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BEZMAKSAS

Rīgu un Jelgavu
savienos maģistrāle

Var
pieteikties
skolēnu
pabalstiem

  Ilze Knusle-Jankevica

  Kristīne Pētersone

Sākusies pieteikšanās pabalstu piešķiršanai skolēniem
no trūcīgām ģimenēm, uzsākot jauno mācību gadu.
Ve c ā k i u n s k o l ē ni var pieteikties
vienreizējā pabalsta
saņemšanai skolas
piederumu iegādei
un brīvpusdienām.

Jau sperti pirmie soļi,
lai varētu realizēt
projektu, kura gaitā līdz 2013. gadam
paredzēts sākt ātrgaitas automaģistrāles būvniecību uz
viena no galvenajiem
valsts autoceļiem A8
jeb šosejas Rīga – Jelgava – Lietuvas šoseja. Ceļš tiks pilnībā
rekonstruēts, un jau
pašlaik ir skaidrs, ka
vismaz posmā no Rīgas līdz Brankām uz
jaunās maģistrāles
atļautais braukšanas
ātrums būs 130 kilometri stundā.
Šonedēļ Jelgavas pašvaldībā
iepazīstināt ar projekta norisi
ieradās maģistrāles projektētāju firmas «SEIB» konsultants
Valdis Felsbergs. Viņš informē,
ka tapis skiču projekts un jau
sākta ietekmes uz vidi publiskā
apspriešana. Projekts paredz
rekonstruēt šoseju 38,6 kilometru garumā:
– no Rīgas līdz pagriezienam
uz Brankām autoceļš tiks rekonstruēts par maģistrāli ar
četrām braukšanas joslām;
– no Brankām līdz Jelgavas
apļveida krustojumam (Mežciema aplim) ceļu paplašinās
par četrjoslu, kā arī izbūvēs
jaunus tiltus pār dzelzceļa
līnijām, autoceļu Jelgava – Iecava un Lielupi;
– no apļveida krustojuma
līdz Lietuvas šosejai (Romas
krogam) tiks izbūvēts jauns
ceļa posms.
Projekta gaitā taps arī vietējās satiksmes ceļi un septiņi
divlīmeņa ceļu mezgli. Tas
nozīmē, ka jelgavniekiem

zināmais apvedceļš līdz Mežciema aplim tiks paplašināts,
bet no Mežciema apļa starp
pagriezienu uz Mežciemu un
Jelgavu izbūvēs jaunu ceļa
posmu – maģistrāles turpinājumu, kas izies uz Lietuvas
šosejas pie Romas kroga.
Tā kā šoseja šķērso vairāku
pašvaldību administratīvās
teritorijas, publiskā apspriešana notiek katrā no tām
– Olaines pilsētā un pagastā,
Ozolnieku novadā, Jelgavā,
Jaunsvirlaukas un Platones
pagastā. Projekta ietekmes uz
vidi sabiedriskā apspriešana

Pēc tam, kad būs rekonstruēts valsts autoceļš Rīga – Jelgava
– Lietuvas šoseja, atļautais braukšanas ātrums uz ātrgaitas
Foto: JV
maģistrāles būs 130 kilometri stundā.

turpināsies līdz 31. jūlijam,
kad iedzīvotāji aicināti izteikt
savu viedokli un komentārus
– publiska tikšanās ar projekta īstenotājiem Jelgavā notiks
25. jūlijā pulksten 17 Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā, bet līdz tam gan
Pieaugušo izglītības centrā,
gan domes Informācijas aģentūrā interesentiem ir iespēja

iepazīties ar skiču projektu.
V.Felsbergs skaidro – lai arī
pagaidām sabiedriskā apspriešana izsludināta tikai par
šā projekta ietekmi uz vidi,
projekta īstenotāji apkopos arī
tos iedzīvotāju priekšlikumus
un izteikumus, kas attiecas uz
projektu kopumā. Nākamgad,
turpinot īstenot projektu,
tiks rīkota arī būvniecības
publiskā apspriešana visās
iesaistītajās pašvaldībās. Vis-

Ielās uzstādīs videokameras

  Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas dome izsludinājusi atklātu
konkursu par 15 grozāmu videokameru
iegādi un uzstādīšanu pilsētas ielu
krustojumos.
Iepirkuma rezultātā Jelgavā
paredzēts izveidot videonovērošanas sistēmu, lai veidotu
sabiedrībai drošu vidi, kā arī
uzlabotu glābšanas dienestu
darbu ārkārtas situācijās.
Novērošanas kameras varēs
izmantot, lai kontrolētu satiksmi, notiekošo uz ielām,
kas, iespējams, ļaus novērst
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zādzības un citas bīstamas
situācijas, stāsta projekta koordinatore Liene Rulle.
Konkursa uzvarētājam jāapmāca arī personāls iekārtu
lietošanā, teikts atklātā konkursa «Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana
Jelgavas pilsētā» nolikumā.
«Plānots, ka videonovērošanas sistēmu uzstādīs jau līdz
20. novembrim,» tā L.Rulle.
Saskaņā ar konkursa nolikumu kameras paredzēts
uzstādīt šādos ielu krustojumos: Dobeles – Pulkveža
Brieža, Lielā – Pētera, Lielā
– Mātera, Mātera – Svētes, Mātera – Raiņa, Pasta
– Driksas, Pasta – R aiņa,

Pasta – Sudrabu Edžus, Lielā
– Katoļu, Lielā – Akadēmijas,
Raiņa – Katoļu, Akadēmijas
– Raiņa. Lielās un Dambja
ielas, kā arī Lielās ielas un
J.Čakstes bulvāra krustojumā plānots izvietot kameras
ar autotransporta numuru
nolasītāju. Tiesa, darbu izpildes gaitā kameru uzstādīšanas vietas var mainīties,
piebilst L.Rulle.
Pretendenti pieteikumus
var iesniegt līdz šā gada 7.
augustam, kad notiks piedāvājumu izvērtēšana.
Par konkursa uzvarētāju
tiks atzīts saimnieciski izdevīgākais projekts, kas būs
ieguvis maksimālo punktu

skaitu. Galvenie kritēriji,
pēc kuriem piedāvājumi tiks
vērtēti, ir kvalitāte un cena.
Videonovērošanas sistēmu
uzstādīšana tiek veikta «Interreg IIIA» Dienvidu prioritātes projekta «Pārrobežu
sadarbības iniciatīva riska
vadības sistēmas veidošanai
Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos» gaitā. Projekta
mērķis ir līdz 2010. gadam
nodrošināt kvalitatīvas, efektīvas un pieejamas riska
vadības sistēmas izveidi Latvijā un Lietuvā. Zemgales un
Šauļu reģionos tā jāizveido
līdz šā gada decembrim.
Pavisam projekta gaitā izvirzīti vairāki uzdevumi, no

ticamāk, ka reāla būvniecība
netiks sākta agrāk kā līdz
2013. gadam.
«Jau pašlaik zināms, ka
jaunā šoseja vismaz līdz Brankām būs ātrgaitas, kur atļautais braukšanas ātrums būs
130 kilometri stundā, bet,
kā tas būs no Brankām līdz
Lietuvas šosejai, vēl nav izlemts – iespējams, tie varētu
būt 110 kilometri stundā,» tā
V.Felsbergs.

kuriem daļa jau īstenoti vai
uzsākta to realizācija, teic
L.Rulle. Viņa stāsta, ka ir izstrādāti fona trokšņu kartes
mērījumi un trokšņu karte
Jelgavai un Šauļiem. Šī gada
jūnijā noslēgti līgumi par
gaisa piesārņojuma mobilās
laboratorijas iegādi un informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegādi Latvijas Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam. «Nedaudz aizkavējusies civilās aizsardzības
aprīkojuma iegāde Jelgavas
un Šauļu glābšanas komandām, jo viens no pretendentiem iesniedzis sūdzību Šauļu
pilsētas administratīvajā
tiesā,» paskaidro L.Rulle.

Skolēniem brīvpusdienas
tiek piešķirtas uz pirmo mācību pusgadu, bet skolas piederumu iegādei var saņemt
pabalstu dāvanu kartes veidā
30 latu vērtībā. Savukārt
piecgadīgo un sešgadīgo grupu audzēkņiem skolas piederumu iegādei atvēlēti 10 lati,
stāsta Sociālo lietu pārvaldes
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa.
«Ja ģimenē ir vairāki bērni,
uz pabalstu var pretendēt
katrs,» viņa piebilst.
Pabalsti tiek piešķirti tām
ģimenēm, kas savu dzīvesvietu deklarējušas Jelgavā.
Saskaņā ar Jelgavas domes
Saistošajiem noteikumiem
N r. 8 9 « S o c i ā l o p a b a l s t u
piešķiršanas noteikumi»
pabalsti paredzēti skolēniem
no trūcīgām ģimenēm, kurās
ir darbspējīgas personas, bet
ģimenes ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz 60 latus. Ja ģimenē
nav darbspējīgo, tad ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nedrīkst
pārsniegt 100 latus.
Lai pieteiktos pabalsta
saņemšanai, Sociālo lietu
pārvaldē O.Kalpaka ielā 9
jāiesniedz šādi dokumenti: iesniegums par pabalstu
piešķiršanu, iztikas līdzekļu
deklarācija un ģimenes ienākumus apliecinoši dokumenti, piemēram, izziņa par
ienākumiem no algota darba,
izziņa par bezdarbnieka statusu, izziņa par pensijas un
piemaksu apmēru, izziņa par
ģimenes valsts vai bērna kopšanas pabalsta apmēru pēdējo
trīs mēnešu laikā, izziņa par
stipendiju, autoratlīdzību,
honorāru, uzturnaudu, saņemto mantojumu. Lai saņemtu vienreizējo pabalstu
mācību līdzekļu iegādei un
brīvpusdienas tiktu piešķirtas līdz ar mācību gada sākumu, dokumenti jāiesniedz
līdz šā gada 15. augustam.
Dokumentus par brīvpusdienu piešķiršanu var iesniegt
visu gadu, taču jārēķinās, ka
tad tās tiks piešķirtas vēlāk,
piebilst M.Liepiņa.
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Jelgavas kultūras dzīvi
novērtē ne tikai pilsētnieki
 Kristīne Pētersone

No 18 tūkstošiem
2002. gadā līdz vairāk
nekā 150 tūkstošiem
apmeklētāju pērn –
tāda ir statistika par
Jelgavas kultūras pasākumu apmeklētību.
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics atklāj vairākas
likumsakarības, kas
veicinājušas kultūras
dzīves attīstību pilsētā, taču vienlaikus
sola, ka tas ir tikai sākums – kultūras nams
kļūs vēl pievilcīgāks,
taps sava estrāde,
netrūkst arī jaunu
ideju saistošiem pasākumiem.

miem ir ļoti ilgstoša.
Tieši tā – tikko beidzas
Smilšu skulptūru festivāls,
kad mēs jau sākam gatavoties nākamajam: analizējam
plusus, mīnusus un sākam
jauno darba cēlienu. Šādiem
starptautiskiem pasākumiem
kalendārs tiek veidots gadu
iepriekš, lai mākslinieki laicīgi varētu ar to iepazīties un
izvēlēties, kuros viņi vēlas piedalīties. Tieši tāpēc trīs dienu
baudīšana pārvēršas vesela
gada darbā – konkursantu atlase, plānošana, organizēšana:
tas viss prasa laiku.
Šogad pirmo reizi šāda
veida festivālā Jelgavā tika
pārdotas biļetes.
Jā, jo bieži vien ir tā, ka cilvēks nenovērtē to, ko var iegūt
bez maksas. Māksla nekur
pasaulē netiek rādīta par velti,
arī skulptūras. Kaut īslaicīga,
tā ir māksla. Tie ir vērienīgi
ieguldījumi. Taču vienlaikus
gribu uzsvērt – tas nenozīmē,
ka tie jelgavnieki, kuru rocība
neļauj atvēlēt naudiņu šādiem pasākumiem, paliek bešā
– visi, kas vēlējās, skulptūras
varēja aplūkot jau tapšanas
procesā, kā arī pēc pasākuma.
Biļešu pārdošana lielā mērā
saistīta ar to, ka festivāla kulminācijā tiek rīkota plaša kultūras programma, piesaistot
populārus māksliniekus, tātad
– vienlaikus iespēja baudīt
mākslu un labi atpūsties. Piemēram, šovs «Viva La Bomba»
ar Intaru Busuli, Amber u.c.,
kas šoreiz piedalījās festivālā,
savulaik ar koncertiem braukājot pa Latvijas pilsētām, par
koncerta biļetēm vien iekasēja
četrus piecus latus. Mēs tomēr
maksu par biļetēm sabalansējam, lai tā būtu pēc iespējas
demokrātiskāka.
Vai demokrātiskās biļešu
cenas nav viens no galvenajiem iemesliem arī tam,
ka pēdējos gados kultūras
namā ļoti strauji audzis
pasāku m u apmeklēt āj u
skaits?
Arī tas spēlē savu lomu – ja
agrāk Rīgas tuvumu, iespējams, uzskatījām par mīnusu,
jo jelgavnieki bieži vien izvēlē-

