonts rit savu gaitu un darbi uz
dienu mitēsies vien 8. jūlijā.
Plānots, ka uz inaugurācijas
ceremoniju Jelgavas pilī ieradīsies ap 700 viesu. Lielākā rosība
paredzama Sudraba zālē, kur
notiks Valda Zatlera sasveicināšanās ar lūgtajiem viesiem,
savukārt aulā jaunais Latvijas

Transporta kustības
ierobežojumi
Jelgavā 8. jūlijā
No pulksten 18.10 līdz 18.50
satiksme būs slēgta:
• Akadēmijas ielā posmā no
Raiņa līdz Lielajai ielai;
• Lielajā ielā posmā no Pasta ielas
līdz Čakstes bulvārim;
• Uzvaras ielā posmā no Lielās
līdz Uzvaras ielai.

prezidents teiks svinīgo uzrunu.
«Tas, ka par šī vērienīgā notikuma norises vietu izvēlēta Jelgavas
pils, protams, ceļ LLU prestižu.
Allaž esam centušies visu paveikt
pēc vislabākās sirdsapziņas un
ceram, ka arī šoreiz pasākums
izdosies,» saka A.Garančs.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja Iveta
Šurma stāsta, ka prezidenta
inaugurācijas ceremonija Jelgavas pilī sāksies pulksten 19,
taču pirms tam paredzēta Valda
Zatlera uzruna jelgavniekiem.
«Ikviens pilsētas iedzīvotājs un
viesis aicināts būt klāt vēsturiskajā brīdī, kad pulksten 18.15
pie Jāņa Čakstes pieminekļa svinīgu uzrunu teiks jaunais Valsts
prezidents Valdis Zatlers,» saka
I.Šurma, piebilstot, ka šī notikuma dēļ svētdienas vakarā gandrīz
uz stundu transporta kustība tiks
slēgta pilsētas ielās J.Čakstes
pieminekļa apkārtnē. Viņa arī
aicina pilsētas iedzīvotājus pie
dzīvojamajām mājām, valsts,
pašvaldības un citām iestādēm
pacelt karogu, tā apliecinot cieņu
jaunajam prezidentam.
Joprojām sabiedrībā izskan
jautājums, kāpēc tieši Jelgava
izraudzīta par Valsts prezidenta
inaugurācijas ceremonijas norises vietu. I.Šurma pamato, ka
Jelgava ir studentu pilsēta un
viens no zinātnes centriem. Tā
vēsturiski bijusi arī valsts galvaspilsēta, turklāt vienīgā pilsēta
Latvijā, kuras ģerbonī atainots
mazais valsts ģerbonis.

Kāzu «bums» arī Jelgavā
 Sintija Čepanone

Šajā sestdienā Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļā
jāvārdu teiks 13 pāri.
«Laulību rekords vienā dienā
pārspēts par vienu pāri – līdz
šim vienā dienā esam salaulājuši 12 pārus,» Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas vietniece
Gunta Kalniņa teic, ka maģiskais datums – 07.07.07. – solās
būt spraigs darba cēliens.
Daudzi septītnieku uzskata
par veiksmes ciparu, un pirmie
pāri zīmīgo datumu ar trijiem
septītniekiem Jelgavā par savu
kāzu dienu izvēlējās jau pērn
decembrī. «Laulību ceremoniju
iespējams pieteikt pusgadu iepriekš,» paskaidro G.Kalniņa un
atklāj – kaut arī interese kāzas
svinēt 07.07.07. sākotnēji bijusi

milzīga, jāvārdu septītā gada
septītā mēneša septītajā datumā
teiks 13 pāri. Pirmais – jau pulksten 11, bet pēdējā ceremonija
sāksies pulksten 17.30.
G.Kalniņa bilst, ka vairākām
topošajām ģimenēm šis it kā
īpašais kāzu datums bijis vien
sagadīšanās, savukārt citām
no tā nācies atteikties, laulības
pārceļot uz citu dienu. Viens no
iemesliem – milzīgais pieprasījums pēc svinību vietām. Nav
noslēpums, ka šajā sestdienā
kāzu «bums» valdīs visā Latvijā,
līdz ar to par vietas, kur pulcēties pēc oficiālās ceremonijas,
izvēli vajadzēja padomāt jau
krietni iepriekš. «No laulību
ceremonijas 7. jūlijā Jelgavā
šogad atteicās trīs pāri, taču
viņu vietu ātri vien aizņēma
citi,» tā Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietniece.
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Jelgavā vairāk nekā
2000 narkomānu

Pilsētnieks vērtē

Vai dosieties uz
Smilšu skulptūru
festivālu?

Dažas lietas, kas
pusaudzim noteikti
būtu jāzina un jāsaprot

«Vecāki to, ka bērns lieto narkotikas, pamana ļoti vēlu – bieži vien jau tad, kad viņu izslēdz no
skolas vai rodas nopietni veselības traucējumi. Kāpēc tā notiek? Atbilde ir viena – mēs esam
aizmirsuši, ko nozīmē savstarpējās attiecības,» uzskata Atkarību profilakses kabineta vadītāja
Mārīte Ose.
Foto: JV
 Kristīne Pētersone

2002. gadā, ANO programmas atbalstīts, Jelgavā tika izveidots
Atkarību profilakses
kabinets. Tā sākotnējais galvenais uzdevums bija veikt šļirču
apmaiņu narkomānu
vidū, taču, projektam
noslēdzoties, pašvaldība izprata šāda centra
nepieciešamību Jelgavā, un nu, darbojoties
Sociālo lietu pārvaldes
paspārnē, tā mērķi
un uzdevumi būtiski
paplašinājušies.
Pašlaik centrs jau sniedz arī
konsultējošu atbalstu narkotisko vielu, alkohola, datora un
azartspēļu atkarīgajiem, kā arī
jautājumos, kas saistīti ar bērnu
tirdzniecību un prostitūciju.
Atkarību profilakses kabinetā
iespējams veikt HIV testus un
citu slimību analīzes.
Provizoriski aprēķini liecina,
ka pirms diviem gadiem Jelgavā
bija ap 2000 narkomānu, taču
pašlaik tiek lēsts, ka to skaits varētu būt krietni audzis. Kā gadu
gaitā mainās narkomāni, kādu
palīdzību iespējams saņemt
gan pašiem atkarīgajiem, gan
viņu ģimenes locekļiem – par to
saruna ar Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes vecāko speciālisti darbam ar personām ar atkarības
problēmām Mārīti Osi.
Vai, sākot šo darbu, jūs
apzinājāties, ka narkomānija pilsētā ir tik liela problēma?
Noteikti nē. Lai gan pirms
tam, strādājot par medmāsu,
bieži nācās apmeklēt arī ģimenes, kurās ir atkarīgi cilvēki, es
nespēju iedomāties, ka pilsētā ir

tik daudz iedzīvotāju, kas kļuvuši atkarīgi no narkotiskajām
vielām.
Droši vien nav viegli iegūt
šādu cilvēku uzticību. Kā
kabineta darbiniekiem tas
ir izdevies?
Protams, kļūt par savējo narkomānu vidū un iemantot viņu
uzticību svešam ir praktiski
neiespējami. Tāpēc sākumā
mēs piesaistījām cilvēkus, kas
reiz bijuši narkomāni, jo viņiem uzticību iegūt vieglāk.
Tā pamazām sākām ar šļirču
maiņu, bet pašlaik tā ir tikai
neliela daļa no mūsu darba.
Iespējams, ka daļai sabiedrības
tas var šķist nevajadzīgs darbs
– pretimnākšana cilvēkam, kurš
pats izvēlējies šādu ceļu. Taču
jāsaprot, ka, nedarot neko, tā
kļūst par sabiedrības problēmu.
Narkomāni ļoti viegli inficējas
ar dažādām slimībām – nemainot šļirces, viņi inficē cits citu,
bet vēlāk arī nereti savas otras
pusītes, kas pat nenojauš par
drauga vai draudzenes atkarību
no narkotikām.
Brīžiem šķiet pat neiedomājami, ka cilvēks dzīvojis
ģimenē, diendienā redzēts,
it kā uzmanīts, bet neviens
nav pamanījis, ka viņš jau
ilgstoši lieto narkotikas.
Manuprāt, tā ir mūsdienu
sabiedrības problēma – cilvēki
ir tik aizņemti ar naudas pelnīšanu, ka savstarpējās attiecības
paliek ne vairs otrajā, bet jau
trešajā plānā. Ienāk pie manis
jauna meitene un stāsta par
puisi, ar kuru jau vairākus gadus dzīvo kopā, – sākumā stāsts
par alkoholu: puisis aizraujas
ar grādīgajiem, arī viņa sākusi
vismaz reizi nedēļā tos lietot,
bet vēlāk bēda izrās pavisam
cita. Kamēr meitene strādā
prestižā darbā, labi pelna, viņa

nav pamanījusi, ka puisis jau
gadiem lieto narkotikas. Šādi
cilvēki ļoti labi prot slēpt savas
izdarības – viņi valkā krekliņus
ar garām piedurknēm, savā
draugu kompānijā citus neved
un, kad tas atklājas, ir šoks.
Jūsu aplēses liecina, ka
narkomānu Jelgavā kļūst
vairāk. Tas notiek uz jauniešu rēķina?
Tieši tā – narkomāni kļūst
arvien jaunāki. 14 gadi ir tāds
optimāls vecums, kad vecākiem
būtu jāsāk nopietnāk uzmanīt
savas atvases, bet nereti tas
notiek pat vēl agrāk. Lielākā
problēma ir vecāku aizņemtība.
Skumji, bet līdz pat 90 procentiem atkarīgo jauniešu nāk no
nepilnām ģimenēm. Visbiežāk
tās ir mammas, kas vienas audzina bērnus, – viņas «raujas»
divos darbos, bet komunikācija
ar bērnu pārsvarā notiek pa
telefonu. Un mamma pat iedomāties nespēj, cik veikli bērns
tin viņu ap pirkstu. Sēž puisis
manā kabinetā, pats atnācis
runāt par savu problēmu, zvana
mamma, bet viņš ticami stāsta,
ka bibliotēkā lasa. Mamma pat
nenojauš, ka bērns jau labu
laiku lieto narkotikas. Mīļie
vecāki, telefons nav veids, kā
uzraudzīt bērnu! Ir dienas, kad
pie kabineta durvīm cilvēki sēž
rindā, un mēs neskaitām darba
stundas – cilvēks uz šejieni ir
atnācis, tātad viņam vajadzīga
palīdzība.
Vai viens no iemesliem,
kāpēc narkomānu kļūst
vairāk, ir arī tas, ka narkotikas pilsētā kļuvušas
pieejamākas?
Ja bērnam radusies interese
par kaut ko tādu, tad iegādāties narkotikas nav problēma.
Jelgavā kritiskie rajoni noteikti
ir Satiksmes iela un Meiju ceļš,

• Narkotiku īpatnība ir radīt atkarību, tas ir, nepieciešamību atkārtoti
izjust šīs kaifa un eiforijas sajūtas.
• Narkotika ir nelegāla ķimikālija.
• Arī marihuāna jeb zālīte ir nelegāla prece, un visā tās ceļā līdz patērētājam (pircējam) ar to darbojas likumpārkāpēji.
• Viens marihuānas smēķis satur tikpat daudz kancerogēno vielu, cik
vesela paciņa cigarešu. Marihuānas sveķi saindē nervu sistēmu, parādās
stabili psihiski traucējumi un nopietnas personības pārmaiņas. Marihuānas smēķētājiem pavājinās atmiņa, samazinās spēja koncentrēties,
parādās depresija, izveidojas naidīga viszinoša attieksme pret apkārtējiem, viņi izolējas no sabiedrības.
• Lietojot Extazy, visbīstamākais ir pats reibums. Lietotājs atdod milzīgu
enerģiju, pārkarsē organismu, zaudē daudz šķidruma, kas var izraisīt
akūtu sirds vājumu un pēkšņu nāvi. Uztveres traucējumu dēļ lietotājs
nejūt slāpes. Pēc reibuma – izteikts nogurums, nespēks, nomākts garastāvoklis, miegainība vai bezmiegs.
• Heroīna un citu opiātu ļaunums slēpjas apstāklī, ka pie šīm narkotikām
cilvēks ļoti ātri pierod. Devas jāpalielina pēc dažām nedēļām vai pat
dienām. Heroīna atkarība rodas jau pēc pirmās saņemtās devas.
• Amfetamīns – viena no visizplatītākajām narkotikām, saukta arī par
«klubu narkotikām». Bieži tiek lietots kopā ar alkoholu. Lietot var iedzerot, šņaucot, smēķējot, injicējot. Iedarbības ilgums ir 8 – 24 stundas.
Nepārtraukta amfetamīna lietošana var provocēt latentas psihiskas
saslimšanas, jo amfetamīns tieši ietekmē smadzeņu darbību.