Jelgavu Latvijā un ārpus
tās jau labu laiku atpazīst
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics neslēpj, ka labu ideju interesanFoto: JV
ne tikai kā rūpnieciski attiem pasākumiem netrūkst un jelgavniekiem vēl būs iespēja tās novērtēt
tīstītu pilsētu, bet arī vietu, kur baudīt lielisku kulto novērtē. Gan jelgavnieki,
Jelgavas pilsētas kultūras pasākumu finansējums
tūras dzīvi. Tālu aiz valsts
gan mūsu pilsētas viesi. Tas
1999. – 2006. g., Ls
robežām jau desmito gadu
ir likumsakarīgi – vide izglīto
izskan Ledus skulptūru,
cilvēku: noplukušā kultūras
tagad arī Smilšu skulptūru
namā diezin vai iespējams
festivāls, tāpat bez ievēpiesaistīt daudz apmeklētāju
rības nepaliek Vispārējie
un mākslinieku, kas būtu
Latvijas Piena, medus un
gatavi uzstāties. Taču esam
maizes svētki, Starptaupanākuši, ka mums tiešām
tiskais grafiti festivāls.
ir ar ko lepoties – uz labiem
Vai aģentūra mērķtiecīgi
koncertiem un teātru izrādēm
gājusi šādu ceļu?
biļetes jau pārdotas vairākas
Pilsētai ar kaut ko ir jānedēļas iepriekš.
atšķiras, un mēs to esam
Bet vēl taču ir uz ko
p a n ā k u š i – daudziem jau
tiekties?
pašlaik Jelgava asociējas ar
Protams, gan ar jaunām idešiem lielajiem festivāliem.
jām varam dažādot pasākumus, Avots: Jelgavas pašvaldības informācija
Tas noteikti bijis mērķtiecīgs
gan kultūras nama ēka vēl šur
Vai pilsētai tomēr ne- garants tam, ka labi ieplānots
solis – tā jau ir pasaules praktur jāsaved kārtībā. Patlaban
se, ka vietās, kur ziemā nokultūras namā notiek remonts pietrūkst estrādes, kas pasākums brīvdabā nedraudēris ledus skulptūru festivāli,
divās zālēs – deju un mazajā. noteikti ļautu vēl vairāk tu izjukt tikai tāpēc, ka sāk līt.
vasarā tās veido no smiltīm.
Tur tiek ierīkota arī ventilāci- dažādot kultūras dzīvi vis- Taču tas viss vēl perspektīvā.
Jūs minat, ka viena no
Iespējams, kāds brīnās – mums
jas sistēma, kas radīs papildu maz vasarā?
Pietrūkst. Taču situācija mai- panākumu atslēgām notaču ir tik gara jūras robeža,
ērtības. Remonts vēl paredzēts
bet smilšu skulptūras top Latkoru mēģinājumu telpā un tā nās – Uzvaras parkā notiek teikti ir aģentūras modeļa
vijas vidienē! Taču galvenais
sauktajā Baleta zālē, pēc tam rekonstrukcija. Iespējams, jau izveide?
Manuprāt, tas noteikti ir
jau nav vieta, bet vēlme darīt,
atliks vēl rekonstruēt Ādolfa nākamgad to varēs sākt izmantot
un mēs to saskatījām. Svarīgi
Alunāna teātra mēģinājuma pasākumu rīkošanai. Tā noteikti pluss – aģentūra ir pašvaldības
ir arī neapstāties pie iesāktā
telpas, kā arī pilnībā renovēt nebūs vieta lieliem masu pasā- iestāde, kas ne tikai realizē
– mēs pilnveidojamies. Piemēkultūras nama ēkas fasādi, kumiem, bet sava iespēja tā būs. pasākumu organizēšanu, bet
ram, Grafiti festivāls, ko vēlajo pašlaik tas paveikts tikai Man, piemēram, ļoti saistošs ar saviem resursiem arī plāno
mies attīstīt daudz augstākā
frontālajā daļā. Šo darbu rea- šķiet tāds variants kā Ventspilī, pasākumus. Tas nozīmē, ka
līmenī, rādot jaunas tehnololizācija paredzēta nākamajā kur līdzīga vieta varētu būt vienas iestādes darbinieki īsteReņķu dārzā. Tajā pašvaldība ik no katru projektu no sākuma
ģijas, piesaistot
gadā.
arvien vairāk Kultūras pasākumi
Paralēli tam nedēļas nogali rīko pasākumus līdz beigām. Vienlaikus tā ir
ārvalstu māks- Gads
2002 2003 2004 2005 2006
mēs, protams, ģimenēm – ventspilnieki jau gan lielāka atbildība, gan ielinieku. Šogad Kultūras pasākumu
plānojam arī pa- pieradināti un zina, ka droši var spēja labāk pārredzēt situācifestivālā gatava apmeklējums
17 998 24 245 61 017 84 656 15 1027 sākumus – idejas doties tur atpūsties. Tie varētu ju. Ja mūsu gadījumā tā sauktā
iesaistīties arī Kultūras pasākumu skaits
ir par vēl dažu būt gan bērnu rīti, gan citi atpū- politiskā jeb lēmējvara būtu
79
84
192
241
272
Jelgavas jauvērienīgu pro- tas pasākumi. Nebūtu slikti, ja atdalīta no izpildvaras, tad
nā sadraudzījektu īstenoša- parkā atrastos arī bērnu spēļu nereti būtu iespējams novelt
atbildību vienam uz otru – nebas pilsēta Ruelmalmezona jās baudīt kultūras dzīvi Rīgā, tad nu, taču nesteidzamies: idejai laukums.
Taču Jelgavai neapšaubāmi pietiekams budžets iedalīts...,
(Francija), kuras mākslinieki pašlaik jau esam panākuši pretējo: jānobriest, tā jāattīsta pamaieradīsies pasākumā.
rīdzinieki brauc pie mums. Kāpēc? zām, bet mērķtiecīgi. Viens no ir vajadzīga arī lielā estrāde, kas ko tādu saplānojis..., bet te
Festivāls ilgst vien trīs Tāpēc, ka biļešu cenas zemākas, šādiem lielajiem pasākumiem, kur rīkot pasākumus vasarā, mēs paši plānojam un atbildam
dienas, bet ne viens vien bet kvalitāte – nebūt ne. Līdz ar piemēram, varētu būt Hercoga – man gan šķiet, ka šajā ga- par to, lai darbs būtu labi pajelgavnieks zina, ka ledus kultūras nama renovāciju – jau- Jēkaba svinības Jelgavā – tā dījumā ideāls variants varētu veikts. Šo modeli ne reizi vien
uzglabāšana skulptūrām na zāle, skatuve, aprīkojums, mēs varētu veiksmīgi izmantot būt kaut kas līdzīgs Dzintaru ļoti atzinīgi novērtējuši dausākas jau gadu iepriekš, ērtības – mēs varam piedāvāt to, ka Jelgava savulaik bijusi koncertzālei, kas ir daļēji dzu pašvaldību pārstāvji, kas
līdz ar to arī gatavošanās arvien kvalitatīvāku kultū- Kurzemes hercogistes galvas- segta. Latvijas laika apstākļi pie mums ierodas pieredzes
ir visai mainīgi, bet tas būtu apmaiņā.
šiem vērienīgajiem pasāku- ras programmu, un cilvēki pilsēta.

Kā jums patīk
jaunais Valsts
prezidents?

Ludmila
Babuļa,
strādā:
– Nezinu,
vēl jāpavēro.
Prezidents
tik tikko sācis darbu.
Laiks rādīs,
taču uzrunu tautai pie Čakstes
pieminekļa noklausījos. Man
patika. No prezidenta vēlos
sagaidīt visu to labāko, lai ļaudīm labi klātos un, galvenais,
lai prezidents mudina jauniešus
palikt Latvijā.
Lūcija
Putniņa,
pensionāre:
– Gaidu, lai
viņš būtu
patiess un
nemelotu
tautai. Darbs
nebūs viegls
– kamēr viņš iepazīs visu sistēmu un izveidos uzticamu komandu. Vēlētos, lai viņš piestrādā pie pensiju palielināšanas, jo
visam cenas aug, pensijas – ne.
Vajadzētu pievērsties dzīvokļu
jautājumiem, jo tik daudzi paliek uz ielas.
Zoja
Sugorkina,
pensionāre:
– Prezidents
būs labs,
man patīk.
Viņš savas
darbības
laikā varētu
pievērsties veselības aprūpes
jautājumam, precīzāk – izmaksu
samazināšanai vai arī atlaižu
piemērošanai. Vajadzētu stimulēt cilvēkus dzīvot saticīgāk.
Jaunais Valsts prezidents varētu
uzlabot attiecības ar kaimiņvalsti Krieviju.
Andris
Ozols,
cietuma
kapelāns:
– Daudz gan
neko par
viņu nezinu,
taču darbi
rādīs, tad arī
vērtēsim. Neesmu kompetents
jautājumos, ar ko vajadzētu
sākt, taču jāpadomā par sistēmas uzlabošanu cietumos, algu
paaugstināšanu.
Uģis
Skrebelis,
students:
– Nav ne jausmas, dzirdu,
ka par viņu
runā, ir dažādas problēmas, taču
īpaši šajos procesos neesmu iedziļinājies. Viņam vajadzētu turpināt
strādāt ar ārpolitiku un vairāk
interesēties par darbu Saeimā.
«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»

Skaitļi runā

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits

Gads

Pilsētnieks vērtē

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
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Tērvetes
ielā –
divvirzienu
kustība

  Kristīne Pētersone

Jau nākamajā nedēļā Tērvetes ielā no
Raiņa līdz Rūpniecības ielai tiks uzsākti rekonstrukcijas
darbi, kurus plānots
pabeigt līdz gada
beigām.
Ielas posmā tiks veikta
pilnīga rekonstrukcija un,
kas īpaši svarīgi, izveidota
divvirzienu kustība. Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktora vietnieks
Jānis Lange informē, ka
Tērvetes ielā ne vien pilnībā
tiks atjaunots ielas segums,
bet arī izveidota lietus ūdeņu kanalizācijas sistēma,
ierīkots apgaismojums, kā
arī taps gājēju celiņš un veloceliņš ielas vienā pusē.
Ideja par to, ka ielā nepieciešams atjaunot divvirzienu
kustību, bijusi jau sen – tas
ļautu atslogot citas pilsētas ielas, pa kurām ieplūst
t r a n s p o r t s . Ve i k t a a r ī i z pēte, lai pārliecinātos, vai
tas ir iespējams, – bažas
radījis fakts, ka pie dažām
privātmājām iedzīvotāji žogus izveidojuši ārpus savas
teritorijas, sašaurinot ielai
piegulošo teritoriju.
Vienlaikus ar ielas rekonstrukciju paredzēts izveidot
j a u n u l u k s o f o r u Tē r v e t e s
un Raiņa ielas krustojumā.
J.Lange piebilst, ka tādējādi
mainīsies arī galvenais ceļš
– ja līdz šim galvenais ceļš
veda pa Raiņa un Tērvetes
ielu, tad pēc rekonstrukcijas
tas būs virzienā no Raiņa uz
Filozofu ielu.
Kopējās ielas rekonstrukcijas izmaksas ir vairāk nekā
1,64 miljoni latu, darbus
veiks SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»». Rekonstrukcija jāpabeidz līdz 2007.
gada decembrim.
Tas, ka iela kļūs divvirzienu, radīs ne tikai ērtības
autovadītājiem, bet arī sabiedriskā transporta pasažieriem. Jelgavas Autobusu
parka komercdirektore Viktorija Ļubļinska skaidro, ka
jau pašlaik tiek optimizēts
pilsētas maršrutu tīkls un
tā laikā domāts arī par to, kā
izmantot priekšrocības, ko
sniegs divvirzienu kustība
Tērvetes ielā. «Sabiedriskais
transports pa atjaunoto ielu
noteikti kursēs divos virzienos. Kādi būs maršruti, taps
zināms līdz gada beigām,»
piebilst V.Ļubļinska.
«Jelgavas Vēstnesis» atgādina, ka jau pašlaik ielu
rekonstrukcija uzsākta Atmodas un Viskaļu ielā, taču
teju vienlaikus ar Tērvetes
ielu remontdarbi sāksies arī
Rīgas ielā no Loka maģistrāles līdz Ozolniekiem. Tur
šogad darbi tiks uzsākti, bet
pilnībā pabeigti nākamgad,
renovējot ne vien ielas segumu, bet izbūvējot arī ietves,
veloceliņu un ierīkojot ielas
apgaismojumu. Šo 1,9 kilometru garo ceļa posmu ekspluatācijā paredzēts nodot
2008. gada novembrī, šim
mērķim līdzekļi piesaistīti
no Satiksmes ministrijas.
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Ātrās palīdzības ēka kļūst
par modernāko Latvijā
 Ilze Knusle-Jankevica