Narkotiku visbiežāk izraisītie nāves cēloņi:

• pašnāvības vai slepkavības, kuru cēlonis ir vielas provocētā vardarbība pret sevi vai citu cilvēku;
• lietošanas izraisīts insults vai akūta sirds nepietiekamības dēļ;
• ķermeņa pārkaršana un atūdeņošanās;
• sirdstrieka, jo pārāk sašaurinās asinsvadi;
• saindēšanās piemaisījumu dēļ, ko izplatītāji pievienojuši
amfetamīnam.

Kā noteikt, vai bērns lieto narkotikas?

Ņemiet vērā! Lietojot narkotikas, bērniem mainās raksturs. Viņi kļūst agresīvāki, neiecietīgāki. Bieži vecāki to
izskaidro ar pusaudža vecuma krīzi, hormonu vētrām,
bet pievērsiet uzmanību arī citām pazīmēm!
Ir dažas vispārējas pazīmes, kas varētu liecināt par narkotiku lietošanu un kuras katrai mātei un tēvam, kā arī
jebkuram bērna tuviniekam būtu lietderīgi zināt:
• pastiprināti uzbudināts vai – gluži pretēji – kavēts,
bremzēts;
• parādās runas traucējumi;
• sejas ādas bālums, sausums, loki zem acīm vai arī sejas apsārtums
un taukaina āda;
• maskveida seja ar vāju mīmiku vai, tieši pretēji, ar ļoti dzīvu mīmiku;
• atmiņas traucējumi, nespēja loģiski domāt, nespēja izskaidrot savu
uzvedību;
• bezmiegs, ātra nogurdināmība mainās ar neizskaidrojamiem enerģijas
uzplūdiem;
• gaitas izmaiņas, neprecīzas kustības;
• izteikti šauras vai platas acu zīlītes;
• injekciju pēdas elkoņu ielokos, uz plaukstām, pēdām, kakla, kājām
un citās virspusējo vēnu atrašanās vietās (tajās pašās vietās var būt arī
skrāpējumi vai cigarešu dedzinājumi: bieži vien pusaudži tā mēģina
slēpt injicēšanas pēdas);
• biežas (it kā bez iemesla) iesnas;
• specifiska smaka no mutes, no apģērba atkarībā no vielu lietošanas
(kaņepes, līme utt.);
• nevīžība, netīrība, nolaidība, novājēšana.
• specifiska žargona lietošana (zāle – kaņepes; smaile – adata; skābjgalva – tāds, kurš regulāri lieto LSD; āfrikāņu bušs – kaņepes «zālītes»
formā; iesist, ietriekt – injicēt narkotikas; saliekts, uzāķējies – atkarīgs
no narkotikām; puķu ķeršana – heroīna smēķēšana; sakars – narkotiku
piegādātājs utt.).
Atsevišķi katra no minētajām pazīmēm tieši neliecina par narkotiku lietošanu, bet, novērojot vairākas no tām, būtu nepieciešams pēc padoma
vērsties pie speciālistiem.

Ganību iela, Lietuvas šosejas
abas puses. Fakts ir arī tas,
ka puišu tomēr ir vairāk nekā
meiteņu, biežāk narkomāni ir
krievvalodīgo cilvēku vidū.
Mūsu uzdevums nav apturēt slimību – ārstēšana notiek rehabilitācijas centros un
slimnīcās –, mūsu mērķis ir

Skaitļi runā

Dzimumstruktūra Jelgavā, %
2003

2004

46,2%
53,8%
46%
54%

2005

2006

45,9%
54,1%
45,8%
54,2%
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde

apturēt slimības, kas strauji
izplatās, kā arī konsultēt atkarīgos un jauniešus, kuriem
viegli nonākt uz šī ceļa. Mums
ir lieliska sadarbība ar skolām
– tiekamies ar jauniešiem, diskutējam un ceram, ka vismaz
kāds padomās, pirms sāks
lietot atkarības vielas.

Inese Fizare,
studente:
– Nē, jo dzīvoju rajonā,
līdz ar to ir
grūtības ar
satiksmi, lai
nokļūtu pilsētā. Bet, ja
sanāks, atbraukšu. Ir ļoti labi, ka
Jelgavā notiek šāds pasākums,
tas apliecina, ka Jelgava kļūst
aizvien populārāka un pie mums
brauc arvien vairāk ciemiņu no
citām Latvijas vietām.
Romans
Barausks,
pensionārs:
– Diez vai, jo
esmu viens
un man nav
kompānijas!
Labi, ka festivāls norisināsies Jelgavā, tas nozīmē, ka
jauniešiem ir jaunas izklaides
iespējas, tādējādi viņi tiek nodarbināti. Visi pasākumi labi, līdz
tajos neparādās vardarbība.
Astra
Klāsena,
strādājošā:
– Neapmeklēšu gan, jo
man visas
šīs dienas jāstrādā, taču
domāju, ka
cilvēkiem pasākums patiks. Tas
jauki, ka Jelgavā kāda jauna
izklaides iespēja. Es gan redzēju
informatīvo lapiņu, taču nepaņēmu. Man šķiet, ka informācijas par festivālu ir visai maz.
Ingars
Vēveris,
celtnieks:
– Diemžēl nesanāks, jo ar
ģimeni šonedēļ dodamies
uz Norvēģiju atpūsties.
Taču mēs regulāri apmeklējam
Ledus skulptūru festivālu. Festivāla norise Jelgavā vērtējama
ļoti pozitīvi, jo ieradīsies viesi,
kas nedzīvo Jelgavā, un varēs
novērtēt gan skulptūras, gan
pilsētas košumu. Es Jelgavā nedzīvoju ilgi un ik dienu redzu, ka
tā nepārtraukti mainās.
Ludmila
Hudobko,
audzina
bērniņu:
– Vēl nezinu,
vai apmeklēšu
Smilšu skulptūru festivālu,
taču informāciju par to esmu saņēmusi. Domājams, ka pasākums dod vairāk izklaides iespēju gan jelgavniekiem,
gan mūsu pilsētas ciemiņiem. Tas
būs festivāls, kurā skatāms kaut
kas skaists un māksliniecisks.
«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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Darbu
sāks jauna
rūpnīca
 Kristīne Pētersone

«Jelgavas izdevīgā atrašanās vieta un komunikācijas, kā arī
pilsētas ražošanas
tradīcijas un izglītības iestāžu esamība
bija noteicošie faktori,
kādēļ mūsu rūpnīcu izvēlējāmies atklāt šeit,»
atzīst «EuroMaint Rail»
prezidents Jonas Samuelsons, kura uzņēmums jau decembrī
Jelgavā sāks sniegt
dzelzceļa transporta
ritošās daļas servisa
pakalpojumus.
Uzņēmums parakstījis īres
līgumu ar SIA «Madara» par
rūpnīcas telpu īri Rūpniecības
ielā, kur tulīt sāksies to pielāgošana darbnīcas vajadzībām. Plānots, ka ražotne sāks darboties
decembra vidū, bet jau tagad
norit personāla atlase.
Šī darbnīca Jelgavā būs 14.
uzņēmuma rūpnīca. «EuroMaint Rail» ir vadošais Zviedrijas
dzelzceļa transporta ritošās daļas
servisa pakalpojumu sniedzējs,
un Jelgavas rūpnīca būs pirmā
ārpus Zviedrijas. Sākotnēji tur
tiks pārstrādātas rezerves daļas
un citas detaļas dzelzceļa transportam, dzinējiem un vagoniem.
Tiek plānots, ka darbnīcā tiks
nodarbināti 50 cilvēki, lai gan
pirmajā gadā būs nepieciešami
20 – 25 darbinieki.
«Zviedru dzelzceļa apkopes
tirgus ir viens no atvērtākajiem
konkurencei visā Eiropā. Biznesa uzsākšana Latvijā saskan
ar «EuroMaint» plāniem paplašināties starptautiskā mērogā,
tādējādi nodrošinot klātbūtni
potenciālajos tirgos,» uzsver
J.Samuelsons.
«EuroMaint» sekmīgi apvieno
inovatīvu domāšanu ar lielu
pieredzi, sniedzot radošu pieeju
tehnisko sistēmu pakalpojumiem, pielāgojot risinājumus
katram sadarbības partnerim.

Jelgavas vēlēšanu iecirkņi
• Jelgavas 3. pamatskola
Uzvaras ielā 10.
• Aģentūra «Kultūra»
K.Barona ielā 6
(Jelgavas kultūras namā).
• Jelgavas 1. ģimnāzija
Meiju ceļā 9.
• Jelgavas 5. vidusskola
Aspazijas ielā 20.
• Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskola Skolotāju ielā 8.
• Jelgavas 2. sanatorijas
internātpamatskola
Filozofu ielā 50.
• Jelgavas Valsts ģimnāzija
Mātera ielā 44.
• SIA «Zemgaļi»
Tērvetes ielā 91D.
• SIA «Alvima»
Lietuvas šosejā 2.
• Miezītes bibliotēka
Dobeles šosejā 100.
• Jelgavas 4. vidusskola
Akmeņu ielā 1.
• Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskola
Institūta ielā 1.
• A/s «Jelgavas Būvmateriālu
kombināts» Rubeņu ceļā 2.
• Jelgavas pilsētas slimnīca
Brīvības bulvārī 6.
• Jelgavas 6. vidusskola
Loka maģistrālē 29.
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3

Skolēni vasaras
brīvlaikā pelna naudu
 Ritma Gaidamoviča

Skolēni atzīst, ka strādāšana vasarā ir ļoti
lietderīga, turklāt par
to iespējams saņemt
atalgojumu. Darbs neesot nedz grūts, nedz
pārcilvēcisks, galvenais, lai padarīts godam. Pērnvasar skolniece Kristīne skaitījusi
automašīnas, ravējusi
puķes, apzinājusi kokus, kas traucē gājējiem, bet šogad savu
pirmo darba dienu
sākusi, ravējot smilšu
kasti Raiņa parkā. Viņa
strādāt pierunājusi arī
draudzeni Irinu.
Kā ierasts, Jelgavas dome
skolēniem piedāvā darba iespējas vasarā – šogad nodrošinātas
55 darba vietas. Pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
pilsētas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Zane Ķince
stāsta, ka dažādos pilsētas labiekārtošanas darbos no 1. līdz 29.
jūnijam iesaistījās 30 skolēni,
pārējie darbu sāka 2. jūlijā.
Aģentūrā strādā 2. pamatskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas,
Jelgavas 1. ģimnāzijas un Jelgavas 4. vidusskolas audzēkņi,
kas krāso soliņus, ravē gājēju
celiņus un laista apstādījumus
pilsētā. Ņemot vērā, ka arī visu
Jelgavas skolu apsaimniekošanas darbus aģentūra «Pilsētsaimniecība» ņēmusi savā
pārziņā, daļa bērnu piedalās
mācību iestāžu labiekārtošanas
darbos. Skolēni strādā grupās,
un katrai piesaistīts darba vadītājs, kas ik dienu uzrauga paveikto. Viena no grupām apzina
nolauztās ceļa zīmes, pazudušās
ielu nosaukumu plāksnītes
un apzīmētās elektroierīces,
lai speciālisti būtu informēti,
kur tās nepieciešams atjaunot.
Sākumā darbam aģentūrā ar