Neatliekamās medicīniskās palīdzības
ēkas vērienīgos remontdarbus plānots
pabeigt jau šomēnes,
līdz ar to piepildot 30
gadus lolotu sapni.
SIA «Jelgavas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības stacija» ēkai tiek veikta siltināšana,
fasādes krāsošana, kā arī labots jumts, stāsta uzņēmuma
valdes loceklis Roberts Beitāns. «Kad darbi tiks pabeigti,
būs izdarīts tas, ko centos
īstenot trīsdesmit gadus, – izveidota viena no modernākajām neatliekamās medicīniskās
palīdzības stacijām Latvijā,»
tā R.Beitāns. Pagājušajā gadā
nomainīti logi un durvis un
savesta kārtībā ēkas iekšpuse
– telpās veikts kosmētiskais
remonts, iekārtota dispečeru
un atpūtas telpa, izremontētas
labierīcības, iegādātas jaunas
mēbeles, stāsta R.Beitāns.
Uzlabota ir ne tikai ēka, bet arī
tehniskais aprīkojums, līdz ar
to arī darba kvalitāte. Jelgavas
Neatliekamās medicīniskās

  Referendumā par grozījumiem ar valsts drošību
saistītajos likumos Latvijā
nobalsojuši 338 766 balsstiesīgo iedzīvotāju, Jelgavā
– 9106 , liecina Centrālās vēlē-

šanu komisijas informācija. Tautas nobalsošanā vēlētāji izteica
viedokli par Valsts prezidentes
Vairas Vīķes-Freibergas apturēto
grozījumu Nacionālās drošības
likumā: «par» nobalsojis 8781
jeb 96,43 procenti balsstiesīgo,
«pret» – 273 jeb trīs procenti.
«Par» Valsts drošības ie stāž u
likuma grozījumu atcelšanu
teikuši 8811 jeb 96,76 procenti,
«pret» – 250 jeb 2,7 procenti
Jelgavā balsojušie. Lai tautas
nobalsošana būtu notikusi, tajā
vajadzēja piedalīties vismaz
453 730 vēlētājiem, līdz ar to
pietrūka 114 965 vēlētāju balsu.
Ārvalstīs nobalsojuši 2451, Rīgā
– 80 214, Daugavpilī – 3642,
Jūrmalā – 9573, Liepājā – 10 896,
Rēzeknē – 3038, Ventspilī – 5002
balsstiesīgo iedzīvotāju.

  No 18. līdz 25. jūlijam
Karjeras dienu laikā Latvijas
laukos tiks atzīmēta Medus
nedēļa. Latvijas Jauno zemnieku

Kad būs pabeigta ēkas siltināšana, fasādes un jumta remonts, Jelgavas Neatliekamās medicīFoto: JV
niskās palīdzības stacija būs viena no modernākajām mūsu valstī.
palīdzības stacija pēdējo trīs
gadu laikā ieguvusi arī jaunu
aparatūru, datorizētu sistēmu
izsaukumu pieņemšanai un
apstrādei, informācijas sistē-

mu, skaidro uzņēmuma valdes
loceklis.
Par ēkas fasādes sakārtošanu un jumta remontu veiktajā cenu aptaujā uzvarēja

kompānija SIA «AVE Celt»,
kas nepieciešamos darbus apņēmusies veikt par nepilniem
40 tūkstošiem latu, piebilst
R.Beitāns.

Mainīsies atkritumu
apsaimniekošanas kārtība
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu pilsētā, SIA
«Jelgavas Komunālie
pakalpojumi» iesniegusi jaunu tarifu plānu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Paredzēts, ka
jaunais tarifs varētu
stāties spēkā no 2007.
gada oktobra.
SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Jānis
Melbārdis norāda, ka jaunais
tarifs aprēķināts, ņemot vērā
kopējo inflāciju un sniedzamo
pakalpojumu apjoma pieaugumu
– lielgabarīta atkritumu izvešanu un konteineru laukumu
apsaimniekošanu. «Kopumā
tarifs varētu palielināties par
22,7 procentiem. Tas nozīmē, ka
vienai personai par atkritumu
izvešanu mēnesī būs jāmaksā
0,77 lati līdzšinējo 0,62 vietā,»
stāsta uzņēmuma valdes loceklis.
Izmaiņas tarifā bija nepieciešamas tādēļ, ka pašreizējais tarifs
stājās spēkā 2005. gada 1. jūlijā,
bet divu gadu laikā būtiski augušas izmaksas, un 2006. gadu
uzņēmums noslēdza ar zaudējumiem.
«9,9 procentus no tarifa pieauguma veido jauni pakalpojumi.
Pirmais no tiem – lielgabarīta
atkritumu, piemēram, mēbeļu,
sadzīves elektrotehnikas, izvešana, kam nepieciešami trīs jauni
darbinieki. Uzņēmumam arī
jāiegādājas specializēta automašīna lielgabarīta atkritumu izvešanai, jāizstrādā maršruts, kas
aptvertu visu pilsētu,» stāsta SIA
«Jelgavas Komunālie pakalpojumi» ražošanas direktors Alvils

Īsi

Iespējams, jau no šā gada oktobra reizi mēnesī tiks izvesti
lielgabarīta atkritumi, ko daudzdzīvokļu māju iemītnieki varēs
novietot blakus atkritumu konteineriem.
Foto: JV
Grīnfelds. Lielgabarīta atkritumus savāks pie katra konteineru
laukuma reizi mēnesī. Iedzīvotājiem tiks paziņots, kurā dienā tas
tiks darīts. Daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji atkritumus varēs
novietot blakus konteineriem,
bet privātmāju apbūves rajonos
tos varēs izlikt pie sava īpašuma
atkritumu izvešanas dienā, turpina A.Grīnfelds.
Otrs jauninājums – konteineru
laukumu noma un uzkopšana.
«Ir situācijas, kad konteineru
laukums atrodas pie vienas
daudzdzīvokļu mājas, bet atkritumus uz to nes arī iedzīvotāji
no citiem namiem. Tādējādi šīs
mājas apsaimniekotājam rodas
papildu izmaksas teritorijas
tīrīšanai, tāpēc namu apsaimniekotāji izstrādājuši aprēķinu,

cik maksā konteineru laukumu apsaimniekošana,» informē
J.Melbārdis. Šī pozīcija iekļauta
tarifā, jo esošo konteineru laukumu izvietojumu nav iespējams mainīt bez ievērojamiem
kapitālieguldījumiem. Tad būtu
jāpārbūvē piebraucamie ceļi, jo
jau tagad bieži ir apgrūtināta piekļuve šiem laukumiem. Turklāt
katrai daudzdzīvokļu mājai būtu
jāizbūvē atsevišķs konteineru
laukums, kas prasītu diezgan
lielus iedzīvotāju ieguldījumus.
Uzņēmums arvien lielāku
uzmanību pievērš atkritumu
šķirošanai. Jau nākamgad Zemgales reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas projekta laikā
plānots uzstādīt jaunus konteinerus dalīto atkritumu vākšanai,
kuros varēs izmest izlietotā iepa-

kojuma atkritumus, piemēram,
stiklu un papīru.
Tarifa palielināšanu arī ietekmē nepieciešamība paaugstināt
darbinieku algas, jo SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi»
nav izņēmums un saskaras ar
valstī esošo darbaspēka trūkumu. Vēl viens būtisks faktors
tarifa celšanai ir tas, ka uzņēmums šogad ieguvis ISO kvalitātes vadības sertifikātu. «Tika
reorganizēta administrācijas
struktūra atbilstoši ISO 9000
prasībām, pieņemti jauni darbinieki, lai klientiem nodrošinātu
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Piemēram, tika izveidota
Klientu apkalpošanas nodaļa,
kurā tagad strādā četri cilvēki.
Klienti pārliecinās, ka nav rindu,
tādēļ interesējošos jautājumus
viņi var nokārtot ātrāk,» stāsta
J.Melbārdis.
Diemžēl ne visi atkritumu
ražotāji noslēguši līgumus par
atkritumu izvešanu. «Piemēram,
atsevišķas firmas, biroji, veikali
un kafejnīcas turpina izvairīties
to darīt, jo konteineri ir brīvi
pieejami. Ir arī tādi klienti, kas
noslēdz līgumu par minimālu
atkritumu daudzumu, bet izmet
krietni vairāk, piemēram, ja
dzīvoklī deklarēts viens, bet reāli
dzīvo četri cilvēki. Lai atrisinātu
šīs problēmas, mēs sadarbībā ar
Pašvaldības policiju turpinām
ļoti nopietni strādāt,» atzīst uzņēmuma valdes loceklis.
Visiem Jelgavas iedzīvotājiem
iesaistoties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un slēdzot
līgumus par atkritumu izvešanu,
varētu tikt novērsta situācija ar
pārpildītajiem atkritumu konteineriem, jo tie tiek uzstādīti,
ņemot vērā iedzīvotāju deklarēto
dzīves vietu un reģistrēto uzņēmumu skaitu.

klubs aicina bērnus un jauniešus
kopā ar vecākiem un skolotājiem
apmeklēt Medus dienu sava rajona zemnieku saimniecībā. Dienas
gaitā būs iespēja iepazīties ar
biškopības darba specifiku, atrast
atbildes uz āķīgiem jautājumiem,
piedalīties interesantās atrakcijās, nopelnīt vērtīgas balvas un
saņemt papildu punktus. Karjeras dienu viesi par aktīvu dalību
saņems īpašas «pases» ar nopelnīto punktu skaitu. Ar tām varēs
apmeklēt arī turpmākos Karjeras
dienu pasākumus un sakrāt vēl
papildu punktus. Visvairāk punktu ieguvušie noslēguma pasākumā Jelgavā Piena, medus un
maizes svētkos augustā saņems
lielo balvu – velosipēdu.
  VAS «Latvijas Valsts ceļi» par
3,88 miljoniem latu veiks dažādus pasākumus satiksmes drošības uzlabošanai uz valsts autoceļiem. SIA «Lemcon Latvija»

par 1 859 717 latiem veiks
satiksmes organizācijas
pasākumus Jelgavas šosejas
krustojumā ar pievedceļu
Olainei un Jelgavas šosejas
krustojumā ar Baznīcas
ielu Olainē . Jelgavas šosejas

krustojumu rekonstrukcijā paredzēts uzstādīt jaunus luksoforus,
izbūvēt gājēju un velosipēdistu
celiņu, ierīkot apgaismojumu, uzstādīt aizsargbarjeras, kā arī veikt
asfaltēšanas darbus. 2006. gadā
saremontēti 362,3 kilometri ceļu
melnā seguma, 97,9 kilometri
grants, kā arī atjaunoti 773 metri
tiltu un pārvadu. Pagājušajā gadā
noasfaltēti 10,54 kilometri grants
seguma ceļu.