Vēl šodien un rīt kādā
no 15 Jelgavas vēlēšanu iecirkņiem var
iepazīties ar apturētajiem grozījumiem Nacionālās drošības un
Valsts drošības iestāžu
likumā, referenduma
balsošanas kārtību, kā
arī pieteikt balsošanu
mājās. Jelgavas vēlēšanu iecirkņi šodien
darbosies no pulksten
13 līdz 17, bet rīt – no
pulksten 11 līdz 15.
Lai pieteiktu balsošanu mājās,
vēlētājam jāuzraksta iesniegums, kas jānogādā tuvākajā
vēlēšanu iecirknī. To var izdarīt
jebkura vēlētāja uzticības persona
– sociālais darbinieks, radinieks,
draugs, pastnieks vai kaimiņš.
Iesniegumā jānorāda vēlētāja
vārds, uzvārds, personas kods
un precīza adrese, kur jāierodas
vēlēšanu komisijai, kā arī tālruņa numurs, lai būtu iespējams
sazināties problēmu gadījumā.
Iesniegumu var rakstīt brīvā
formā vai aizpildot veidlapu, kas

 Šodien tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš darba vizītē apmeklē
Jelgavu. Ministra vizīte sāksies jau

pulksten 10, kad viņš apmeklēs Jelgavas
cietumu, pulksten 11.30 – Jelgavas
tiesu, pulksten 13 – Jelgavas Zemesgrāmatas nodaļu, pulksten 15 – Pārlielupes
cietumu, bet pulksten 16 G.Bērziņam
paredzēta tikšanās ar Jelgavas pilsētas
domes vadību.

 Laika posmā no 18. līdz 25.
jūnijam visvairāk atļautā braukšanas ātruma pārkāpēju bijis uz
Jelgavas šosejas Rīgas rajonā,

liecina VAS «Latvijas valsts ceļi» apkopotie satiksmes uzskaites dati. Šajā
posmā atļauto braukšanas ātrumu
pārsnieguši 78,98 procenti autovadītāju, kas ir par 4,3 procentiem vairāk
nekā līdz šim ātrākajā ceļa posmā uz
Liepājas šosejas, kur Liepājas rajonā
no 30. aprīļa līdz 6. maijam atļauto braukšanas ātrumu pārsniedza
74,68 procenti šoferu. Vismazākais
ātruma pārkāpēju īpatsvars bijis Rīgas
apvedceļa posmā no Baltezera līdz
Saulkalnei, kur atļautā ātruma robežās
braukuši 74,38 procenti.
 16. jūlijā, dienu pirms studiju
pieteikumu pieņemšanas sākšanas,

Latvijas Universitātē Rīgā un
tās filiālēs Valkā un Daugavpilī
pieteikumus pamatstudijām
reflektanti varēs iesniegt arī 12
Hansabankas filiālēs visā Latvi16 gadus vecā Kristīne Topeca (no labās) šogad «Pilsētsaimniecībā» pieteikusies divas nedēļas jā, tostarp Jelgavā. Pamatstudijās
pirms darba sākšanas. Informāciju viņa ieguva no Jelgavas skolēnu domes. Iespaidos par pagājušā uzņemšana šogad notiek 48 programgada darbu un paveikto ieklausījusies arī viņas draudzene piecpadsmitgadīgā Irina Naumova, kas mās, tajā skaitā 31 akadēmiskajā un
šogad nolēmusi pievienoties, lai nopelnītu kabatas naudu. Meitenes vēl nezina, kā tērēs nopelnīto, 17 profesionālajās studiju programmās. Reflektanti var pieteikties četrām
Foto: JV
taču ir apņēmības pilnas līdz pat 31. jūlijam ik rītu pulksten 8 ierasties darbā.
studiju programmām, sarindojot tās
prioritārā secībā.

Jelgavas skolēnu domes palīdzību pieteicies vairāk audzēkņu,
nekā iespējams piedāvāt darba
vietas, taču Z.Ķince stāsta, ka
pašlaik dokumentus strādāšanai
jūlijā noformējuši 19, kaut arī
darbs piedāvāts 25 skolēniem.
Iespējams, tas izskaidrojams ar
to, ka daudzi no viņiem darbu
atraduši citviet.
«Bērni strādā labi, taču tāpat
kā starp pieaugušajiem atrodas
kāds slinkāks, kurš nedaudz
jāpabaksta un jāpakontrolē,
tomēr lielākā daļa darbu paveic
čakli. Darba gaitā labi redzams
ģimenē iemācītais un neiemācītais, jo daži bērni pat nemāk
elementāras lietas, taču prieks,
ka tagad viņi zinās, kā tās paveicamas,» tā Z.Ķince.

Vasarā strādāt un pelnīt naudu skolēniem ir iespēja arī ar
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) starpniecību. NVA projekts vasaras brīvlaikā ir valsts
un sabiedrības atbalsts, bērniem
un pusaudžiem sniedzot iespēju
apgūt darba iemaņas, prasmes un
pieredzi. Pieteikties strādāt varēja skolēni no 13 gadu vecuma.
Kā stāsta NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības aģente atbildīgā par skolēnu nodarbinātību
vasarā Jūlija Lovkova, šogad
uzņēmumu un iestāžu, kas vasarā vēlas nodarbināt skolēnus,
skaits ir nedaudz palielinājies.
Pagājušajā gadā tie bija 24, bet
šogad – jau 27 lielāki un mazāki uzņēmumi, iestādes, kas
pusaudžiem piedāvā 328 darba

vietas. Pirmās grupas bērni darbu uzsākuši 15. jūnijā un beigs
14. jūlijā, savukārt otrā strādās
no 16. jūlija līdz 15. augustam.
Visvairāk darba vietu piedāvāts
tirdzniecības nozarē, piemēram,
SIA «Maxima Latvija», SIA
«Alis» un SIA «Prestižs», kā arī
bērnu un jauniešu centrā «Junda». Kā lielākos darba devējus
var minēt arī kūdras ieguves
uzņēmumu SIA «Laflora» un
metālapstrādes SIA «Madara»,
pārējie darba vietu nodrošinātāji galvenokārt ir Jelgavas mazie
uzņēmumi. Nodarbinātības
aģente atzīst, ka skolēni šogad
bijuši ļoti aktīvi, jo vakancēm
pieteikušies gandrīz 600 bērnu,
kas teju divas reizes pārsniedz
darba vietu piedāvājumu.

Vēlēšanu iecirkņi atvērti
 Ritma Gaidamoviča

Īsi

pieejama CVK interneta mājas
lapā <www.cvk.lv>
Referendums un tautas nobalsošana norisināsies 7. jūlijā,
un par grozījumiem drošības
iestāžu likumos varēs nobalsot no
pulksten 7 līdz 22. Tautas nobalsošanas zīmē būs ierakstīts: «Vai
jūs esat par 2007. gada 1. marta
likuma «Grozījumi Nacionālās
drošības likumā» atcelšanu?»
un «Vai jūs esat par 2007. gada
1. marta likuma «Grozījumi
Valsts drošības iestāžu likumā»
atcelšanu?».
Ja kāds no iedzīvotājiem šajā
dienā nebūs Jelgavā, viņam ir iespēja referendumā balsot jebkurā
vēlēšanu iecirknī visā Latvijā. To
varēs izdarīt arī, referenduma
dienā ierodoties kādā no ārzemēs
izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.
Tautas balsis tiks skaitītas pēc
pulksten 22, provizoriskie rezultāti būs zināmi nākamajā rītā.
Referendums rīkots, jo Saeima šopavasar pieņēma valsts
drošības likumu grozījumus, kas
paredz, ka Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputāti
kopā ar pieaicinātām personām
var veikt pārbaudes drošības
iestādēs.

 Šodien Jelgavā notiek svētās
Terēzes relikviju godināšana.

Latvijas katoliskās baznīcas Bīskapu
konference vērsās pie Lizjē sanktuārija centra rektora ar lūgumu, ka
Latvija vēlas uzņemt svētās Terēzes
relikvijas, un šomēnes līdz pat 19.
jūlijam Latvija tās uzņem. Relikviārija
ceļš Latvijā sākās Liepājā, bet jau vakar
nonāca Jelgavā. Terēzi Latvijā iepazina,
pateicoties bīskapam Boļeslavam
Sloskānam, kurš no franču valodas
iztulkoja Terēzes dzīvesstāstu grāmatu «Kādas dvēseles stāsts». Svētās
Terēzes relikviju nogādāšana Latvijā ir
vēsturisks un unikāls notikums ne tikai
katoļticīgo, bet arī visu kristiešu un
to cilvēku vidū, kas pieder dažādām
reliģijām un kultūrām. Terēze ir viena
no svētajām, kuru par savu aizbildni
labprāt izvēlas jaunieši.

 Šodien Jelgavā darba vizītē
ierodas Šauļu pilsētas administrācijas darbinieki. Šauļu pašval-

dības pārstāvji pulksten 10.10 tiksies
ar Jelgavas pašvaldības vadību, pēc
tam noritēs sarunas ar administrācijas
vadību vai attiecīgās jomas speciālistiem par interešu jomām. Savukārt
pulksten 14.40 viesi apmeklēs Zemgales tehnoloģisko parku, pulksten
15.45 – Smilšu skulptūru festivālu, bet
pulksten 16.30 paredzēta viesošanās
nometnē «Lediņi».

 Pārlielupes bibliotēkā no 5.
līdz 13. jūlijam būs apskatāma bērnu zīmējumu ceļojošā
izstāde. Tās atklāšana – šodien pulksten 16.30. Atklāšanas

Vēl tikai šodien no pulksten 13 līdz 17 un rīt no pulksten 11 līdz
15 Jelgavas vēlēšanu iecirkņos ir iespēja iepazīties ar grozījumiem
drošības iestāžu likumos, bet jau sestdien no pulksten 7 līdz 22 visā
Latvijā norisināsies tautas nobalsošana. Iedzīvotājiem ir iespēja
balsot jebkurā no Latvijas vēlēšanu iecirkņiem.
Foto: JV

pasākumā skanēs dzeja un mūzika
par draudzību un mīlestību, varēs
aplūkot un vērtēt zīmējumus, kā arī
neformālā gaisotnē dalīties iespaidos
ar projekta Jelgavas koordinatori 4.
vidusskolas skolotāju Solveigu Nelsoni, projekta vadītāju Baibu Menniku,
biedrības «Rīgas Šri Činmoja centrs»
pārstāvi un mākslinieku Raimondu
Līcīti. Kopumā izstādē būs aplūkojami 133 zīmējumi. Šis projekts
sācies Portugālē un noslēgsies ASV
ar pasaules bērnu zīmējumu izstādi,
kurā būs apskatāmi arī Latvijas mazo
mākslinieku darbi. Jelgavu projektā
pārstāv 4. vidusskolas 1.a klase
un divas pirmsskolas izglītības
iestādes – «Rotaļa» un «Vārpiņa».
Projekta gaitā notiek arī draudzības
skrējiens. Jelgavnieki tam varēs pievienoties 26. jūlijā.
Kristīne Pētersone
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BIROJI JELGAVĀ

Biroja
ēkas kļūst
pieprasītas
Pieprasījums pēc biroju
ēku būvniecības pieauga pēc privātmāju celtniecības «buma», un
tas ir saistīts arī ar banku paplašināšanos un
kredītgrupu ienākšanu
tirgū, uzskata Jelgavas
domes būvinspektore
Natālija Ļubina. Savukārt pēdējā mēneša
laikā jūtams, ka celtniecība apstājusies, un
Būvvaldei kļuvis mazāk
darba, kas, iespējams,
skaidrojams ar kreditēšanas nosacījumu
izmaiņām, lēš būvinspektore.
«Joprojām aktīvāki būvētāji ir
privātīpašnieki, bet, pateicoties
investīciju piesaistei, arī valsts
un pašvaldību iestādes aktivizējas
– apmēram puse valsts un pašvaldības iestādēs veikto un plānoto
darbu ir telpu, ēku pārplānošana un modernizācija,» stāsta
N.Ļubina. Pilsētas centrs ir bijis
pieprasīts vienmēr, bet, atrisinot
piekļuves jautājumus, biroju ēkas
tiek celtas arī ārpus tā. «Šobrīd var
pat teikt, ka ārpus pilsētas centra
tiek būvēts vairāk,» pārliecināta
N.Ļubina. «Manuprāt, Atmodas
ielā būs moderna biznesa ēka ar
ērtu piekļuvi gan no Rīgas, gan no
Dobeles puses un automašīnu stāvlaukumiem. Tāpat darījumu centrs
tiek projektēts Rīgas ielā pie Ledus
halles,» viņa teic. N.Ļubina atklāj,
ka nākotnē birojus paredzēts būvēt
arī Svētes un Pasta ielas krustojumā, kur tagad atrodas maizes
kiosks. «Turklāt, nemitīgi augot
drošības, sanitārajām un citām
prasībām biroja telpās, pieaug arī
tendence izvēlēties plašas, lielas,
ērtas biroja telpas ar labiem darba
apstākļiem,» uzskata N.Ļubina.