 D r ī z u m ā p l ā n o t s s ā k t
Jelgavas šķidro toksisko
atkritumu izgāztuves un
piesārņojuma Liepājas Karostā sanāciju. Savukārt jau

nākamgad tiks sākta Olaines toksisko atkritumu izgāztuves un Inčukalna gudrona dīķu likvidācija.
Šos četrus objektus vides eksperti
uzskata par videi un cilvēkiem
bīstamākajiem Latvijā. Bīstamo
vielu izgāztuvju un piesārņoto
vietu sanācija un rekultivācija ir
ļoti dārga, tādēļ šim mērķim tiks
izmantots Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda finansējums.
Jelgavas šķidro toksisko atkritumu izgāztuve darbojusies no
1965. līdz 1987. gadam. Šajā
vietā četros ar smilšu vaļņiem
norobežotos dīķos galvenokārt
tika uzkrāti ādu pārstrādes šķidrie atkritumi, tomēr to sastāvs ir
atšķirīgs. Piesārņotās teritorijas
platība ir 23 000 kvadrātmetru,
bet dziļums 6 – 12 metri. Šī teritorija pieder SIA «Kulk».
Ritma Gaidamoviča

4., 5.

PROBLĒMA

Ceturtdiena, 2007. gada 12. jūlijs

Ražošana aiz cietuma mūriem atdzimst pamazām
 Sintija Čepanone

Padomju gados kā Jelgavas, tā Pārlielupes
cietumā bija iespaidīgas
ražotnes, taču pēc valsts
neatkarības atgūšanas
ieslodzīto nodarbinātība
apsīka, bet agrākās ražotņu telpas pamazām
kļuva par graustiem.
Nu šis jautājums atkal
tiek aktualizēts, un, visticamāk, jau tuvākajos
gados ieslodzījuma vietas šajā ziņā piedzīvos
būtiskas pārmaiņas.
Ja ieslodzītie netiek nodarbināti, viņi brīvības atņemšanas
laiku pavada bezdarbībā un zaudē
darba un sociālās iemaņas, kas
palielina recidīva risku, jo, iznākot
brīvībā, viņi nespēj integrēties
vidē, no kuras uz laiku bijuši izolēti. Savukārt, ja notiesātie strādā,
viņi iegūst profesionālas iemaņas
un darba pieredzi, kas ir būtiski faktori, lai pēc atbrīvošanas
iekļautos sabiedrībā un uzsāktu
pilnvērtīgu dzīvi ārpus cietuma
mūriem. Turklāt tādējādi viņš
daļēji spēj atpelnīt savas uzturēšanas izmaksas, ietaupot nodokļu
maksātāju naudu.

tumos būtiski kavē ieslodzīto
motivācijas trūkums, tostarp
salīdzinoši zemais atalgojums.
Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš
to uzskata par būtisku faktoru.
Viņaprāt, viens no šķēršļiem ir
noteiktie ieturējumi no ieslodzīto darba samaksas, kurus
Satversmes tiesa 14. jūnijā atzina
par neatbilstošiem Satversmei.
Atvilkumu rezultātā ieslodzītie
saņēma tik mazu atalgojumu, ka
tas neradīja motivāciju strādāt.
Pēc nepieciešamo normatīvo aktu
grozīšanas ministrs sagaida, ka
tuvākajā laikā nodarbinātība
cietumos varētu dubultoties.
Viņaprāt, nepieciešams pārskatīt
arī ieslodzītā darba samaksas izmantošanas kārtību, lai paredzētu
prasību veidot uzkrājumus, kas
tiek izmaksāti, viņu atbrīvojot.
Šos līdzekļus bijušais ieslodzītais

velosipēdu pedāļus, sēdekļus, arī
cietumā spieķotos riteņus,» atceras kokapstrādes ceha vadītājs
Dzintars Ozols. Taču līdz ar padomju varas sabrukumu, sabruka
arī ražotnes, un vairākus gadus
ieslodzījuma vietā nekas nenotika.
Dz.Ozols bilst, ka sākumā situāciju centās glābt saviem spēkiem
– cietums pirka mežus, zāģēja un
apstrādāja kokus. Šim nolūkam
tika izmantots zviedru dāvinājums, tostarp darbgaldi. Taču,
augot cenām, cietums tirgū vairs
nebija spējīgs konkurēt. «Uz kādu
laiku ražošanā iestājās klusums,
pēc tam parādījās pāris firmu,
taču tās nebija ilglaicīgas. Pirms
sešiem gadiem darbu Jelgavas
cietumā sāka mēbeļu ražotājs SIA
«SC koks», vēlāk arī SIA «Baušķenieks», kas nodarbojas ar kokmateriālu eksportu,» kokapstrādes

Augot atalgojumam,
augs motivācija?

Jelgavas cietumā sodu izcieš
notiesātie par smaga vai sevišķi
smaga nozieguma izdarīšanu,
tostarp personas, kas notiesātas
ar brīvības atņemšanu uz mūžu.
Pašlaik tur atrodas 570 likumapārkāpēji.
Ieslodzījuma vietā izveidoti divi
cehi – pirms apmēram sešiem gadiem darbību sāka kokapstrādes
uzņēmums SIA «SC koks», pasūtījumus veic arī SIA «Baušķenieks»,
savukārt pavisam nesen ražošanu atklāja metālapstrādes SIA
«Madara», un strādāt tiesīgajiem
ieslodzītajiem abos cehos tiek piedāvāta iespēja apgūt prasmes, kas
ne tikai ļauj būt nodarbinātiem un
nopelnīt soda izciešanas laikā, bet
arī nodrošina iekļaušanos darba
tirgū, atgriežoties brīvībā.
Nodarbinātības attīstību cie-

Ieslodzīto nodarbinātības attīstīšanu tieslietu ministrs Gaidis
Bērziņš pasludinājis par vienu no prioritātēm. To viņš akcentēja,
pagājušajā nedēļā apmeklējot Jelgavas cietumu.
Foto: JV
varēs izmantot, lai segtu izdevumus pirmajās brīvības dienās,
tādējādi novēršot atkārtota nozieguma izdarīšanas risku.

Strādā tie, kuriem
nepalīdz mājinieki

«Padomju laikos Jelgavas cietumā bija vērienīgas ražotnes
– rūpnīcai «RAF» ieslodzītie gatavoja sēdekļus, durvju atslēgas,
uz Lietuvu eksportēja šeit tapušos

ceha vadītājs teic, ka diemžēl vēl
aizvien vērojama tendence, ka uzņēmēji cietuma ražotnēs nevēlas
investēt līdzekļus, taču iegūt lētu
darbaspēku gan. Nu panākts, ka
kokapstrādes cehā strādājošais
nopelna vidēji 150 latus mēnesī,
taču pašlaik 60 lati no algas tiek
ieturēti, un tas strādājošajos rada
neapmierinātību.
Kokapstrādes ražotnē iesaistīti
ap 30 ieslodzīto, galvenokārt tie,

Latvijā ir piecpadsmit ieslodzījuma vietas, divas no
tām – Jelgavas un Pārlielupes cietums – atrodas mūsu
pilsētā. Pašlaik tiek nodarbināta tikai aptuveni trešā
daļa no visiem ieslodzītajiem, galvenokārt – atsaucīgu cietumu priekšnieku un uzņēmīgu komersantu
iniciatīvas dēļ. Līdz šim cietumnieku nodarbinātības
jautājums valstiskā līmenī nav risināts, tieši tādēļ to
tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pasludinājis par vienu
no prioritātēm. Šajā ziņā plānots veikt vērienīgas reformas, kuru mērķis ir panākt visu darbspējīgo ieslodzīto
nodarbināšanu. Lai noskaidrotu, kāda situācija šajā
jomā ir mūsu pilsētā izvietotajās ieslodzījuma vietās,
«Jelgavas Vēstnesis» viesojās Jelgavas stingrā režīma
cietumā. Taču nedrīkst aizmirst, ka mūsu pilsētā ir vēl
kāda iestāde, kurā bieži vien cilvēki nonāk piespiedu
kārtā – psihoneiroloģiskā slimnīca «Ģintermuiža». Arī
tur liela uzmanība pievērsta klientu nodarbināšanai.
kuriem ir tāda nepieciešamība.
«Ja ieslodzītais saņem atbalstu no
mājām, viņš nejūt nepieciešamību
papildus nopelnīt,» paskaidro
Dz.Ozols un atklāj, ka kadru
mainība kokapstrādes cehā ir
salīdzinoši augsta – vidēji 70 procentu gadā. «Daži ieslodzītie šo
jomu pārzina, tos, kam tā sveša,
– apmācām, un tā atkal un atkal.
«SC koks» sagādā materiālus,
instrumentus, vienojamies par pasūtījumu un to arī izpildām,» ceha
vadītājs stāsta, ka ražotnē uzņēmumam top imitētas senlaicīgas
mēbeles, tostarp skapji, kumodes,
kas tiek eksportētas uz Franciju.
Savukārt SIA «Baušķenieks»
ieslodzītie gatavo kokmateriālus,
galvenokārt no skuju kokiem, kas
aizceļo uz Lielbritāniju.
Uz jautājumu, vai ražošana
cietumos varētu atdzimt agrākajā
vērienīgumā, Dz.Ozols atbild – tas
atkarīgs no valsts politikas. Taču
iespējas ir.

Novērtē iespējas,
bet grib pelnīt vairāk

Jelgavas cietuma metālapstrādes ceha vadītājs Vladimirs Volodins atklāj, ka viņa uzdevums
ir organizēt ražošanu. Kopumā
viņa pārraudzībā ir 35 cilvēki
– kā tie, kas ieguvuši kvalifikāciju
metināšanā, tā arī palīgstrādnieki.
«Sākot darbu ražotnē Jelgavas
cietumā, biju pārsteigts, ka lielai
daļai ieslodzīto nebija pat elementāru prasmju – dažs nezināja,
kā rīkoties ar mērierīcēm. Taču

viņi apmācības procesā saskatīja
jēgu, bija motivēti izglītoties un
iegūt darbu, tādēļ nepieciešamo
apgūst ļoti apzinīgi,» V.Volodins
teic, ka, tāpat kā ieslodzītie, arī
viņš strādā astoņas stundas dienā.
«Viņus ne mirkli nedrīkst atstāt
bez uzraudzības – ja neuzmanīs,
saražos brāķi, bet to nedrīkst
pieļaut,» tā ceha priekšnieks. Uz
jautājumu, vai nav grūti strādāt ar
ieslodzītajiem, viņš atbild, ka ne,
jo tas neatkarīgi no visa ir darbs
ar cilvēkiem. «Es viņus cienu kā
darbiniekus, jūtu, ka arī mani
respektē,» V.Volodins piebilst, ka
cehā nodarbinātie novērtē viņiem
sniegtās iespējas, ieguvumus un
ne reizi vien pateikuši paldies par
ieguldīto darbu.
To atzīst arī ieslodzītais Vladimirs Orlovs, kurš cehā ir palīgstrādnieks. «Ir ļoti labi, ka mums
tiek piedāvāta iespēja strādāt. Ar
pašreizējo situāciju esmu apmierināts – mans pienākums ir štancēt
detaļas. Tas nav grūts darbs,
turklāt vēl, ja ņem vērā faktu, ka
līdzīgā ražotnē esmu strādājis arī
pirms nokļūšanas ieslodzījumā,»
V.Orlovs kā vienīgo nodarbinātības cietumā mīnusu min zemo
atalgojumu. «Es taču zinu, ka
par šo darbu brīvībā var nopelnīt
krietni vairāk,» tā ieslodzītais.
Vidēji metālapstrādes ražotnē
nodarbinātie pirmajos mēnešos
nopelnot 120 latus pirms nodokļu
nomaksas, taču, kā atzīst vairāki
tur strādājošie, darba devējs atalgojumu sola palielināt.

Jelgavas stingrā režīma cietumā savulaik bijušas vērienīgas ražotnes. Mainoties laikiem, tās tika likvidētas, taču pašlaik ražošana aiz
cietuma mūriem atdzimst. Ieslodzītajiem ir iespēja strādāt kokapstrādes un metālapstrādes cehos.
Foto: Jānis Kupčs

Ražošanai pieejamās telpas un to raksturojums*
JELGAVAS CIETUMS
Ražošanas korpuss, 1. stāvs
Platība – 3104,4 m2
Griestu augstums – 5,4 m
Elektrības jauda – 460 kW
Pieejamās komunikācijas – elektrība, apkure, ūdens, kanalizācija                  
Ražošanas korpuss, 2. stāvs
Platība – 3399,4 m2
Griestu augstums – 5,4 m
Elektrības jauda – 460 kW
Pieejamās komunikācijas – elektrība, apkure, ūdens, kanalizācija
Ražošanas korpuss, 3. stāvs
Platība – 2883,3 m2
Griestu augstums – 6,3 m
Elektrības jauda – 460 kW
Pieejamās komunikācijas – elektrība, apkure, ūdens, kanalizācija
Ražošanas korpuss 4. stāvs
Platība – 183,2 m2
Griestu augstums – 3,8 m
Aptuvenais tilpums – 696,16 m3
Elektrības jauda – 460 kW
Pieejamās komunikācijas – elektrība, apkure, ūdens, kanalizācija

PĀRLIELUPES CIETUMS
Ražošanas korpuss, 4 stāvi
Platība – 2089,8 m2
Griestu augstums – 3 m
Elektrības jauda – 150 kW
Pieejamās komunikācijas – elektrība, apkure, ūdens, kanalizācija,
kravas lifts
Ražošanas korpuss, 4 stāvi
Platība – 3783,4 m2
Griestu augstums – 2,6 – 5,6 m
Pieejamās komunikācijas – elektrība,
apkure, ūdens, kanalizācija, kravas lifts
(visas komunikācijas ir atslēgtas)
*www.ievp.gov.lv

Statistika

2005. gadā ieslodzījuma vietās
tika nodarbināti 1286 notiesātie
jeb 30,5 procenti darbspējīgo, t.i.,
17,6 procenti no visiem ieslodzītajiem. Lielākā daļa no nodarbinātajiem notiesātajiem (63,04 procenti)
strādāja cietumu saimnieciskajos
darbos. Cietumu ražotnēs – 26,29
procenti, bet pie citiem darba devējiem – 10,67 procenti no nodarbinātajiem notiesātajiem. Līdzīga
situācija bija arī pērn.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes dati

Apmācība rit veiksmīgi
 Sintija Čepanone

Pagājušā gada decembrī Valsts probācijas
dienests izsludināja
konkursu par tiesībām
veikt ieslodzīto apmācību. Tajā startēja arī
Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra
(PIC) Metālapstrādes
filiāle, un nu Jelgavas
stingrā režīma cietumā
27 cilvēki ieguvuši 2.
kvalifikācijas līmeni, kas
apliecina viņu prasmes
veikt dažādus metināšanas darbus. Plānots,
ka drīzumā šādu dokumentu iegūs vēl apmēram 40 ieslodzīto.
«Lai kļūtu par metinātāju, jāapgūst 480 stundu apmācības programma,» saka Metālapstrādes
filiāles vadītājs Māris Ernstons,
kurš vada cietumnieku apmācības. Pirmajā posmā metinātāja
profesiju apguva divas grupas jeb
27 ieslodzītie, šā mēneša sākumā
apmācību uzsāka vēl divas, kurās
kopumā paredzēts izglītot ap 40

cilvēku. «Kursi norit ļoti veiksmīgi, atbiruma praktiski nav, un
pirmā projekta laikā izglītības dokumentu saņēma visi, kas mācības bija sākuši. Ieslodzītie mācās
apzinīgi, viņu sekmes ir ļoti labas,
nereti pat par vienu divām ballēm
augstākas, nekā tās ir grupās, kas
nokomplektētas ārpus cietuma
mūriem,» M.Ernstons lēš, ka tas,
iespējams, tādēļ, ka iesaistīšanos kursos ieslodzītie uztver kā
sava veida izklaidi – apmācības
dažādo viņu vienmuļo ikdienu.
Taču neapšaubāmi par būtiskāko
ieguvumu viņi uzskata iespēju apgūt metinātāja profesiju. «Daļai
notiesāto nav nekādas izglītības.
Ņemot vērā, ka metinātāja profesija valstī ir īpaši pieprasīta, jau
tagad viņi pasniedzējiem saka
paldies par sniegto iespēju to
apgūt, jo zina, ka, atgriežoties brīvībā, būs daudz vieglāk iekļauties
darba tirgū,» tā speciālists.
Mašīnbūves un metālapstrādes
rūpniecības uzņēmēju asociācija
sadarbībā ar Latvijas Investīciju
aģentūru apmācību ieslodzījuma vietās piedāvāja turpināt, un
2. jūlijā kursus Jelgavas cietumā
uzsāka trešā ieslodzīto grupa, pēc

nedēļas – vēl viena. «Pēc mācībām
kursu beidzējiem būs saistības ar
SIA «Madara», kas viņiem garantē
labi atalgotu darbu jau ieslodzījuma vietā un arī pēc atbrīvošanās,»
gandarīta par sadarbību, kas izvērtusies starp PIC, ieslodzījuma
vietu un Mašīnbūves rūpnīcu, ir
PIC direktore Sarmīte Vīksna,
atklājot, ka iesaistītās puses ieslodzīto apmācību uzskata par sava
veida profilakses darbu. Proti,
sākot dzīvi ārpus cietuma mūriem,
bijušajiem ieslodzītajiem būs prasmes, motivācija tās pielietot, kā
arī zināms darba devējs. Tas vieš
cerību, ka agrākie ieslodzītie atkal
nenostāsies uz noziedzības ceļa,
savukārt vietējie metālapstrādes
uzņēmumi iegūs kvalificētu darbaspēku.
Vērtējot apmācību norisi,
M.Ernstons bilst, ka Jelgavas
cietuma vadība domā par to, lai
ieslodzījuma vietā nodrošinātu
normālu mācību darbam atbilstošu vidi un sniegtu izglītošanās
iespējas visiem, kas to vēlas.
Turklāt pasniedzēji ir sagatavoti
darbam specifiskajā vidē, līdz ar
to ieslodzīto izglītošanās process
rit veiksmīgi.

Pārlielupes cietumā ieslodzītie ir motivēti mācīties
 Sintija Čepanone

Pārlielupes cietumā
ieslodzītajiem pašlaik
nav iespēju strādāt,
taču arī tur tiek domāts par to, lai, iznākot brīvībā, sodu
izcietušie pēc iespējas
labāk varētu iekļauties
darba tirgū. Šim nolūkam jau vairākus gadu
desmitus sadarbībā ar
Jelgavas Amatniecības
vidusskolu norit ieslodzīto apmācība.
«Mūsu struktūrvienība Pārlielupes cietumā darbojas
kopš 1969. gada, tā veiksmīgi
pārdzīvojusi visus laikus, un
arī pašlaik turpinām tur attīstīt profesionālo izglītību,»
Jelgavas Amatniecības vi-

dusskolas Metālapstrādes un
elektromehāniskas struktūrvienības vadītājs Harijs Sekste
atklāj, ka ieslodzījuma vietā
iespējams apgūt profesionālo
tālākizglītības programmu
«Metālapstrāde», kas ļauj iegūt metinātāja kvalifikāciju,
un profesionālo tālākizglītības
programmu «Enerģētika»,
kas sniedz iespēju kļūt par
kvalificētu elektromontieri.
«Pašlaik ar materiāltehnisko
bāzi esam nodrošināti par 80
procentiem,» vadītājs lēš, ka
aprīkojums ar laiku uzlabosies. Struktūrvienība darbojas
atbilstoši Ieslodzīto izglītības
politikas pamatnostādnēm
2006. – 2012. gadam. Cietumnieku apmācībā iesaistīti
septiņi pasniedzēji, mācību
gads tiek organizēts no 1.
septembra līdz 30. jūnijam,

noslēgumā izglītību apliecino- Raugās arī, lai viņiem līdz atšu dokumentu parasti saņem brīvošanās dienai būtu atlicis
vairāk nekā 70 cilvēku.
pēc iespējas īsāks laika sprīdis.
Struktūrvienības vadītājs «Tā ir sava veida pretimnākvērtē, ka kopumā ieslodzīto šana – tiek domāts par to, lai
izglītības līmenis ir zems, taču no ieslodzījuma vietas cilvēks
vairums izrāda
iziet u ar kva ļoti lielu inte- Izglītību ieguvušie
lifikāciju. Arī
resi par iespēju Pārlielupes cietumā
gala pārbaudīapgūt profesiju, 2006./2007. m.g.
jumu iespējams
taču ne visiem Metinātāji
nokārtot agrāk,
t a s i r l e m t s . Mācības uzsāka 54 ieslodzītie trīs j a , p i e m ē r a m ,
«Mūsu iestāde grupās. Profesionālās kvalifikācijas tas paredzēts jūapliecību ieguva 47, sekmju izziņu
ir Izglītības un
nijā, bet ieslopar programmas apguvi – 7.
zinātnes minisdzītais tiek atElektromontieri
trijas pakļaubrīvots aprīlī,»
Mācības uzsāka 36 ieslodzītie divās
tībā, tādēļ arī grupās. Profesionālās kvalifikācijas viņš pamato.
mācībām uzņe- apliecību ieguva 26, sekmju izziņu
Gan metināmam saskaņā ar par programmas apguvi – 10.
tāja, gan elekValsts uzņemšatromontiera
nas plānu,» H.Sekste bilst, ka profesijas darba tirgū ir ļoti piepirmām kārtām iespēja izglī- prasītas. To zina arī ieslodzītie,
toties tiek dota ieslodzītājiem, tādēļ viņi apzinās priekšrocīkuriem jau ir iegūta izglītība. bas, ko viņpus cietuma mūriem

var sniegt iegūtā kvalifikācija.
Parasti apmācībām tiek nokomplektētas četras grupas pa
18 cilvēkiem katrā – 36 cilvēki
apgūst metinātāja profesiju,
tieši tikpat – elektromontiera.
«Pērn par iespēju mācīties bija
konkurss, jo uz 36 vietām pieteicās 100 ieslodzīto, kas vēlējās
iegūt metinātāja kvalifikāciju,»
H.Sekste atklāj, ka rezultātā
tika nokomplektētas trīs grupas metālapstrādē.
Ieslodzītie, kas iesaistījušies
apmācībā, materiālu atbalstu
nesaņem. «Jautājumu par stipendijām ieslodzītie aktualizējuši vairākkārt, taču pagaidām šajā ziņā
nekas nav mainījies,» struktūrvienības vadītājs pieļauj, ka materiāls
atbalsts viņiem neapšaubāmi būtu
labs stimuls, kaut arī pašlaik par
ieslodzīto motivācijas trūkumu
sūdzēties nevar.

Vislabākie strādnieki – ar padomju rūdījumu

Slimnīcas «Ģintermuiža» pacienti strādā sabiedrībai

 Kristīne Pētersone

 Ritma Gaidamoviča

Ideju atklāt ražotni
cietumā Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas un
SIA «Madara» īpašnieks Pēteris Bila sauc
par likumsakarīgu soli,
jo pilsētā katastrofāli trūkst darbaspēka,
tomēr uzņēmējs rēķina ne tikai materiālos
ieguvumus. «Esmu ne
tikai uzņēmējs, bet arī
jelgavnieks – te ir manas mājas, aug bērni
un mazbērni, tāpēc
man gribas ticēt, ka
cietumnieku apmācība, specialitātes iegūšana un nodrošinājums
ar darbu kaut daļai no
viņiem būs pamats, lai
mainītu savu dzīvi.»
Pirmie ieslodzītie izgājuši
apmācību un sākuši strādāt
jaunatvērtajā metālapstrādes
ražotnē Jelgavas stingrā režīma
cietumā. P.Bila lēš, ka nākotnē
varētu nodarbināt ap 200 ieslodzīto. Taču viss nebūt nav tik
vienkārši, kā sākotnēji plānots,
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Pēteris Bila
– uzņēmējs atklāj nianses, kas
specifiskas tikai cietumam un
kuras paredzēt biznesa cilvēkam bijis praktiski neiespējami.
«Jau tagad mācamies no savām
pirmajām kļūdām – nekas cits
neatliek,» tā P.Bila.
Sākotnēji ieslodzītie, kuriem
bija interese, aicināti apgūt specialitāti, lai vēlāk sāktu darbu.
Daļēji kursus apmaksā uzņēmējs.
«Tie nebūt nav mazi ieguldījumi
– apmaksāju rēķinu par apmācību
11 000 latu apmērā. Tagad izrādās, ka no 27 ieslodzītajiem, kas
ieguva specialitāti, darbu sākuši
tikai 13 – vienam tuberkuloze,