Biroju telpu tirgū vērojama
tendence – apstājusies dzīvokļu
pārbūve par biroja telpām. «Tas
ir skaidrojams ar izmaiņām procedūrā, kas tika veiktas apmēram
pirms trim gadiem,» paskaidro
būvinspektore. Jaunie noteikumi
paredz, ka šādai dzīvokļa pārbūvei nepieciešama simtprocentīga
kaimiņu piekrišana, jo privatizēto
dzīvokļu saimnieki ir līdzīpašnieki. Cilvēkam, kurš vēlas veikt
pārbūvi, jāsavāc visu kaimiņu
paraksti, bet ir gadījumi, ka kāds
no iedzīvotājiem vēlāk parakstu
apstrīd. Piemēram, Mātera un
Lielās ielas krustojumā ēkai tika
uzcelta piebūve, bet vēlāk kāds no
dzīvokļu īpašniekiem apstrīdējis
savu parakstu. «Tagad piebūve jau
ilgu laiku stāv tukša un to nevar
pieņemt ekspluatācijā,» atklāj
N.Ļubina. Šī situācija pierāda, ka
būvētājiem un uzņēmējiem rodas
problēmas – gan tiek apturēts
vai traucēts bizness, gan rodas
papildu izdevumi, jo dzīvojamo
māju līdzīpašnieki savas tiesības
mēdz izmantot, lai «izsistu» sev
maksimālu labumu, nevis lai rūpētos par savu un visas sabiedrības
labklājību. Pēc «Jelgavas Vēstneša»
rīcībā esošās neoficiālās informācijas, kāds daudzdzīvokļu mājas
līdzīpašnieks par savu piekrišanu no uzņēmēja vēlējies saņemt
25 000 latu.
Obligāts ir arī noteikums, ka
publiskai telpai jābūt piekļuvei cilvēkiem ar kustību traucējumiem,
bet pandusu uzbūvēt ne vienmēr ir
iespējams. Dažkārt nav pietiekami
daudz vietas, lai varētu uzbūvēt
visām prasībām un tehniskajiem
parametriem atbilstošu pandusu,
tāpēc nereti izdevīgāk ir būvēt
jaunu ēku, kuras projektā var
ieplānot gan pandusu, gan citas
nepieciešamās lietas.
Būvinspektore uzskata, ka biro-
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Vērienīgie biroju centru projekti

Pēdējā laikā Jelgavā vērojams biroju ēku celtniecības
«bums» – tiek rekonstruētas esošās, kā arī būvētas
jaunas. Tāpēc «Jelgavas Vēstnesis» centās noskaidrot,
kā biroju ēku būvniecību vērtē pašvaldība, vai ēku īpašniekus nebaida klientu trūkums un kā situāciju raksturo
nekustamā īpašuma mākleri. Vērtējot biroju telpu tirgu
kopumā, izkristalizējas vairākas tendences. Pirmkārt, biroju ēkas arvien vairāk tiek celtas ārpus pilsētas centra,
paralēli atrisinot tik būtiskos piekļūšanas jautājumus.
Otrkārt, apstājusies dzīvokļu pārbūve par ofisiem, ko
sarežģī izmaiņas procedūrā. Treškārt, arī biroju telpu
cenas turpina kāpt, tiesa, nesasniedzot tik spēju lēcienu
kā dzīvojamo platību tirgū. Speciālistiem ir atšķirīgi
viedokļi – vieni uzskata, ka labu telpu Jelgavā trūkst
un topošie biroju centri ir nepieciešami, savukārt otri
šaubās, vai jaunuzceltajos biroju centros augsto cenu
un atrašanās dēļ būs gana daudz īrēt gribētāju.
ju telpas ir tās, kas iedzīvotājiem
traucē vismazāk, jo, pirmkārt, tiek
sakārtota ēkas fasāde, otrkārt, netiek radītas nepatīkamas smakas
kā tas ir, piemēram, gadījumā,
ja daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā ir
ierīkots zivju veikals.
«Pilsētas zonējums noteic, kur
ko drīkst būvēt, bet celtnes stāvu
skaitu un apbūves blīvumu regulē
projektēšanas normas,» skaidro
N.Ļubina. Viņasprāt, Jelgavā
maksimālais pieļaujamais biroju
ēkas augstums būtu trīs stāvi.
Būvniecības atļaujas izsniedz pilsētas Plānošanas un arhitektūras
nodaļa, un tas nozīmē, ka konkrētajā vietā drīkst būvēt konkrēto
objektu. «Savukārt būvinspektors
izvērtē, piemēram, vai teritorijas
zonējums to atļauj, vai objekts
drīkst būt tik liels, arī kvalitāti un
tehnoloģiju ievērošanu,» stāsta
būvinspektore. Viņa neatceras,
ka kādam būtu atteikts izsniegt
būvatļauju, tomēr gandrīz visiem
objektiem nākas veikt korekcijas,
un tās galvenokārt saistītas ar ēkas
tilpumu un stāvu skaitu.
Likumdošana paredz, ka valsts
un pašvaldību objektiem obligāti
nepieciešams būvuzraugs, kas seko
līdzi būvniecības darbiem. «Privātīpašnieku objektiem būvuzraugs
nav nepieciešams. Tādējādi vairāk
tiek kontrolēta valsts un pašvaldību iestāžu objektu kvalitāte, bet
privātos objektos būvinspektori
par kvalitāti īpaši nepārmet, jo
galvenais, ka īpašnieks ir ar to
mierā,» stāsta būvinspektore. Viņa
uzskata, ka mūsdienās ir būvmateriāli, ar kuriem ir viegli strādāt, un,
vizuāli vērtējot, kvalitāte izskatās
laba, tomēr gribētos, lai tā būtu
vēl labāka.

Esošo un jaunceļamo
biroju telpu īpašnieki
nākotnē raugās optimistiski un ir pārliecināti, ka
klientu netrūks, jo pagaidām Jelgavā pieprasījums pēc biroja telpām
pārsniedz piedāvājumu.

Biroju ēku būvnieku aktivitāte
Gads
2005
2006
2007.
1. kvartāls*

Plānotais		
Izsniegtās
Plānotā
būvatļaujas platība (m²)
5
2970
7
23 322

Realizētais
Ekspluatācijā
Platība (m²)
pieņemtās ēkas
2
1964
1
1250

0

0

0

Biznesa centrs «Zemgale» apvienos gan vēsturisko, gan moderno – ēkas Staļina laika arhitektūra
tiks saglabāta, papildinot to ar moderniem risinājumiem stiklā un izveidojot mūsdienīgas biroju
Foto: JV
telpas.

0

*Par 2007. gada otro kvartālu dati tiks apkopoti līdz 15. jūlijam.
Avots: Jelgavas pilsētas Būvvalde

Biroja telpu klases

A – augstas kvalitātes, mūsdienīgi aprīkota biroju ēka, kas atrodas prestižā
vietā, darījumu centrā. Ir autostāvvieta, apsardze utt.
B – A klasei līdzvērtīgas biroju telpas, kuras tomēr neatbilst vienam vai
vairākiem A klases birojiem izvirzītajiem nosacījumiem.
C – biroju telpas neremontētās ēkās, bieži padomju laika celtnēs vai dzīvojamajās ēkās ar vidējas kvalitātes iekšējo apdari.
D – biroju telpas pilnībā amortizētās vai birojiem nepiemērotās ēkās (rūpnīcu
korpusi, kopmītņu tipa ēkas u.c.), ar sliktas kvalitātes iekšējo apdari.
Avots: www.mazaisbizness.lv

Arī tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža» tiek Daļēji rekonstruēto biroju centru Raiņa ielā 20
piedāvātas biroju telpas, turklāt dažas no tām klienti izvēlas ērtās atrašanās vietas pilsētas
centrā un zemās nomas maksas dēļ. Brīvas telpas
vēl ir brīvas.
palikušas vien 4. stāvā.

Tirgotāju skats uz tirgu

Trūkst labu biroju

«Latio» nekustamā īpašuma
tirdzniecības speciālists Viktors
Svirkovskis:
«Pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, jo Jelgavā trūkst
ļoti labu ofisu. Piemēram, 140
kvadrātmetru biroju telpas Aviācijas ielā tika izīrētas nedēļas
laikā. To cena bija 10 eiro par
kvadrātmetru plus komunālie
maksājumi.
Klienti biroja telpas pārsvarā izvēlas īrēt, nevis pirkt, jo
tas ir milzīgs ieguldījums, bet
nav garantiju, ka bizness ies
no rokas. Vislielākais pieprasījums ir pilsētas centrā. Klienti
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visbiežāk vēlas 70 – 100
kvadrātmetru lielas telpas 1. stāvā
un ar ērtu
piebraukšanu kvartālā
starp Lielo,
Pasta, Raiņa
un Akadēmijas ielu, bet
tādu prakt i s k i n a v.
Klienti pat
ir gatavi samierināties ar telpām, sākot
no 30 kvadrātmetriem, bet tik
un tā šādu pieprasījumu Jelgavā apmierināt nevar. Reizēm
klients izvēlas pirkt dzīvokli,
lai pārveidotu to par biroju, bet
saskaras ar grūtībām, jo atsevišķi
dzīvokļu īpašnieki par piekrišanu
dzīvojamo telpu pārveidei par
nedzīvojamām prasa neadekvāti
lielas summas. Tas savukārt apgrūtina uzņēmējdarbību, jo tie
ir neparedzēti izdevumi klāt pie
pārbūves izmaksām. Turklāt uzņēmējdarbība ir pakļauta nekontrolējamam riskam, jo, piemēram,
pārtikas veikala atrašanās ēkas

pirmajā stāvā ir atkarīga nevis
no iedzīvotāju attieksmes pret
objektu, bet no tā, cik lielas summas tiks prasītas par piekrišanu
objekta ierīkošanai.
Tirgum raksturīga tendence
līdz šim bija cenu kāpums, kaut
gan biroju telpu tirgū tās neaug
tik strauji kā dzīvojamo platību
tirgū – pēdējo divu gadu laikā
dzīvojamo telpu cenas ir pieckāršojušās. Pašlaik vērojama
cenu stabilizācija, atsevišķos
tirgus segmentos – neliels kritums. Arī Jelgavā atsevišķu telpu īres cenas ir pārāk augstas,
piemēram, dažām telpām Lielajā ielā īres maksa tiek prasīta
pat 25 lati par kvadrātmetru.
Optimālais variants būtu tāds,
ja pilsētas centrā par telpām
1. stāvā būtu jāmaksā 15 lati
par kvadrātmetru plus PVN un
komunālie maksājumi, 2. stāvā
– 13, bet 3. stāvā – 12 lati par
kvadrātmetru.
Kā vēl vienu tendenci, kas raksturīga tieši Jelgavas tirgum, var
minēt maksu par tā dēvētajām
«hruščovkām». Rīgā šīm ēkām
ir viszemākās cenas, savukārt
Jelgavā – visaugstākās, jo tās
atrodas pilsētas centrā.

Jauno biroju ēku celtniecībā
tiek izmantoti mūsdienīgi materiāli, kā arī tiek piedāvātas
modernās tehnoloģijas, piemēram, centralizēta ventilācija,
gaisa kondicionēšana. Domāju,
ka šajā gadījumā par kvalitāti nav
jāsūdzas. Savukārt vecajās mājās
bieži ir problēmas ar santehniku,
piemēram, mēs paši vairākkārt
esam «pludojuši» («Latio» birojs
atrodas Lielajā ielā 15 – red.).
Turklāt, lai šādās ēkās ieviestu
modernās tehnoloģijas, jāiegulda
ievērojami līdzekļi.
Runājot par biroju klasēm, A
klases biroju Jelgavā nav. Tādi
daži tikai ir Rīgā, piemēram, Valdemāra centrs, un tieši atrašanās
galvaspilsētā tiem piešķir šo A
klasi. Pieļauju, ka jaunceļamajās
biroju ēkās būs B klases biroji,
bet jāteic, ka Jelgavā klases nav
izteikts rādītājs, kam klienti pievērstu uzmanību.
Kad Jelgava būs sasniegusi ap 30
procentus no Rīgas attīstības līmeņa, domāju, noteicošais biroju telpu
tirgū būs kvalitāte un ērtības, nevis atrašanās vieta, kā tas ir tagad.
Pieļauju, ka lēciens Jelgavas biroja
telpu attīstībā būs pēc kādiem trim
četriem gadiem.»

Pašlaik Jelgavā tiek būvēts visai
vērienīgs biroju centrs – Zemgales
Darījumu centrs Atmodas ielā 19.
Zemgales Darījumu centrā, kuru
paredzēts nodot ekspluatācijā līdz
2008. gada jūnijam, tiek plānots
otrajā un trešajā stāvā izvietot ap
60 biroju, stāsta centra vadītāja
Evisa Trepša. «Biroju platības ir
no 20 līdz pat 300 un vairāk kvadrātmetriem – viss atkarīgs no mūsu
klientu vēlmēm. Mēs piedāvājam
dažāda veida birojus – autonomos,
kas iekļauj labierīcības un virtuvīti, parastos, kur labierīcības
ir blakus, kā arī mazos birojus
(ap 20 kvadrātmetriem). Pastāv
iespēja, ka būs arī biroji ar izbūvētām kondicionēšanas sistēmām,»
atklāj E.Trepša. Viņa piebilst, ka
Zemgales Darījumu centra klienti,
ja vēlēsies, varēs izmantot arī pārrunu telpas, un, viņasprāt, tas ir
ļoti aktuāli mazajiem birojiem. Ēkā
būs arī administrators, pie kura
varēs nokopēt materiālus, saņemt
informāciju pa faksu, printēt.
Interese par biroju telpām Zemgales Darījumu centrā jau tagad ir
liela, kaut arī ēka tiks pabeigta tikai
nākamā gada vasarā. «Pašlaik ir
noslēgti rezervācijas līgumi par 25
procentiem no Zemgales Darījumu
centrā piedāvātajām platībām.
Pieprasījums pēc mūsu telpām ar
katru brīdi aug, jo piedāvājam vidēja izmēra platības, kas Jelgavā ir
pieprasītas, bet pašlaik netiek piedāvātas,» teic Zemgales Darījuma
centra vadītāja. Pēc viņas teiktā,
Jelgavā lielākais pieprasījums ir
līdz 100 kvadrātmetriem lieliem
B klases birojiem. Pašlaik Jelgavā
tiek piedāvātas līdz 50 un virs 200
kvadrātmetriem lielas platības, bet
netiek – vidēja izmēra telpas, uzskata E.Trepša. Telpas tiek piedāvātas
arī vecās ēkās vai jaunās, kurām
nav izdomāts labs plānojums, lai
varētu novietot automašīnas. Tāpēc, ņemot vērā tirgus tendences
Latvijā, nav iemesla domāt, ka pieprasījums pēc biroja telpām Jelgavā
mazināsies, piebilst Zemgales Darī-

RAF rūpnieciskajā zonā telpas
varētu izmantot uzņēmumi,
kam atrašanās pilsētas centrā
nav svarīga, piemēram, loģistikas firmas, ražošanas uzņēmumi, autosaloni.
Līdz ar Zemgales Darījumu
centru, biznesa centru «Zemgale» un Jelgavas Biznesa parku
tirgū ienāk pietiekami daudz
biroju telpu, kas likvidēs pašreizējo pieprasījumu. Un tikai tad,

kad tiks piepildīti šie centri, būs
vieta jauniem projektiem.
Klienti visvairāk vēlas triju veidu telpas – 30 kvadrātmetru, 100 kvadrātmetru
un 600 – 800 kvadrātmetru
plašas. Visā pasaulē pilsētās
ēku pirmajos stāvos galvenokārt izvietojas veikali un citi
pakalpojumu sniedzēji. Mūsu
pilsētā arī pamazām notiek šis
proces, bet uzņēmēji, veidojot
šos objektus, saskaras ar grūtībām. Manuprāt, prasība par
simtprocentīgu dzīvojamās
ēkas līdzīpašnieku piekrišanu
dzīvokļa pārbūvei ir aplama
prasība, jo līdzīpašnieki mēdz
pieprasīt par to finansiālu
gandarījumu. Tieši šī iemesla
dēļ ir aizkavējusies 1. stāvu
pārbūve. Citās valstīs, piemēram, Francijā, vajag iegūt
tikai noteikta procenta līdzīpašnieku piekrišanu. Daudzās
mūsu padomju stilā celtajās
daudzdzīvokļu ēkās ir grūti
ierīkot sanitārajām prasībām
atbilstošus pārtikas veikalus
vai kafejnīcas. Tas ir viens no
iemesliem, kādēļ ir aizkavējusies pirmo stāvu pārbūve mūsu
pilsētā.»

Vēl ir kur augt

Dzīvokļus vairs nepārbūvē

Nekustamā īpašuma biroja «Mītava» nekustamo īpašumu speciāliste Inna Traškova:
«Situāciju biroju telpu tirgū varētu raksturot šādi: pieprasījums pēc
biroja telpām ir vienmēr, telpu pietiek, klienti ar cenām ir apmierināti.
Šobrīd Jelgavas centrā visdārgākās biroju telpas ir Lielajā, Mātera un
Raiņa ielā. Piemēram, mēs izīrējam biroja telpas 270 kvadrātmetru
platībā Mātera ielā par 25 latiem kvadrātmetrā. Tālāk cenas ir zemākas. Piemēram, Elektrības ielā īres maksa ir 3 lati par kvadrātmetru
plus PVN; telpu platība – 22 un 150 kvadrātmetri.
Pirms gada cilvēki biežāk izvēlējās pirkt dzīvokli 1. stāvā un noformēt dokumentus, lai nomainītu telpu statusu uz nedzīvojamām
telpām, jo tas bija lētāk nekā īrēt telpas. Tagad visas labās vietas jau
izpirktas, tāpēc klienti izvēlas īrēt no pašreizējā piedāvājuma.»

Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška:
«Tirgū ir divu veidu biroju telpas – jaunie projekti,
kas tiek celti kā biroju ēkas
atbilstoši biroju telpu klasifikācijai, un vecās ēkas, kas
tiek pārveidotas. Jāteic, ka A
klases biroju Jelgavā nav, bet,
ja biznesa centram «Zemgale»
būtu plašāka autostāvvieta, tas
atbilstu A klasei.
Biroju telpu tirgū vērojama
tendence, ka visdārgākās platības ir pirmajā un pēdējā stāvā,
jo tajā nereti tiek piedāvātas
ekskluzīvas telpas. Ņemot vērā
tirgu, optimālā nomas maksa
par B klases biroja telpām
jaunā projektā pilsētas centrā
būtu 15 – 16 lati par kvadrātmetru.
Rīgā vērojama tendence, ka
jaunie biroju centri izvietojas
ārpus pilsētas, jo tur dienā pārvietošanās pa pilsētu ir apgrūtināta. Jelgavā šādu problēmu
nav, un projekts novirzīt biznesa
centrus ārpus pilsētas man
liekas mazliet pāragrs. Lielākā
daļa banku un apdrošināšanas

sektorā strādājošo uzņēmumu,
kā arī pakalpojumu sniedzēji,
piemēram, ēdināšanas uzņēmumi, skaistumkopšanas saloni,
tomēr vēlas atrasties pilsētas
centrā. Biroju ēkas projekts
ārpus pilsētas ir liela uzdrīkstēšanās, un pirmajā mirklī
liekas, ka varētu būt problēmas
nodrošināt tam īrniekus, tomēr
domāju, ka perspektīvā šādu
problēmu nebūs. Pieļauju, ka

Atjaunotie

Tikai mēnesi vēlāk, 2008. gada
jūlijā, paredzēts nodot ekspluatācijā biznesa centru «Zemgale»,
kas atradīsies bijušā kinoteātra
«Zemgale» ēkā Pasta ielā 47.
Ēkas rekonstrukcijas attīstītāja
un pārvaldītāja ir SIA «Alis», bet
rekonstrukcijas projektu izstrādā
arhitektūras un projektēšanas
firma «Alberts un dēli», stāsta SIA
«Alis» projektu vadītāja Sandra
Šteinberga. «Ēkas kopējā platība ir
3000 kvadrātmetru, bet iznomātas
tiks biroju un pakalpojumu telpas
2500 kvadrātmetru platībā, kas
izvietotas četros ēkas stāvos,» norāda S.Šteinberga. 1. stāvā plānots
banku sektors, 2. stāvā – pakalpojumu sniedzēji, bet 3. un 4. stāvs atvēlēts biroju telpām. «Telpu nomas
maksas būs zināmas tad, kad būs
saņemtas celtnieku tāmes un aprēķinātas izmaksas, plānoju, ka tas
varētu būt tuvāko mēnešu laikā.
Pašlaik ir izstrādāts skiču projekts
un top tehniskais projekts,» stāsta
uzņēmuma projektu vadītāja.
Neskatoties uz to, rezervēta ir jau
puse izīrējamās platības, 1. un 2.
stāvs praktiski ir aizrunāts. Interesi izrāda arī firmas no Rīgas, kas
Jelgavā grib izvietot savus birojus.
S.Šteinberga lielo klientu interesi
skaidro ar to, ka «Zemgale» atrodas
Jelgavas centrā un pilsēta strauji
attīstās.
Tā kā ēka būvēta Staļina laikā,
vēsturisko celtni plānots saglabāt, «atsvaidzinot» to ar stikla
konstrukcijām. Plānota stikla
jumta izbūve, tādējādi nodrošinot virsgaismas, un jumta logu
izbūve. Iekšā tiks veidoti jauni
stāvu laidumi, papildus izbūvējot
divus stāvus, nomainīts jumts,
izbūvēti divi lifti, bet ēkas apkārtne tiks apzaļumota, kā arī
izveidota neliela autostāvvieta,
stāsta SIA «Alis» projektu vadītāja. Viņasprāt, ēka pilsētai kaunu
nedarīs, jo ilgu laiku tā bijusi
atstāta novārtā. «Projekti bijuši
dažādi, bet neviens no tiem netika
realizēts. Viens no tādiem, kas pačibēja, bija projekts par kinoteātra
atjaunošanu, izveidojot četras
kinozāles,» tā S.Šteinberga.