citam – vēl kāda kaite, bet specifiskās darba prasības mums ir
jāievēro, līdz ar to šādus cilvēkus
nodarbināt nevaram. Tā nu iznāk,
ka daļu šo cilvēku esmu apmācījis
veltīgi. Turpmāk, protams, jau
sākumā, veicot kursantu atlasi,
daudz nopietnāk izvērtēsim, vai
šis cilvēks perspektīvā arī varēs
strādāt metālapstrādē,» skaidro
P.Bila.
Nebūt ne viegls darbs uzņēmējam būs arī pilnībā labiekārtot
ražošanas telpas. Kopš padomju
laikiem palikušās bija katastrofālā stāvoklī – grausts bez logiem,
durvīm, bojātu jumtu, bez apkures, labierīcībām. «Jau pašlaik ražotnes izveidē esam ieguldījuši ap
50 000 latu, taču perspektīvā tam
atvēlētā summa varētu sasniegt
pat 250 000 latu,» tā P.Bila, taču
uzņēmējs ne brīdi nav pārdomājis
savu ieceri un mērķtiecīgi turpina
to realizēt.
«Darbaspēks ir deficīts – tas
ir fakts. Mums Jelgavā ir četras
ražotnes, un uz šo dienu varētu
nodarbināt vēl pāris simtus cilvēku, jo pasūtījumu ir pietiekami, taču atrast strādniekus nav
iespējams,» saka P.Bila.
Cehs cietuma teritorijā ne ar

ko neatšķiras no pārējām uz- gavā ir divi cietumi, kas būtiski
ņēmēja ražotnēm pilsētā. «Mēs vairo noziedzības līmeni pilsētā:
nešķirojam – to, ko veic vienā pēc soda izciešanas ieslodzītais
ražotnē, var īstenot arī pārējās, praktiski bez graša kabatā tiek
ieskaitot cietuma. Tas nozīmē, palaists aiz cietuma vārtiem.
ka ieslodzītie dara to pašu, ko Kas viņam atliek – doties pāri
rūpnīcu strādnieki pilsētā, – iz- ielai zagt un tad atkal atgriezpilda pasūtījumus. Mūsu lielākie ties cietumā. Šo jautājumu esam
klienti ir autobūvētāji BMW, VW vairākkārt pārrunājuši gan ar
un VOLVO – gatavojam viņiem cietuma vadību, gan ministru
konteinerus,» skaidro P.Bila.
– kā viens no risinājumiem
Tas, ka ražošanas cikls visās nākotnē, iespējams, varētu būt
rūpnīcās ir vienāds, dod vēl uzkrājumu veidošana ieslodzītakādu priekšrocību – līdz ko jiem. Piemēram, strādājot manā
ieslodzītais atbrīvojas no soda ražotnē cietumā, viņi pelna algu
izciešanas vietas, P.Bila ir gatavs – daļu no tās regulāri uzkrāviņam piedāvāt
jot, ieslodzītajam
darbu kādā citā
kaut neDarbaspēks ir veidotos
no savām ražotliels pamatkapinēm. «Cilvēks,
deficīts – tas ir tāls. Iznākot no
kurš jau cietumā
ieslodzījuma viefakts. Es varētu tas, viņš saņemieguvis specialitāti, darba iemakredītkarti ar
nodarbināt vēl tu
ņas pēc tam dronoguldīto naudu,
ši var pretendēt
pāris simtus cil- kas kaut sākumā
uz darbu Mašīnļautu nokārtot
vēku
būves rūpnīcā.
dzīvi, lai uzreiz
Liels ieguvums
nebūtu jāatgriejau ir tas vien, ka viņi būs ie- žas uz noziedzības ceļa,» spriež
guvuši specialitāti, pēc kuras P.Bila.
pilsētā ir milzīgs pieprasījums,
Uz jautājumu, kādi šie cilvēki ir
nu viņiem, iznākot no cietuma, strādnieki, P.Bila atbild – dažādi.
uzreiz tiks piedāvāts darbs. Jel- «Vislabākie strādnieki ir tie, kas

cietumā sēž jau kopš padomju laikiem. Piemēram, ir vīrietis, kurš
cietumā atrodas jau no astoņdesmitajiem gadiem – viņš tajā
laikā ir iemācīts strādāt, tādējādi
savu darbu paveic ar atbildību.
Citādāk ir ar tiem, kas cietumā
nonākuši deviņdesmitajos, – viņi
visbiežāk ir tādi, kas algotu
darbu vispār nav strādājuši, bez
izglītības un iemaņām. Viņiem arī
ir daudz mazāka vēlme strādāt.
Tad mums praktiski ir jāiemāca
viņus saprast, ko nozīmē darbs.
Nedomāju, ka arī algas ir mazas.
Piemēram, ieslodzītais, kuram ir
vēlme strādāt, pagājušajā mēnesī
nopelnīja 180 latu. Protams, alga
ražotnēs ārpus cietuma ir krietni
lielāka,» tā uzņēmējs.
P.Bila nenoliedz – kā cilvēkam,
kuram nav bijusi saskarsme ar
ieslodzījumu vietām, viņam arī
psiholoģiski ir jāmainās. «Sākumā neapšaubāmi nav viegli
aprast ar domu, ka nodarbinu
cietumniekus, taču vienlaikus
jāsaprot, ka arī viņi ir cilvēki
un tie iemesli, kāpēc katrs no
viņiem atrodas ieslodzījumu
vietā, ir atšķirīgi – bieži vien
tiem, kas ir brīvībā, uzticēties
var vēl mazāk.»

Pa reizei mūsu rokās
nonāk kāda akciju sabiedrības «Dzintars»
parfimērijas kārbiņa,
medikamentu papīra
maisiņš, ko saņemam
aptiekā, taču ne reizi
neesam aizdomājušies,
kas šo darbu paveicis.
Tas ir kāda slimnīcas «Ģintermuiža» slimnieka padarītais
– viņi palīdz «Dzintara» kārbiņu
locīšanā, līmē medikamentu papīra turziņas, šuj darba cimdus
celtniekiem un gatavo čībiņas
apbedīšanas birojiem.
Daudziem no mums interesētu,
cik viņiem par šādu darbu maksā,
un slimnīcas valdes loceklis galvenais ārsts Uldis Čāčus atklāj, ka
slimnieki par darbu atalgojumu
saņem «graudā» – tā ir kāda bulciņa, cepums, konfekte vai tēja,
kafija pārtraukumā un uzslava
no apkārtējiem.
«Mūsu mērķis nav pildīt varonīgus pasūtījumus, galvenais, lai
slimnieki nodarbināti. Nevienu
nevar atstāt bezdarbībā, viņiem
laiku pa laikam virsū nāk visādas

domas, vīzijas, jo šiem cilvēkiem
ir izmainīta psihe. Arī domu gaita
viņiem ne vienmēr ir pozitīva.
Bet, ja viņi aizņemti, kā šajā gadījumā, domas paliek otrajā plānā,»
tā U.Čāčus.
«Lai arī sabiedrībā pastāv uzskats, ko gan tas slimais izdarīs,
slimnīca viņam ir kā cietums,
mūsu uzdevums ir sabiedrību
izglītot, jo, kad slimnieki iziet no
patoloģiskā slimības stāvokļa,
viņi var brīvi staigāt, darboties
tāpat kā pārējie iedzīvotāji, tāpēc slimnieki strādā darbnīcās.
Jāatzīst, ka arī darba devēji ar
padarīto ir apmierināti,» stāsta
galvenais ārsts.
Patlaban darbnīcā strādā aptuveni 20 cilvēki, no kuriem daļa mīt
slimnīcā, bet daļa – savās mājās,
taču viņu skaits katru dienu mainās, jo slimnieki strādā atkarībā
no fiziskā stāvokļa. Pasūtījumi gan
nav ļoti lieli, taču darba pietiek
– patlaban tiek šūti cimdi celtniekiem, locīti iepakojumi aptiekām,
kuros ievieto medikamentus,
līmētas čībiņas mūžībā aizgājējiem
un locītas kastītes parfimērijas
izstrādājumiem akciju sabiedrībai «Dzintars». Ik pa laikam tiek
saņemti arī dažādi pasūtījumi no

Jelgavas tipogrāfijas.
U.Čāčus stāsta, ka savulaik
slimnīcā bija ļoti izplatītas palīgsaimniecības, palīgdarbnīcas,
kurās strādāja psihiatriskās
slimnīcas pacienti, invalīdi, kas

pelnīja naudu. Sākoties bezdarba
laikiem, uzņēmumi, kas sadarbojušies ar slimnīcu, pārgājuši
uz bezdarbnieku nodarbinātību
savos uzņēmumos, līdz ar to sarucis pasūtījumu skaits.

Aleksandrs Ivasjenko, kuru darbnīcā sauc par Sašu, savu pirmo
dienas daļu aizpildīt izvēlējies darbnīcā. Viņš atzīst, ka šeit ļoti patīkot, jo esot jauki darba instruktori, arī kolēģi draudzīgi. Pirmdien
viņš palīdzēja kolēģei Evijai pēc šablona izgriezt detaļas celtnieka
cimdiem un sakārtot tās tā, lai Evijai atliktu tikai sašūt. Saša šeit
esot ieguvis jaunus draugus un interesanti pavada laiku. Viņam
grūts neesot nekas, tādēļ ar prieku darot to, ko darbnīcas vadītāja iecerējusi. Liels prieks arī esot ar visiem kopā saņemt kādu
saldumu un iedzert tēju.

Slimnīcas «Ģintermuiža» paciente Evija Bērziņa darbnīcā rosās
ilgāku laiku, tāpēc paspējusi roku iemēģināt visos darbos, kas
šeit jāpaveic. «Esmu locījusi parfimērijas kastītes, pagājušajā
nedēļā līmēju medikamentu turziņas. Tagad Saša griež cimdu
sagataves, bet es sašuju tās kopā. Brīvajā laikā man patīk izšūt
dažādas glezniņas un dekoratīvos spilvenus,» tā Evija. Jauniete stāsta, ka šūšana viņai patīkot vislabāk. Kādu dienu gribas
paslinkot, tad arī ir mazāk padarīts, taču par savu darbu viņa
ir gandarīta. Evija nekad nebija šuvusi ar šujmašīnu, bet viņai
to iemācījusi darba instruktore, par ko meitenei liels prieks.
Strādāšana darbnīcā notiek katru darba dienu no pulksten
9 līdz 14. Evija atzīst – ja raiti strādājot un sagataves gatavo
kāds cits, jo darbi sadalīti, darbdienas laikā varot pagūt sašūt
Foto: JV
un apstrādāt četrus cimdu pārus.
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Pils parkā
grib vairāk
soliņu
«Gribētu uzzināt, vai nav
iespējams pils parkā iekārtot kaut nedaudz vairāk
soliņu, jo tagad tur ir tikai
trīs. Kādreiz pils parks
bija jelgavnieku iecienīta
atpūtas vieta un varētu
būt arī tagad, taču trūkst
soliņu. Vai tiešām skaistais
parks domāts tikai studentu
caurstaigāšanai? Droši vien
Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadībai
nepatīk, ka parks tiktu
izmantots cilvēku atpūtai,»
«Jelgavas Vēstnesim» raksta A.Krieviņš.
Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) direktors
Andrejs Garančs un galvenais
dārznieks agronoms Valerijans

Konovalovs lasītājam īsti nepiekrīt, norādot, ka Pils saliņā
ir daudz soliņu. Viņi pieļauj,
ka parkā varētu izvietot vēl
kādu, taču nav pārliecības, ka
jelgavnieki to novērtētu. Jau
pašlaik pils saimnieki cīnās
ar vandaļiem – gan Pils saliņā,
gan parkā katru gadu soliņi
tiek izdemolēti. «Jelgavnieki
nenovērtē mūsu pūles,» tā
A.Garančs.
Salauztos un sabojātos soliņus katru pavasari nākas atjaunot, tam tērējot neplānotus
līdzekļus. Tomēr LLU direktors
lasītājam teic paldies par ierosinājumu un sola izvērtēt, vai
situāciju iespējams mainīt.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica.