Jaunbūvētie

Visas publiskās telpas, to skaitā
biroji, pirms nodošanas ekspluatācijā tiek pamatīgi pārbaudītas – vai
ievērotas projektēšanas normas,
tehniskie noteikumi, darba drošības noteikumi, ugunsdrošība, apgaismojums un citas kategorijas.

jumu centra vadītāja. Viņa uzskata
– ņemot vērā inflācijas apkarošanas
plānus, spekulanti no nekustamā
īpašuma tirgus aizies. Paliks tikai
profesionāļi.

Zemgales Darījumu centru plānots
pabeigt nākamajā
vasarā, bet jau tagad noslēgti rezervācijas līgumi.
Biznesa centrā «Zemgale» tiks
piedāvātas komunikācijas, klimata režīmi, ventilācija, lifti un
apsardze. S.Šteinberga uzskata,
ka šādas nomnieku prasības šodien
jau kļuvušas par normu un jaunie
biroju centri telpas veido atbilstoši
tām. Viņasprāt, biroju centri, kas
atrodas vecajās ēkās, var konkurēt
tikai ar cenu.
Uzņēmējs Aivars Janovskis
izvēlējies rekonstruēt jau esošu
objektu Raiņa ielā 20. Ēkai veikts
fasādes remonts, bet pēc tam – ēkas
siltināšana un iekštelpu remonts,
kā arī daļēji sakārtota ventilācijas
sistēma, viņš stāsta. Tagad gandrīz
visi 4000 kvadrātmetri biroju telpu
ir aizņemti, brīvas vietas palikušas
vien 4. stāvā, norāda ēkas īpašnieks.
«Klienti vēlas dažāda lieluma
telpas, bet parasti par plašām grib
maz maksāt,» mazliet ar humoru
piebilst A.Janovskis. Viņš uzskata,
ka viņa trumpis ir atrašanās vieta
pilsētas centrā, kā arī ērta auto
stāvvieta. Īrnieki tikpat kā nemainās, un klienti, kas izvēlējušies īrēt
telpas šajā biroju centrā, tās parasti
atstāj tikai tad, kad nopērk vai uzceļ savas, teic uzņēmējs. «Vienīgais
apstāklis, par ko īrnieki izteikuši
neapmierinātību, ir tas, ka ēkā nav
kafejnīcas,» viņš piebilst.
Viņaprāt, jaunajiem biroju centriem trūks īrēt gribētāju, jo par

telpu īri tiek prasītas pārāk augstas
cenas. A.Janovskis dzirdējis, ka
telpas tiek izīrētas pat par 24 – 30
latiem kvadrātmetrā, savukārt
Biroju centrā Raiņa ielā īres maksa
ir 8 – 10 eiro jeb 5,60 – 7 lati par
kvadrātmetru, nerēķinot PVN un
komunālos maksājumus.
Savukārt industriālo parku
attīstītājs SIA «NP Properties»
piedāvā biroju telpu īri Jelgavas
Biznesa parkā Aviācijas ielā 18
– bijušajā RAF teritorijā. Līdzās
97 000 kvadrātmetriem ražošanas
un noliktavu telpu uzņēmums
izīrē arī 13 000 kvadrātmetrus
biroju telpas. Jelgavas Biznesa
parkā tiek piedāvāti B klases biroji, sākot no 30 kvadrātmetriem,
kā arī plaša stāvvieta, videonovērošana un konferenču telpas.
Nomas maksa nav fiksēta un ir
atkarīga no iznomājamo telpu
platības, telpu sagatavošanai
nepieciešamo investīciju apjoma
un nomas līguma perioda, teikts
uzņēmuma mājas lapā.
Iepriekš uzņēmuma izpilddirektore Elita Moiseja «Jelgavas Vēstnesim» norādīja, ka Jelgavas Biznesa
parkā pašlaik notiek rekonstrukcija, kuru plānots pabeigt 2008.
gadā. Biroju ēkai paredzēts veikt
fasādes rekonstrukciju, pārbūvēt
iekštelpu plānojumu, uzlabot ēkas
energoefektivitāti un nomainīt
komunikācijas un liftus.

Īrēt gribētāju ir par maz

SIA «Arco Real Estate» Jelgavas filiāles vadītājs Uģis Skrupskis:
«Biroju telpu tirgus Jelgavā ir samērā aktīvs, bet, pēc mūsu rīcībā
esošās informācijas, piedāvājums ir lielāks par pieprasījumu. Mēs īrējam
telpas «Pilsētas pasāžā», mums blakus ir divi brīvi biroji. Tiek rekonstruēts arī bijušais kinoteātris, būvēts Zemgales Darījumu centrs Atmodas ielā, biroju telpas paredzētas arī bijušajā RAF teritorijā. Manuprāt,
lielāks pieprasījums ir pēc komerctelpām Jelgavas centrā, lielo biroju
centru būs par daudz. Nedomāju, ka pieprasījumu ietekmē ēku vai telpu
kvalitāte vai cena (pēc U.Skrupska aprēķiniem, biroja telpu vidējā īres
maksa ir 10 – 12 eiro jeb 7 – 8,4 lati par kvadrātmetru – red.).
Darba dienas laikā aktīvs ir pilsētas centrs, tādēļ tur arī jābūt birojiem, jo, manuprāt, vissvarīgākā ir ērta piekļūšana.»
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica
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Atjaunos ielu un
izbūvēs kanalizāciju
 Ilze Knusle-Jankevica

Viskaļu ielā, kur paredzēts renovēt ielu un
izbūvēt kanalizāciju,
pašlaik rit sagatavošanās darbi.
«Projekts paredz, ka Viskaļu
ielā posmā no Smiltnieku ielas
līdz Lietuvas šosejai tiks atjaunots
asfalts, sakārtota lietus kanalizācijas sistēma un rekonstruētas
ietves,» stāsta pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktora
vietnieks realizācijas jautājumos
Jānis Lange.
Pagājušajā gadā pēc ūdensvada
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas projekta bija paredzēts, ka
iela rakšanas vietās tiks salabota,
bet pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» līdzekļu taupīšanas
nolūkos vienojās ar darbu veicēju
«YIT», ka uzņēmums rakšanas vietas aizpildīs tikai ar šķembām, bet
asfaltēšanai paredzētos līdzekļus
pārskaitīs pašvaldības aģentūrai,
kura apņēmās 2007. gadā atjaunot Viskaļu ielas asfalta segumu,
atgādina «Pilsētsaimniecības»
direktors Andrejs Baļčūns.
Kopējais Viskaļu ielas garums
ir 1940 metri, bet rekonstrukcija
paredzēta 1400 metru garā posmā.
Projekta kopējās izmaksas ir 604
174 lati. Darbus veiks SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»».
Plānots, ka tie tiks pabeigti trīs
mēnešu laikā, piebilst J.Lange.
Paralēli ielas atjaunošanas darbiem SIA «Jelgavas ūdens» Viskaļu ielā posmā no Lāču ielas līdz
Lietuvas šosejai izbūvēs saimnieciski fekālo kanalizāciju. «Jelgavas
ūdens» tehniskais direktors Ēvalds

Jaudzems stāsta, ka tad, kad Viskaļu iela tika būvēta, kanalizāciju
neizveidoja visas ielas garumā.
Kad tapa zināms, ka tiks atjaunots
Viskaļu ielas segums, «Jelgavas
ūdens» sagatavoja projektu par
kanalizācijas izbūvi, lai visai ielai
tā būtu sakārtota, tā Ē.Jaudzems.
«Var teikt, ka pašlaik rit sagatavošanās darbi, jo būvdarbu veicējiem
jāizveido apbraucamie ceļi un
jāizvieto ceļa zīmes, kā arī jāveic
saskaņošana ar nepieciešamajām
institūcijām, piemēram, Jelgavas

Autobusu parku,» norāda «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors.
Viņš paskaidro, ka cilvēkiem tiks
radīta iespēja mitekļus pieslēgt
kanalizācijai, lai nepiesārņotu
dabu, jo Viskaļu ielas posmā, kur
tiks būvēta kanalizācija, atrodas
gan personīgās mājas, gan sēklu
fabrika, kas pašlaik gan ir tukša.
Kanalizācijas izbūves darbus veiks
SIA «Novators 1», un tie jāpabeidz
pirms asfalta uzklāšanas. Kanalizācijas izbūve ap 170 metru garā
posmā izmaksās 91 000 latu.

Autobusu kustība tiks organizēta pa Vidus ielu, pieturas no Viskaļu ielas tiek pārceltas uz
Vidus ielu. Iespēju robežās tiks nodrošināta vietējā un operatīvā piebraukšana.
Remontdarbu laiks – 3 mēneši.
Darbus veic SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»». Kontakttelefons 29258103.
Atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.

Saskaņā ar Jelgavas domes 2007. gada 21. jūnija lēmumiem Nr.8/5; Nr.8/6;
Nr.8/7; Nr.8/8; Nr.8/9; Nr.8/10; Nr.8/11 uzsākta detālplānojumu izstrādāšana
šādām teritorijām:
1) 1. līnijā 3 (kadastra Nr.0900 010 0051);
2) Cepļu ielā 1 un 3 (kadastra Nr.0900 015 0003);
3) Lietuvas šosejā 114 (kadastra Nr.0900 029 0734);
4) 3. līnijā 7A (kadastra Nr.0900 021 0322);
5) 3. līnijā 2A (kadastra Nr.0900 021 0571);
6) Staļģenes ielā 68 (kadastra Nr.0900 016 1036);
7) Kūliņu ceļā 4 (kadastra Nr.0900 009 0107).
Sabiedriskās apspriešanas 1. posma termiņš – no 18.07.2007. līdz 16.08.2007.
Interesenti (fiziskās un juridiskās personas) var iesniegt rakstiskus priekšlikumus
detālplānojumu izstrādāšanai Jelgavas domes ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas
aģentūrā katru darba dienu no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās
no plkst.8 līdz 12 un no 13.30. līdz 14.30. Detālplānojumu izstrādes vadītāja
– Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja G.Osīte, tālrunis 3005569.

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀŠANA TERITORIJĀM

1. Teritorija 1. līnijā 3, Jelgavā (zemes kadastra Nr.0900 010 0051, platība
15 378 m²).
2. Teritorija 3. līnijā 2A, Jelgavā (zemes kadastra Nr.0900 021 0571, platība
12 290 m²).
3. Teritorija 3. līnijā 7A, Jelgavā (zemes kadastra Nr.0900 021 0322, platība
7433 m²).
4. Teritorija Kūliņu ceļā 4, Jelgavā (zemes kadastra Nr.0900 009 0107, platība
25 476 m²).
5. Teritorija Staļģenes ielā 68, Jelgavā (zemes kadastra Nr.0900 016 1036,
platība 11 337 m²).
6. Teritorija Lietuvas šosejā 114, Jelgavā (zemes kadastra Nr.0900 029 0734,
platība 71 440 m²).
Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz 2010. gadam
minētie zemesgabali atrodas savrupmāju teritoriju apbūves zonā.
Detālplānojuma mērķis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta infrastruktūras
perspektīvās izvietošanas iespējas.