No nodokļu
nomaksas
neizbēgt
«2007. gada 27. jūnijā LTV1
raidījumā «Kas notiek Latvijā?» finanšu ministrs Oskars
Spurdziņš atklāja, ka 80
tūkstoši Zemesgrāmatu aktu
īpašnieku 2006. gadā nav nomaksājuši nekustamā īpašuma nodokli. Nemaksāšanas
iemesls – it kā likumīgie saimnieki īpašuma pašvaldībās
nav deklarējuši savu dzīvesvietu, līdz ar to pašvaldības
nav spējīgas izsūtīt maksāšanas paziņojumus.
Vai Jelgavas domei arī ir
šādi Zemesgrāmatu aktu likumīgie īpašnieki, kuri atrodas
nezināmā prombūtnē un nav
samaksājuši nekustamā īpašuma nodokli par 2006. gadu?
Varbūt likumīgie īpašuma
saimnieki emigrējuši uz Eiropas Savienību darba meklējumos?» «Jelgavas Vēstnesim»
jautā pensionārs A.Elsteris.
Jelgavas domes Finanšu nodaļas galvenais speciālists Aigars
Strupulis «Jelgavas Vēstnesim»
stāsta, ka pašvaldībai ir zināmi
visi Zemesgrāmatā ierakstītie
īpašnieki. Ja cilvēks izbraucis no
valsts, bet nav norādījis pilnvaroto
personu, paziņojumi par nodokļu
maksāšanu tiek sūtīti uz deklarēto
dzīvesvietu. «Jelgavā nekustamā
īpašuma nodokli par 2006. gadu
nav samaksājušas 36 fiziskas personas, kurām nav zināma dzīvesvieta, jo no deklarētajām adresēm
vēstules tiek saņemtas atpakaļ ar
norādi, ka adresāts tur nedzīvo,»
paskaidro A.Strupulis.
Latvijas likumdošana ir sakārtota tā, ka nenomaksātos nodokļus pašvaldība agrāk vai vēlāk
atgūst. «Par laikus nenomaksātu
īpašuma nodokli tiek aprēķināta
kavējuma nauda, ko īpašnieks vai
tā mantinieks spiests samaksāt,
piemēram, kad viņam, lai īpašumu pārdotu vai mantotu, no
pašvaldības nepieciešama izziņa
par īpašuma nodokļa nomaksu,»
tā A.Strupulis.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Sakarā ar remontdarbu sākšanu tiks slēgta satiksme Tērvetes ielā
posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai.
Darbus veiks SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»».
Iespēju robežās tiks nodrošināta vietējā un operatīvā piebraukšana.
Projekta vadītājs – Jānis Alksnis (tel. 26352983); darbu vadītājs – Māris Semanis (tel. 22343241).
Atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.

Sakarā ar remontdarbu sākšanu tiks ierobežota satiksme Rīgas ielas
posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai (Ozolniekiem).
Darbus veiks SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»».
Projekta vadītājs – Jānis Alksnis (tel. 26352983); darbu vadītāja – Elīna Leduskukaine (tel. 29258103);
būvdarbu vadītāja palīgs – Aleksandrs Verškovs (tel. 28381338).
Iespēju robežās tiks nodrošināta operatīvā un privātā piebraukšana.
Lūdzam iedzīvotājiem būt iecietīgiem pret būvniekiem
un ievērot pagaidu ceļazīmju izvietojumu un to norādes.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Foto: JV
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Vasaras zīmes atstājušas smilšu pēdas
 Ritma Gaidamoviča

Kaut arī pagājušajā nedēļā gan skulptūru veidošanas procesā, gan
mākslas darbu atklāšanas dienā laika apstākļi
bija sarūpējuši lietus
lāses, tas netraucēja
nedz tēlniekiem radīt
skaistumu, nedz skatītājiem to novērtēt, nedz
organizētājiem pasniegt
balvas uzvarētājiem.
Norisēm piesātinātākajās dienās – nedēļas
nogalē – festivālu apmeklējuši aptuveni 20
tūkstoši interesentu.
Pasākuma mākslinieciskais
un tehniskais kurators un idejas
autors Zigmunds Vilnis atzīst, ka
pirmais Starptautiskais smilšu
skulptūru festivāls Latvijā izdevies daudz veiksmīgāks, nekā
viņš cerējis. «Festivāla organizēšana gan man, gan aģentūrai
«Kultūra» bija liels risks un reizē
pamatotas bailes. Nekad nebiju
piedalījies sagatavošanas procesā,
taču tagad tas bija jādara pašam,»
tā Z.Vilnis.
Z.Vilnis atklāj, ka pasaulē smilšu skulptūru veidošana nav nekas
jauns – tas ir sens mākslas veids
ar savu demokrātiju, kuru pat pielietojis pazīstamais tēlnieks Kārlis
Zāle, tikai nevarēja sagaidīt, kad
šis skaistums nonāks Latvijā. «Ja
80. gados mani sauca par galīgu
muļķi, 90. gados – vienkārši par
muļķi, tad tagad šo mākslu sāk
novērtēt,» saka mākslinieks.
Z.Vilnis stāsta, ka visvairāk
uzteicami pasākuma organizētāji

Modes skate brīvdabā uz speciāli veidotas smilšu
mēles, pa kuru staigāja Latvijas modeļi, atnesusi
jaunas vēsmas modes mākslinieku aprindās un
izraisījusi sajūsmu skatītāju pūlī. Īpaši interesanta bija modeļu ierašanās uz motocikliem un
automašīnās.

Pāvilostas komandas Valdemāra Viļņa un Aināra Zingnika veidotais «Vasaras aicinājums».
«Atbraucām, sametām čupu, tad domājām, ko veidosim, – rezultātā sanāca burukuģis. Mums
darbi nedaudz iekavējās, jo man iekoda kāds kukainis, kāja sapampa, bija pat temperatūra,
taču darbs padarīts, un par to ir prieks. Līdz šim esmu piedalījies vien bērnu smilšu skulptūru
festivālā «Zelta smilšu grauds» Pāvilostā,» tā Valdemārs.
aģentūras «Kultūra» darbinieki un SIA «Slokas celtnieks»
vīri, kas jau laikus sagatavoja
smiltis, skulptūru pamatnes formas, kā rezultātā mākslinieki
ieekonomējuši veselu dienu, un
SIA «Ramirent» par lielajiem
spēkratiem. Pasākuma kurators
stāsta, ka vieta pasākuma norisei
bijusi pasakaina, jo vienlaikus tas
ir gan centrs, gan cita pasaule un

«Parex bankas» simpātijas balvu saņēma skulptūra «Sapnis»,
tās autores – Zīle Ozoliņa-Šneidere un Sanita Rāviņa.
Darba autores stāsta, ka strādājot radies sēdoši sapņojošs eņģelis, mazliet gan esot pamainījušās figūras kustības, taču pamatdoma saglabāta. «Mums ir liels prieks, ka varējām piedalīties
festivālā Latvijā, un pieredze, ko guvām, ir neatsverama. Līdz
šim bijām piedalījušās Zigmunda Viļņa rīkotajā «Zelta smilšu
graudā» Pāvilostā. Veidošana ir tik kolosāls process, ka ar to
saslimu pēc pirmās darbošanās reizes. Darbu sākām ar lāpstām, turpinājām ar špakteļlāpstiņām, karotēm, bet visbeidzot
ar izsmidzināmo, kurā sajaukta līme ar ūdeni, nostiprinājām
savu eņģelīti,» tā Zīle.
Lielbritānijas skulptora
Darena Džeksona «Izglābtais».
«Mana skulptūra ir kalna virsotnē sēdošs smejošs
buda. Kalna virsotnē ir nosacīta ala, bet pakājē
– abstrakta dāvana, ko iegūst, izejot cauri ciešanu kalnam. Dāvana – laime un dzīvesprieks,»
stāsta Darens. Mākslinieks teic, ka šī ir trešā Jelgavas apciemošanas reize, jo pirms šī festivāla
savu roku iemēģinājis divos
Ledus skulptūru festivālos.
«Man ļoti patīk, ka redzu
atšķirību starp Jelgavas ziemu un vasaru. Īpašu interesi
izraisījusi Lielupe, jo iepriekš
to biju redzējis tikai aizsalušu. Un arī laika
apstākļi man te patīk
daudz labāk nekā
Lielbritānijā,» tā
mākslinieks.

pakaviņa veidols, kas ļāva skulptūras apvienot ielokā. «Nākamajā
gadā ieteicu no smilšu skulptūrām
veidot sižetisku stāstu, kur katram
tēlniekam būtu jāveido noteikts sižeta fragments,» tā Z.Vilnis.
«Skulptūras ir ļoti interesantas
un augstas klases, jo katrs tēlnieks
darbā iezīmējis savu rokrakstu,
kas bija interesanti gan mums,
gan skatītājiem, neradot «tapetes efektu». Vēl patīkamāk, ka
darbu nav ne par daudz, ne par
maz, jo arī mūzikas albumos ir
12 dziesmu. Mums bija deviņas
mākslinieku veidotas un viena
galvenā skulptūra, kas ļāva izvērtēt katru darbu atsevišķi,» stāsta
mākslinieks.
Z.Vilnis atzīst, ka viņam vērtēšana ļoti nepatīkot, jo uzskata,
ka mākslā konkurences nav, tā
sākoties tur, kur ir ražošana un
tirdzniecība. Taču izvērtēšana
notikusi, tajā piedalījās katras
komandas pārstāvis, kas izvērtēja
ikvienas skulptūras māksliniecisko vēstījumu, tehnisko izpildījumu un oriģinalitāti. Ar galvenā
ģenerālsponsora «Parex bankas» un Jelgavas domes atbalstu
1. vietu un 1500 eiro ieguva tēlnieki no Krievijas Irina Čistjakova
un Andrejs Molokovs, 2. vietu un
1000 eiro – starptautiski apvienotā
komanda, kurā strādāja skotiete Keita Robinsone un latviete
Anda Lieģe, 3. vietu un 700 eiro

– Andrjus Petkus un viņa mazais
brāļadēls Žilvins Stonkus. «Parex
bankas» simpātijas balvu saņēma
latviešu komanda, kurā strādāja
Zīle Ozoliņa-Šneidere un Sanita
Rāviņa no Rīgas.
Aģentūras «Kultūra» projektu
vadītājs Ivars Pirvics «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta, ka pasākumu
apmeklējuši aptuveni 20 tūkstoši
skatītāju ne tikai no Latvijas,
bet arī ārvalstīm. Apmeklētāji
bijuši ļoti kulturāli, iespējams,
ka patīkamā attieksme radusies,
simboliskās ieejas maksas mudināta, kas veicinājusi apziņu par
disciplinētību. Ja kāds vēl nav
redzējis šos smilšu veidojumus,
tas joprojām izdarāms. Patlaban
šo parku uzrauga Pašvaldības policijas patruļa, taču pārējā laikā
skulptūru pastāvēšana atkarīga
no cilvēku godaprāta, jo tās saglabātos pat vairāk nekā divus
mēnešus. I.Pirvics atklāj, ka arī
citi pasākumi Pasta salā izdevušies lieliski – piemēram, modes
skate brīvdabā radījusi jaunas
vēsmas modes mākslinieku aprindās. Sanktpēterburgas smilšu
skulptūru festivāla organizētāji
priecājušies, ka pasākuma rīkotāji uzstāties uzaicinājuši tādu
slavenu mākslinieku kā Intaru
Busuli, kas esot lielisks un arī pie
viņiem labi pazīstams. Ciemiņi
no Meksikas 8. jūlija koncertā
ar karstasinīgo mūziku piecē-

Starptautiskā smilšu skulptūru festivāla «Vasaras zīmes» mākslinieki no Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Krievijas apbalvošanas ceremonijā vienkopus.
2. vietas ieguv ē j u apv i e n o tās komandas
skotietes Keitas
Robinsones un
latvietes Andas
Lieģes veidotā
skulptūra «Mēness un Saule atpūšas viļņos».
Idejas un iesniegtās skices autore
bijusi Keita. Tēlnieces pirmo reizi satikušās festivāla dienā, kad arī nolemts, ka
viņas skulptūru veidos kopā. «Darbā attēlots mēness un saules
veidols, no kura iztek upes, tajā satiekas puķes un zvaigznes.
Upes savu tecējumu beidz ezeros, kuriem pa vidu ir divas pasaules daļas, vienā – meži un apzaļumojumi, otrā – mājas un
citas būves. Kompozīcija ir ļoti harmoniska – šajā skulptūrā viss
notiek kā dabā: te saule, te mēness,» tā Keita.
luši kājās un saviļņojuši visus
skatītājus, kā arī pārsteiguši
ar sabiedriskumu, jo ikvienam
interesentam, kas vēlējās vai nu
vienkārši patērzēt, vai nofotografēties ar kādu meksikāni, tas bija
iespējams kultūras nama foajē
pēc koncerta.

Jelgavnieču Nellijas Skujenieces un Initas Vilks veidotā skulptūra, kas veltīta visām Latvijas upēm.
«Lai piedalītos festivālā, mēs uzskicējām dažādas idejas, taču
izvēlējāmies ekoloģiskāko tēmu – sievieti, kura simbolizētu
Lielupes auglības dievieti, kas sargātu tās straumi. Taču nolēmām, ka šis veltījums attiecas uz visām Latvijas upēm, lai tās
būtu bagātas ar ūdeņiem un zivīm, lai mums prieks par zivīm
un tām – par mūsu ūdeņiem,» tā N.Skujeniece.

Pasākuma atklāšanas un apbalvošanas vakarā aizdegtā uguns skulptūra «Saules
zīme», kas drošības apsvērumu
dēļ novietota nevis iecerētajā
vietā salas vidū, bet upes krastā, kur degšanas laikā pavērās
brīnišķīgs skats uz pilsētu. Lai
arī nedaudz smidzināja lietus,
pasākuma organizatori atzīst,
ka skulptūru izdevies aizdedzināt un viss noritējis pēc
programmas.
Foto: Jānis Kupčs un JV
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Jelgava gandarīta par paveikto
 Sintija Čepanone

Jelgavas pils tika izraudzīta par jaunā Valsts
prezidenta Valda Zatlera inaugurācijas balles norises vietu, un
8. jūlijā mūsu pilsēta
uzņēma ap 700 augstu
viesu. Nu notikumiem
piesātinātā diena aiz
muguras, un tās organizēšanā iesaistītie
atzīst – viss izdevies
godam.
«Pasākums pie Jāņa Čakstes
pieminekļa jelgavniekos radīja
milzīgu interesi, vietējie un
pilsētas viesi bija ļoti atsaucīgi, un par to ir patiess prieks.
Gandarījumu par to pauda arī
jaunais Valsts prezidents Valdis
Zatlers, atzīstot, ka viņa iecere
būt kopā ar tautu ir piepildījusies,» pašvaldības Sabiedrisko
attiecību sektora vadītāja Iveta
Šurma vērtē, ka arī organizatori
būtiskas kļūdas nav pieļāvuši – pasākums, kā iecerēts, izskanējis
emocionāli piesātināts, sirsnīgs
un svinīgs. Viņa uzteic pilsētas
lepnumu – Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kori «Spīgo» –, kas
svinīgajā brīdī spēja radīt īpašu
gaisotni.
«Tik vērienīgu notikumu Jelgavas pils piedzīvoja pirmo reizi,
taču pieredze līdzīgu norišu
organizēšanā gūta, uzņemot Eiropas Savienības lauksaimniecības komisāru Francu Fišleru un
vienlaicīgi Igaunijas un Latvijas
prezidentus,» atklāj Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) direktors Andrejs
Garančs. Viņš atzīst, ka kopā
ar kolēģiem izjūt gandarījumu
pēc ieguldītā milzīgā darba.
«Viss noritēja, kā plānots, no
viesiem saņēmām pozitīvas atsauksmes. Viņiem patika mūsu
pils!» prieku neslēpj A.Garančs

Kultūras pasākumi
 12. jūlijā pulksten 19 – pūtēju orķestra no Francijas
koncerts (kultūras namā).

Izstādes kultūras namā
 Gleznu un zīmējumu izstāde, veltīta slimnīcas «Ģintermuiža» 120 gadu jubilejai.
 LA fotogrāfa Intara Atstupena fotogrāfiju 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 ( J e l g a v a s
pilsētas ielās).
 28. jūlijā – Jelgavas atklātais čempionāts un LR čempionāta posms ūdens motosportā
(Lielupē pie Pils saliņas).

Lai sveiktu jauno Valsts prezidentu Valdi Zatleru, pie pieminekļa Latvijas pirmajam prezidentam
Jānim Čakstem bija pulcējušies vairāki simti cilvēku. Augstais viesis tika sagaidīts ar aplausiem un
neskaitāmiem fotozibšņiem. Pēc svinīgās uzrunas vairāki vecāka gadagājuma cilvēki sveica preziFoto: Jānis Kupčs
dentu ar ziediem, novēlot godam kalpot Latvijas valstij un iedzīvotājiem.
un atklāj atzinības ķīlu – vairāki
desmiti LLU un citu iestāžu
darbinieki nenogurstoši strādājuši kā iepriekš, tā pasākuma
norises dienā. «Darbadiena 8.
jūlijā sākās jau pulksten 9, jo
bija jāpaveic virkne uzdevumu,
tostarp apkalpojošā personāla
sagaidīšana, telpu uzkopšana,
bet darbu beidzām ap pusnakti,» saspringto cēlienu raksturo
LLU direktors.
Viņš neslēpj, ka nozīmīgais
pasākums ļāvis saskatīt arī
pāris nepilnību jeb, kā pats
saka, «šaurās vietas»: «Pasākuma organizēšanā vajadzēja
iesaistīt vairāk mūsu dienesta
darbinieku, jo slodze bija pārāk
liela, arī apkopējām derētu papildspēki.» Taču priecē, ka pils
fasādes remontdarbi prezidenta
balles norisei netraucēja. «Vaļā
bija gan pils Dienvidu, gan Ziemeļu vārti, vajadzības gadījumā
varētu izmantot arī Austrumu
vārtus.»
Bez aizķeršanās svētdien
ritēja arī Jelgavas pilsētas un
rajona Policijas pārvaldes darbs.
«Svētdien pilsētā valdīja ļoti
svinīga gaisotne – pozitīvi no

skaņoti bija kā pilsētas iedzīvotāji un viesi, tā likumsargi,
un sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības organizēšana
noritēja bez starpgadījumiem,»
pārvaldes priekšnieka palīdze
Ieva Sietniece stāsta, ka policijas darbinieku ekipāžas visas
dienas garumā līdz pat pasāku-

ma noslēgumam ap pulksten 24
dežurēja ne tikai pilsētas centrā
Jāņa Čakstes pieminekļa apkārtnē un Jelgavas pils tuvumā, bet
arī citās pilsētas vietās. «Jelgavnieki bija ļoti atsaucīgi, tādēļ
satiksmes apturēšana un atjaunošana pilsētas centrā problēmas neradīja, arī prezidenta

Jelgavas pils Sudraba zālē pirmie ar Valdi Zatleru un viņa kundzi Lilitu sasveicinājās Saeimas priekšsēdētājs Indulis Emsis,
eksprezidenti Guntis Ulmanis un Vaira Vīķe-Freiberga, Ministru
prezidents Aigars Kalvītis. Sirsnīgu rokasspiedienu prezidents
saņēma arī no LLU rektora Jura Skujāna.

Uzrunā jelgavniekiem Valdis
Zatlers uzsvēra, ka viens no
viņa galvenajiem uzdevumiem
ir mazināt plaisu starp varu
un tautu. Prezidents norādīja, ka Jelgava šajā ziņā ir
pozitīvs piemērs, jo, apvienojot sabiedriskos līdzekļus un
iedzīvotāju ziedojumus, tapa
piemineklis pirmajam Valsts
prezidentam Jānim Čakstem.
Viņš arī augsti novērtēja jelgavnieku ieguldījumu svētku
sarīkošanā, pateicoties visiem,
kas bija kopā šajā svinīgajā
brīdī.
viesu transporta novietošana
bija labi organizēta,» I.Sietniece
ar policijas darbinieku veikumu
svētdien ir apmierināta.

Valda Zatlera
uzruna Jelgavas pilī
«Ekselences, dāmas un
kungi, savā un savas dzīvesbiedres vārdā vēlos
pateikties Jums, ka pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni šovakar Jelgavas pilī.
Uzrunājot Jūs, es uzrunāju
Latvijas tautu. Esmu aicinājis Jūs šurp no dažādiem
novadiem, lai būtu vienoti
kopā Jelgavā.
Zemgale devusi vairākus
Latvijas prezidentus. Šovakar gribu pieminēt tikai
vienu – Latvijas Republikas
pirmo prezidentu Jāni Čaksti. Čakste bija demokrāts.
Demokrāts, kurš demokrātijas idejas iemiesoja dzīvē
pats, cienīja tās un nekad
nenodeva. Čakstes vārdos
ir jāieklausās. Es viegli
pārfrāzēšu viņa teikto: Latvijas valsts izauga no latviešu tautas vienprātības,
tā kļuva stipra no Latvijas
tautas vienprātības un tā
zels mūžos, ja būs šī vienprātība.
Esmu gatavs strādāt pēc
savas labākās sirdsapziņas
un darīt visu, kas manos
spēkos, lai tas tā notiktu
un Latvijā dzīvotu laimīga
un lepna tauta. Un mudināšu arī Jūs to darīt. Dievs,
svētī Latviju!»

Prezidenta Valda Zatlera uzrunā klausījās ap 700 lūgto viesu,
tostarp bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ar kungu
Imantu Freibergu un eksprezidents Guntis Ulmanis ar kundzi
Ainu.

Par godu Siguldas 800 gadadienai
 Ritma Gaidamoviča

Šogad no 9. līdz 12.
augustam Sigulda atzīmē 800 gadu jubileju, organizējot dažādus pasākumus. Par
godu lielajiem svētkiem no 5. līdz 13.
jūlijam siguldnieki un
citu pilsētu iedzīvotāji
dodas 800 kilometru
garā velobraucienā
pa Latviju, viesojoties
dažādās vietās un nododot Siguldas svētku
vēsti – informatīvus
materiālus – pašvaldību vadītājiem vai to
pārstāvjiem.
Velobraucienā piedalās Siguldas mērs, tautā iemīļoti sportisti, kā arī Siguldas iedzīvotāji
un pārstāvji no citiem rajoniem.
Jelgavnieki šo vēstījumu saņēma 9. jūlijā pulksten 20 pie
lielveikala «Elvi» Rūpniecības
ielā. Vēstījumu saņemt ieradās
Jelgavas pašvaldības aģentūras

Saņemtais vēstījums
no Siguldas
Mīļie jelgavnieki!

Velobraucēji no Siguldas ieradās Jelgavā, lai vēstītu par savas
Foto: JV
pilsētas gaidāmo 800 gadu jubileju.
«Zemgales INFO» direktors Jānis Kovaļevskis. Siguldnieku velobraucējus ar skanīgu dziesmu
sagaidīja popgrupa «Lai skan»,
bet jelgavnieki viesus iesaistīja
dažādās aktivitātēs.
Velobrauciena finišs plānots
Siguldā 13. jūlijā no pulksten
19 līdz pulksten 20 Atslēgu
skvēra atklāšanas svinību laikā.

Šķērsojot rajonu robežas, siguldniekiem pievienosies rajonu
velobraucēji, kas pavadīs dalībniekus līdz rajona centram,
kur viņus sagaida pārsteigumi,
īpašas atrakcijas un konkursi.
Pilsētu centrālajos laukumos
būs svinīgā velobraucēju sagaidīšana un svētku vēsts nodošana.

Sigulda ir Latvijas skaistākā pilsēta.
Visā pasaulē nav daudz vietu, kur daba tik krāšņi
ienāk pilsētā, kļūstot par tās neatņemamu sastāvdaļu. Mūsu pilsētā nav lielu ražotņu, bet ir kalni, kur
ziemā slēpot, un līkumoti ceļi, pa kuriem vasarās
braukt ar velosipēdu.
Mūsu sauklis – «Sigulda elpo brīvi!» – apliecina mūsu
garīgo un fizisko aktivitāti.
Ziemas sports Latvijā saistās ar Siguldas vārdu.
Gumijlēkšana, Aerodiums, ko nu jau pēc Olimpiādes turnīra pazīst visa
pasaule, «Mežakaķis» – šādas emocijas var piedzīvot tikai Siguldā. Ievziedu un rudens zelta lapu laiks Turaidā, Gūtmaņa ala un Maijas mīlestības
stāsts, Serpentīnceļš un Dainu kalns – tā ir Sigulda. Koncertzāle «Baltais
flīģelis» un «Kremerata Baltica» festivāls – tā ir Sigulda.
Mīlestības pilsēta, parku pilsēta, vēstures un skaistu nostāstu
pilsēta – tādu mēs veidojam Siguldu.
No 9. līdz 12. augustam, pamatojoties uz Siguldas mūra pils celtniecības
sākumu, Sigulda aicina uz 800 gadu jubilejas svinībām, kas klātesošos
priecēs ar saturā bagātu, emocionāli piesātinātu un daudzveidīgu svētku
programmu.
Sigulda aicina ciemos.
Sigulda gaida ciemos četras dienas 26 pasākumos.

Uz tikšanos Siguldas astoņsimtgades svinībās
no 9. līdz 12. augustam!