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀŠANA
TERITORIJAI CEPĻU IELĀ 1 UN 3

Teritorija, kurai paredzēts izstrādāt detālplānojumu, atrodas Cepļu ielā 1 un 3,
Jelgavā (zemes kadastra Nr.0900 015 0003, platība 13 777 m²), tā izvietojusies
Neretas, Cepļu un Līču ielas krustojuma apkaimē. Teritorija ir daļēji apbūvēta. Uz
tās atrodas daļa piecstāvu 104. sērijas dzīvojamās ēkas Neretas ielā 10, astoņas
individuālās dzīvojamās mājas un pazemes inženierkomunikācijas. Saskaņā ar
Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz 2010. gadam zemesgabals
atrodas daudzstāvu dzīvojamo māju un savrupmāju teritoriju apbūves zonā.
Detālplānojuma mērķis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana, paredzot
daudzstāvu dzīvojamo māju, autostāvlaukumu, inženiertehniskās, publiskās
un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Viskaļu ielā, apvienojot divus projektus, tiks izbūvēta
saimnieciski fekālā kanalizācija un rekonstruēts 1400
Foto: JV
metrus garš ielas posms.
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Patvaļa uz Lielupes beigusies
 Sintija Čepanone

Vasaras vidus ir spraigākais darba cēliens Pašvaldības policijas Ūdens
patruļas inspektoriem
Imantam Lazdam un
Kasparam Melnim. Kopš
maija līdztekus citiem
pienākumiem viņu pārziņā ir arī drošība uz
ūdens.
Patruļas uz ūdens tiek rīkotas
katru dienu. Inspektori reidos
brauc pa Lielupi, Driksu, Vircavu,
Platoni un Svēti. Viņi novērojuši,
ka visvairāk darba ir pēcpusdienās
un nedēļas nogalē, īpaši tad, ja ir
atpūtai piemēroti laika apstākļi.
Pašlaik Ūdens patruļas «kontā» ir
desmit pārkāpēju – viņi sodīti galvenokārt par nepiemērota ātruma
izvēli laivu piestātnes tuvumā un
to, ka nav atbilstošu dokumentu un
glābšanas līdzekļu. «Pirms sākām
rīkot reidus, vērsāmies pie laivu
piestātņu vadītājiem, treneriem,
lai izskaidrotu situāciju. Mēs nesodījām, bet informējām viņus par
noteikumiem, prasībām,» I.Lazda
stāsta, ka līdz tam itin bieži gadījās
novērot, ka, piemēram, izīrējot
ūdens velosipēdus, netiek lietoti
glābšanas līdzekļi, atpūsties uz
ūdens varēja arī cilvēki alkohola
reibumā. Protams, arī pašlaik
gadās, ka vecāki bērniem neliek
uzvilkt glābšanas vestes, tomēr
kopumā situācija ir mainījusies, un
tikai retais neievēro noteikumus.
Iespējams, tas arī tādēļ, ka gan
laivotāji inspektorus, gan inspektori laivotājus jau pazīst un zina,
ka pārkāpumu gadījumā atlaides
nebūs. Turklāt no 21. jūnija spēkā
stājās grozījumi Administratīvo
pārkāpumu kodeksā, līdz ar to
sodi kļuvuši bargāki. «Laivas lielākoties pieder turīgiem cilvēkiem.
Viņi apzinās situācijas nopietnību
un to, ka pārkāpumi tiek fiksēti
arī datorā, tādēļ nav ieinteresēti
sev radīt liekas problēmas,» prāto
I.Lazda. «Pēdējā laikā situācija ir
uzlabojusies – vairs tik bieži nemana pārgalvīgos ūdensmotociklistus.
«Esam redzējuši tikai vienu, taču
agrāk ūdensmotociklistu netrūka,»
K.Melnis lēš, ka viņi, visticamāk,
tagad «vago» ūdeņus, kur netiek
kontrolēti, jo noteikumi paredz,
ka arī viņiem nepieciešama braukšanas apliecība, taču daudziem
tās nav.
Inspektori spriež, ka pašlaik
lielākās raizes sagādā navigācijas
zīmju trūkums – pāris ir tikai
pie laivu piestātnes, tās izvietoja
Jahtklubs pēc savas iniciatīvas.
Dziļākos ūdeņos to nav. Taču
vajadzētu gan tādas, kas ierobežo
braukšanas ātrumu, gan tādas,
kas norāda, kur drīkst laivot, kur
– nodarboties ar ūdenssportu. «Arī
pie tiltiem nepieciešamas norādes par tā augstumu, tiem jābūt
izgaismotiem,» K.Melnis atklāj
galvenās problēmas, ar ko nākas
saskarties, patrulējot uz ūdens, un
piebilst – pašlaik inspektoru rīcībā
nav radaru, tādēļ ir grūti noteikt
motorizēto laivu pārvietošanās
ātrumu, taču piestātnes tuvumā
tas nedrīkst pārsniegt astoņus kilometrus stundā. Viens no veidiem,
kā to noteikt, ir raudzīties, lai laiva
nerada viļņošanos.
Ūdens patruļas inspektoru darbu atzinīgi vērtē arī airētāju trenere Agita Puriņa. «Kopš notiek
regulāri reidi, dzīve uz ūdens
kļuvusi rāmāka un drošāka. Agrāk
nereti gadījās, ka mazajam airētājam garām «padrāžas» lielāka
laiva, radot milzīgu vilni,» trenere
atklāj, ka rezultāts var būt bēdīgs
– bērna laiva var ne tikai apgāzties,

«Kopš notiek regulāri reidi, dzīve uz ūdens kļuvusi drošāka,»
atzīst airēšanas trenere Agita Puriņa.
Foto: JV

Inspektors Imants Lazda reidos dodas kopā ar pārinieku Kasparu Melni. Imantam ir gan pieredze patrulēšanā uz ūdens, gan
laivas vadīšanas apliecība.

Ne mazums
raižu inspektoriem sagādā peldētāji,
īpaši pārgalvīgie un bērni.
Lielupes
krastā šāds
skats, kad
bērni ūdens
tuvumā
atpūšas bez
pieaugušo
klātbūtnes,
neesot rets.

Šis makšķernieks zina, ka laivai
jābūt aprīkotai ar glābšanas
līdzekļiem. Vienreiz inspektors
viņam aizrādījis, nu kungs to
zina un glābšanas riņķi tur pa
rokai.

Pašvaldības policijas Ūdens patruļas inspektori Imants Lazda un
bet arī pārlūst. A.Puriņa atzīst, ka
Kaspars Melnis reidos izbrauc katru dienu. Viņi rūpējas par to,
agrāk pārkāpēju bija vairāk, taču
lai droši uz ūdens justos kā tie, kas trenējas, tā arī atpūtnieki
tagad pārgalvji airētājiem trenēties
un makšķernieki.
netraucē. «Inspektorus respektē,»
tā trenere.
Grozījumi Administratīvo pārkāpumu
Ikdienā diezgan ierasts skats
kodeksā nosaka daudz bargākus sodus
uz ūdens ir arī samestas tukšās
• Par atpūtas kuģa vadīšanu iekšējos ūdeņos, ja nav klāt dokumenta,
pudeles. Inspektori bilst, ka šajā
kas apliecina atbilstoša atpūtas kuģa vadīšanas tiesības (ja tāds ir neziņā mūsu sabiedrībai vēl jāaug. Likumsargi laivotājus pārbauda ne tikai braukšanas laikā, bet
pieciešams), vai dokumenta, kas apliecina atpūtas kuģa reģistrāciju (ja
attiecīgais kuģošanas līdzeklis ir jāreģistrē), – izsaka brīdinājumu vai
«Gribas, lai apkārtējie cienītu tos, arī pirms došanās uz ūdens.
uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.
kas atpūšas uz ūdens. Lai nemet
• Par pārvietošanos ar ūdensmotociklu, burāšanu ar vējdēli, kā arī nodaratkritumus, tostarp tukšās pudebošanos ar ūdensslēpošanu vai tamlīdzīgiem sporta veidiem, neuzvelkot
les, jo laivas ir plastmasas. Ja brauc
glābšanas vesti, kas nodrošina personas peldspēju – uzliek naudas sodu
ar lielāku ātrumu, sadursme ar
no divdesmit līdz trīsdesmit latiem.
stikla pudeli var izraisīt nelaimi,»
• Par atpūtas kuģa vadīšanu, ja nav attiecīgā atpūtas kuģa vadīšanas
saka I.Lazda.
tiesību – uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt līdz simt

Raizes kā laivotājiem, tā inspektoriem sagādā navigācijas zīmju
trūkums. «Nav dienesta, kas
par tām atbild,» teic likumsargi.
Pāris norādes izvietotas
pie piestātnes,
augstsprieguma līnijām,
pāris – lielākoties sarūsējušas
– saglabājušās pie tiltiem. Bīstami arī, ka tilti nav apgaismoti.
Par to, ka agrāk par to tika padomāts, liecina norauti kabeļi.

piecdesmit latiem.
• Par atpūtas kuģa izmantošanu vietās, kur to aizliedzis iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldības noteiktās un apzīmētās
peldvietās vai aizliegtās akvatorijās – uzliek naudas sodu atpūtas kuģa
vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit latiem.
• Par tāda pasažiera pārvadāšanu atpūtas kuģī, kurš ir jaunāks par 12
gadiem un nav ietērpts atbilstoša izmēra glābšanas vestē – uzliek naudas
sodu atpūtas kuģa vadītājam no divdesmit līdz četrdesmit latiem.
• Par kuģošanas apmācības noteikumu pārkāpšanu iekšējos ūdeņos
uzliek naudas sodu personai, kura apmāca kuģot, no četrdesmit līdz
sešdesmit latiem.
• Par tāda atpūtas kuģa izmantošanu, kurš nav apgādāts ar nepieciešamo
aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem, uzliek naudas sodu atpūtas kuģa
vadītājam no divdesmit līdz četrdesmit latiem.
• Par ātruma ierobežojuma zīmēm atbilstošā atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu iekšējos ūdeņos līdz 10 kilometriem stundā – uzliek
naudas sodu kuģošanas līdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz četrdesmit
latiem.
• Par ātruma ierobežojuma zīmēm atbilstošā atļautā kuģošanas ātruma
pārsniegšanu iekšējos ūdeņos no 11 kilometriem līdz 30 kilometriem
stundā – uzliek naudas sodu kuģošanas līdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt latiem un atņem kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesības
uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.
• Par kutera, ūdensmotocikla, motorlaivas vai jahtas vadīšanu vai
vadīšanas apmācību iekšējos ūdeņos, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles,
bet nepārsniedz 1,5 promiles, uzliek naudas sodu kuģošanas līdzekļa
vadītājam no simt līdz divsimt latiem un atņem kuģošanas līdzekļa
vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam. Ja
promiles pārsniedz 1,5, uzliek naudas sodu kuģošanas līdzekļa vadītājam
no divsimt līdz trīssimt latiem un atņem kuģošanas līdzekļa vadīšanas
tiesības uz diviem gadiem.
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KULTŪRA

Kultūras pasākumi
Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls
«Summer Signs» (Pasta salā).
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.

7. jūlijs

 Pulksten 19 – meksikāņu
tradicionālās mūzikas grupa
«Mariachi Juvenil Santa Cecilia»
(kultūras namā).
 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 19 – meksikāņu
tradicionālās mūzikas grupa
«Mariachi Juvenil Santa Cecilia» (kultūras namā). Ieeja
Ls 2, 2,50.

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
 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).
 22. jūlijā pulksten 16 – «Traffic» 1. līgas čempionāts futbolā
FK «Jelgava» – FK «Zibens/Zemessardze» (Daugavpils rajons)
(stadionā Sporta ielā 2).
 26. jūlijā – pasaules sadraudzības skrējiens «The World
Harmony Run 2007» Jelgavas
posms
(Jelgavas pilsētas ielās).
 28. jūlijā – Jelgavas atklātais
čempionāts un LR čempionāta
posms ūdens motosportā (Lielupē pie Pils saliņas).

Ceturtdiena, 2007. gada 5. jūlijs

Tautisko deju kolektīvs «Rota»
iedejo trešajā desmitgadē
 Ritma Gaidamoviča

Tautisko deju kolektīvs «Rota», kas sapulcinājis desmit deju
pārus, no kuriem sešos dejo gan vīrs, gan
sieva, pagājušās nedēļas nogalē svinēja
20. gadadienu.
Kolektīva mākslinieciskā
vadītāja Ludmila Muskare ar
deju kolektīvu «Rota» ir kopā
visus 20 gadus. Viņa ir gan vadītāja, gan labais gariņš, kuram
vienmēr jābūt priekšgalā un
par visu informētai.
L.Muskare atzīst, ka šo 20
gadu laikā lielākās izmaiņas
notikušas dejā, jo augusi tās sarežģītības pakāpe. «Ja sākumā
deju autori vairāk uzmanības
veltīja dejas horeogrāfijas atbilstībai latviešu etnogrāfijai
un tās paaugstināšanai, tad
tagad skatuviskajā dejā ir
augstākas prasības tehniskajā
izpildījumā, dažādas jaunrades
dejas ar sarežģītiem soļiem,
kas prasa lielāku darbu gan no
manis, gan dejotājiem, taču tas
attaisnojas,» tā vadītāja.
Kolektīva dalībnieku vecuma
amplitūda ir ļoti liela – no 25
līdz pat 50 gadiem. Ir tādi pāri,
kas dejo no bērnu dienām, taču
ir arī tādi, kas to izlēmuši darīt
30 gadu vecumā. «Ir viens pāris, kas pie mums dejo piecus
gadus, bet sāka no nulles līmeņa. Tagad nepateiksi, ka viņi
to nav darījuši jau no mazām
dienām. Galvenais ir motivācija un vēlme to paveikt,» tā
L.Muskare. Protams, kolektīvam katru rudeni pievienojas
arī kāds jauns dalībnieks, taču
kodols paliek tas pats vecais.
«Katru rudeni «Rotā» ir jauno
dejotāju uzņemšana, kurā gaidām ikvienu dejas mīļotāju ar
vai bez priekšzināšanām. Patlaban pamatsastāvā ir desmit
pāri, taču jubilejas koncertā
pievienojās vēl četri, kas ar
mums kopā bija agrāk, taču
bija spiesti kolektīvu pamest,
jo vai nu bērnu audzināšana,
vai darbs neatļāva,» stāsta
vadītāja.
«Katrs mēģinājums sākas
ar iesildīšanās stundu, kur
izmantoju gan klasiskos, gan

Tautisko
deju kolektīvs «Rota»
– divdesmitās gadadienas svētku reizē pēc
koncerta
ar vadītāju
Ludmilu
Muskari
(vidū).
Foto no
«Rotas»
presonīgā
arhīva
aerobikas elementus. Man ik
brīdi jāskatās uz dejotājiem,
jāpamana, kurā mirklī kāds
solītis ir nogurdinājis, jāuzdod
kas vieglāks, jo vecuma amplitūda ir liela. Jaunie jau vienmēr priecājas, ka viņus izdīda
līdz nogurumam, bet nedaudz
vecākiem jāļauj atvilkt elpu, jo
citādi man nebūs dejotāju! Ja
termiņš nespiež, vienā mēģinājumā izdejojam divas dejas, bet
nākamajā reizē tās pieslīpējam.
Koncertos uzstājamies ne tikai
ar obligāto repertuāru, bet arī
ar «zelta fondu», kurā glabājas
dejas, kas jau «dejotāju kājās»,
– līdz ar pirmajām mūzikas
skaņām zinām, kuri soļi jāizdejo,» tā vadītāja.
L.Muskare stāsta, ka «Rota»
ir kolektīvs, kas uztur savas
tradīcijas un veido jaunas.
«Pašos pirmsākumos mums
bija ekskursijas pa Latviju,
kurās visi dalībnieki devās
kopā ar ģimenēm. Esam bijuši
arī Igaunijā, Lietuvā, pat Polijā
un Čehijā. Mums ir šoferītis,
ar kuru izstrādājam maršrutu,
taču pēdējā ekskursija mums
bija aizpagājušajā gadā, jo visi
esam kļuvuši daudz aizņemtāki, arī finanšu resursi ierobe-

žoti, turklāt ne visiem sakrīt
atvaļinājuma laiki. Taču pēdējos divos gados mūsu kolektīvā ieviesusies jauna tradīcija
– Līgo un Jāņus svinēt Zosēnos,
kur parasti ir īpašas latviska
gara uzturēšanas tradīcijas un
dejas tautastērpos līdz pat rīta
gaismai. Un vēl mēs vairākas
reizes gadā braucam uz labdarības koncertu «Jaunķemeru»
sanatorijā, kur mūs vienmēr
gaida,» tā L.Muskare.
Lielākais gada notikums
kolektīvam, protams, ir piedalīšanās starptautiskajā
deju festivālā ārpus Latvijas. Kolektīvam un vadītājai visspilgtāk atmiņā palicis festivāls Horvātijā 2000.
gadā ar īpaši veidoto svētku
programmu, interesantiem
priekšnesumiem un arī ar
to, ka no «Rotas» aizbrauca
maksimāls skaits dejotāju.
Šajos festivālos var salīdzināt
sevi ar citiem kolektīviem un
gūt jaunus draugus. Vadītāja
stāsta, ka ārzemniekiem ļoti
patīk latviešu dejas, kurās
gan dzied, gan dejo, tāpēc ļoti
laba sadarbība izveidojusies
ar vokālo ansambli «Guns»,
kas dzied, bet «Rota» dejo.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Rota» ar tautiskām dejām
kuplina ikvienu pilsētas lielāko pasākumu – Zāļu tirgu, Lieldienu
pastaigu, Amatu svētkus, Miķeļdienas tirgu un citas sadancošanās reizes Latvijā un ārpus tās.
Pilsētā deju kolektīvu «Rota»
var sastapt Lieldienu pasākumos Pils saliņā, Zāļu tirgū,
Amata svētkos, Miķeļdienas
tirgū un dažādos sadejošanās
pasākumos visā Latvijā, jo kolektīvam ir ļoti daudz draugu,
ar kuriem tos rīkot.
Uz jautājumu par tautisko

deju nākotni vadītāja atbild, ka
Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā ir tik ļoti spēcīga,
ka tā pietur ikvienu dejotāju
katram kolektīvam. Ņemot
vērā, ka nākamie deju svētki
notiks 2008. gada jūlijā, vadītāja cer, ka rudenī kolektīvam
pievienosies jauni dalībnieki.

Sākusies gatavošanās Jelgavas pils 270. jubilejai
 Ritma Gaidamoviča

Nākamajā, 2008.,
gadā Jelgavas pils svinēs 270 gadu jubileju,
un pašlaik notiek gatavošanās šiem vērienīgajiem svētkiem. Par
godu pils jubilejai tiek
organizēts konkurss
un labāko darbu fotoizstāde «Jelgavas
pils». Tā būs apskatāma pils aulas foajē
no 2008. gada 30.
maija līdz 23. jūnijam.
Laureāti saņems arī
naudas prēmijas.
Kaut arī fotogrāfiju konkursa nolikums tiks publicēts
2007. gada 1. oktobrī, gatavošanās tam norit jau patlaban.
Latvijas Lauksaimniecības

universitātes (LLU) Studentu
kluba vadītāja Anita Prūse
stāsta, ka par konkursu sabiedrību informē jau tagad, lai
cilvēki savlaicīgi varētu atrast
fotogrāfijas savā arhīvā vai arī
doties pils virzienā un radīt
jaunu mākslas darbu. «Pils
mainās līdz ar gadalaikiem,
tāpēc izstādes vērotājiem būs
ļoti interesanti skatīt pili gan
jasmīnu ziedēšanas laikā,
gan liepziedu plaukumā, gan
baltajās sniega kupenās tītu,»
tā A.Prūse. Studentu kluba
vadītāja stāsta, ka fotogrāfiju izstāde ir tikai viena no
svētku aktivitātēm, līdztekus
tai paredzēta plaša kultūras
programma – studentu darbu izstāde, mākslas izstāde
ar Latvijas Mākslas muzeja
piedalīšanos, koncerti un citi
pasākumi.

Konkursā «Jelgavas pils»
iesniegtajiem darbiem jābūt
fotoreportāžai par Jelgavas pili
un tās apkārtni – krāsainas un
melnbaltas fotogrāfijas un fotogrāfiju sērijas. Fotogrāfijas otrā
pusē jābūt norādei ar autora
vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas
adresi un darba nosaukumu.
Katrs varēs iesniegt ne vairāk
kā astoņas fotogrāfijas, fotogrāfiju sērija tiks uzskatīta
par vienu darbu. Krāsaino un
melnbalto bilžu vērtēšana notiks atsevišķi.
Slavenā Krievijas galma arhitekta Frančesko Bartolomeo
Rastrelli (1700 – 1771) celtā
Jelgavas pils ir viena no nedaudzajām Kurzemes – Zemgales
hercogistes (1562 – 1772) galvaspilsētas ēkām, kas saglabājusies no 1944. gadā sagrautās
pilsētas.

Pils vēsture sākās 1737. gadā,
kad pēc Ketleru dinastijas pēdējā hercoga Ferdinanda nāves
par jauno Kurzemes – Zemgales valdnieku ievēlēja Ernestu
Johanu Bīronu (1690 – 1772)
– Krievijas ķeizarienes Annas
Ivanovnas favorītu.
Lai akcentētu hercogu dinastijas maiņu Kurzemē, E.J.Bīrons
nolēma jauno rezidences pili
būvēt iepriekšējās hercogu rezidences – 14. gadsimtā celtās Livonijas Ordeņa pils – vietā. Veco
Jelgavas pili tā paša gada rudenī
uzspridzināja un nojauca, lai
atbrīvotu vietu jaunajai.
1738. gada 14. jūnijā likts
jaunās pils pamatakmens un
sākti būvdarbi. Pils celtniecība
norisinājās divos posmos: no
1738. gada līdz 1740. gadam un
no 1763. gada līdz 1772. gadam.
1740. gada rudenī visi trīs pils

korpusi bija uzmūrēti, bet centrālajiem korpusiem jau sākti
iekštelpu apdares darbi.
Pārtraukums pils būvdarbos
iestājās pēc hercoga E.J.Bīrona
aresta 1740. gada 20. novembrī
Pēterburgā un trimdas. No
Jelgavas uz Pēterburgu aizveda
hercogam konfiscētos būvmateriālus, apdares materiālus,
krāsnis, logus un daudzus citus
priekšmetus, kurus Rastrelli
izmantoja piļu celtniecībai Pēterburgā.
Pēc hercoga tiesību atjaunošanas 1762. gadā varēja sākt pils
atjaunošanu un būvdarbu pabeigšanu. Finansiālo grūtību un
darbaspēka trūkuma dēļ tikai
1772. gada 8. decembrī hercogs
E.J.Bīrons varēja pārcelties uz
dzīvi savā jaunajā rezidencē, bet
pils iekšējā apdare turpinājās
vēl ilgi pēc tam.

1795. gadā Kurzemes – Zemgales hercogiste beidza pastāvēt. Tā tika pievienota Krievijas
impērijai kā Kurzemes guberņa.
Pilī iekārtoja gubernatora rezidenci un izvietoja guberņas
administratīvās iestādes.
Pēc tam pilī atkal iekārtojās
Kurzemes gubernators. Līdz
pat 1915. gadam pilī izvietojās guberņas administratīvais
centrs. Pēc Pirmā pasaules
kara tā nonāca Latvijas valsts
īpašumā.
1937. gadā ēkā izvietoja Latvijas lauksaimniecības kameru
un aizbūvēja Rietumu puses
atvērumu ar jaunizveidotās
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (pašlaik LLU) laboratorijas korpusu. Patlaban pilī
izvietota LLU administrācija un
četras no deviņām augstskolas
fakultātēm.

